
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 13.06.2018 

Sayı: 2018/128       Ref: 4/128 

 

Konu:  

7103 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA BAZI ARAÇLARIN 

HURDAYA AYRILMASI VEYA İHRAÇ EDİLMESİ SONRASINDA AYNI CİNSTEN 

YENİ BİR ARAÇ ALIMINDA ÖTV UYGULAMASINA (ÖTV İNDİRİMİNE) DAİR 

GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR  

 

11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7103 Sayılı Vergi Kanunları 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun Geçici 1 inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” ile, 16 ve daha 

büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç 

alımında ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.   

 

7103 sayılı Kanun ile yapılan yasal düzenlemeler hakkında 05.04.2018 tarih ve 2018/67 sayılı 

sirkülerimiz ile bilgilendirme yapmıştık.  

 

7103 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi ile, model yılı ilerlemiş ve yıpranmış araçların ihraç 

edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımının 

teşvik edilmesi suretiyle, ülkemiz araç parkının yenilenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, 

eski araçların çevreye verdiği zararların azaltılması, ihracatımızın artırılması ve yeni oluşacak 

araç talebiyle üreticilerimizin teşvik edilmesi amacıyla bir düzenleme yapılmıştı.  

 

Bu kapsamda madde ile;  

 

 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere,  

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 

GTİP numaralarında yer alan,  

 Kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların,  

 Adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar 

vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve 

ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla,  

 Aynı cins bir aracın (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor 

silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 

vergisinden, Bakanlar Kurulu’nca, 10.000 TL’nı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve 

özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı 

gibi) göre belirlenecek kısmının terkin edilmesine imkân tanınmıştı. 

 

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bu düzenlemenin uygulanmasına dair Bakanlar Kurulu yetkisini kullanmış 

ve gerekli düzenlemeleri yapmıştı. Bu karar hakkında 21.05.2018 tarih ve 2018/97 sayılı 

sirkülerimizde bilgilendirme yapmıştık.  

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2251.pdf
http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2281.pdf


 

 

 

 

Söz konusu araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç 

alımında ÖTV uygulamasına ilişkin usul ve esasların detaylarına sirkülerimizin ekinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  
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