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2019 Yılı ÖTV Düzenlemeleri 
 
 

Yürürlük tarihi: 1/1/2019 

Kaynak: Resmi Gazete 

 

Açıklama: 
 
31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile binek otomobilleri ve beyaz eşyalarda, 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içeceklerde, 
540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motosikletlerde uygulanan ÖTV oranı ve tutarlarında düzenlemeler 
yapılmış, 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No’lu Tebliğ’le engellilerin istisnadan yararlanarak satın alacakları 
binek otomobillerinin matrahlarına ilişkin artış açıklanmıştır. ÖTV uygulamasına ilişkin yapılan 
düzenlemeler aşağıdadır. 

1- Binek otomobillerinin ÖTV oranlarındaki indirimin 31 Mart 2019’a kadar uzatılması 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 5. maddesi ile ÖTV Kanun’u eki (II) sayılı listede yer alan 87.03 
tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlardan, motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altındaki binek otomobilleri ile çift sıra koltuklu 
panelvanların ve sürücü dahil 9 kişilik (8+1) oturma yeri olan araçların ÖTV oranlarında 31 Aralık 2018 
tarihine kadar uygulanmak üzere indirim yapılmıştı. 

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile söz konusu araçlarda uygulanacak ÖTV oranlarına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Mart 
2019’a kadar uzatılmıştır. 

(II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonundaki araçlarda 31 Ekim 2018 ila 31 Mart 2019 tarihleri arasında 
uygulanacak ÖTV oranları ile 31 Ekim 2018 öncesinde uygulanan ve 31 Mart 2019 sonrasında 
uygulanacak olan ÖTV oranları aşağıdaki listede gösterilmiştir. 

(II) SAYILI LİSTE 

G.T.İ.P. 
NO Mal İsmi 

Vergi Oranı  (%) 

30/10/2018 öncesi - 
31/3/2019 sonrası 

31/10/2018 -
31/3/2019 arası 

87.03 

 

 

 

 

 

 

Binek otomobilleri ve 
esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal 
edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar (87.02 
pozisyonuna girenler 
hariç) (steyşın 
vagonlar ve yarış 
arabaları dahil) 

  

  

  

  

  

  
 

[Yalnız binek otomobilleri, 
steyşın vagonlar, yarış 
arabaları, arazi taşıtları vb.,  

1/7 

http://www.pwc.com.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Para arabaları dahil), 
motorlu karavanlar, 
elektrik, gaz, güneş enerjili 
vb. motorlu taşıtlar.] 

[Ambulanslar, mahkum 
taşımaya mahsus arabalar, 
cenaze arabaları, itfaiye 
öncü arabaları gibi özel 
amaçla yapılmış motorlu 
taşıtlar, özellikle kar 
üzerinde hareket etmek 
için dizayn edilmiş 
sıkıştırma ateşlemeli içten 
yanmalı pistonlu motorlu 
olanlar (dizel veya yarı 
dizel) veya kıvılcım 
ateşlemeli içten yanmalı 
pistonlu motorlu taşıtlar, 
diğerleri (Golf arabaları vb. 
taşıtlar) hariç] 

 

- Yük taşımasında 
kullanılıp azami ağırlığı 3,5 
tonu aşmayan ve yolcu 
taşıma kapasitesi 

 

(Yolcu taşıma kapasitesi 
sürücü dahil toplam yolcu 
sayısının 70 kilogramla 
çarpılması suretiyle 
hesaplanır. Bu hesaplamada 
koltuk olmasa dahi, koltuk 
montajı için bulunan sabit 
tertibatlar da koltuk olarak 
dikkate alınır) istiap 
haddinin (bir aracın 
güvenle taşıyabileceği 
sürücü ve yolcu dahil 
toplam yük ağırlığı) % 
50'sinin altında olan 
motorlu araçlardan 

 
(bütün tekerlekleri motordan 
güç alan veya alabilenler, 
binek otomobilleri, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları, 
arazi taşıtları hariç) 

 

-- İstiap haddi 850 kilogramı 
geçmeyip motor silindir 
hacmi 2000 cm3'ün altında 
olanlar 

15 5 

-- İstiap haddi 850 kilogramı 
geçip motor silindir hacmi 
2800 cm3'ün altında olanlar 

15 5 

-- Sadece elektrik motorlu 
olanlar 10 5 

- Sürücü dahil 9 kişilik 
oturma yeri olanlardan    2/7 



 

-- Motor silindir hacmi 3200 
cm3'ü geçmeyenler 15 5 

-- Sadece elektrik motorlu 
olanlar 10 5 

- Diğerleri    

-- Motor silindir hacmi 1600 
cm3'ü geçmeyenler    

--- Özel tüketim vergisi 
matrahı 70.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 30 

--- Özel tüketim vergisi 
matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 
120.000 TL’yi aşmayanlar 

50 35 

--- Diğerleri 60 60 

-- Motor silindir hacmi 1600 
cm3'ü geçen fakat 2000 
cm3'ü geçmeyenler 

   

--- Elektrik motoru da 
olanlardan elektrik motor 
gücü 50 kW'ı geçip motor 
silindir hacmi 

1800 cm3'ü geçmeyenler 

  

  
 

---- Özel tüketim vergisi 
matrahı 85.000 TL’yi 
aşmayanlar 

45 30 

---- Özel tüketim vergisi 
matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 
135.000 TL’yi aşmayanlar 

50 35 

---- Diğerleri 60 60 

--- Diğerleri    

---- Özel tüketim vergisi 
matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 

100 100 

---- Diğerleri 110 110 

-- Motor silindir hacmi 2000 
cm3'ü geçenler    

--- Elektrik motoru da 
olanlardan elektrik motor 
gücü 100 kW'ı geçip motor 
silindir hacmi 2500 cm3'ü 
geçmeyenler 

   

---- Özel tüketim vergisi 
matrahı 170.000 TL’yi 
aşmayanlar 
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2- Motosikletlerde 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında ÖTV oranının 0 (sıfır) olarak 
uygulanması 

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan yer alan motosikletlerden; 

- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyen benzinli motosikletlerin, 

- Motor gücü 20 kW’ı geçmeyen elektrik motorlu motosikletlerin, 

- Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı iki, üç ve 
dört tekerlekli taşıtların, 

ÖTV oranı 1 Ocak 2019 ilâ 31 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir. 

 

3- Tütün fonunun sıfırlanması 

Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı 
tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 150 $/ton tutarında alınmakta olan tütün fonu 1 Ocak 2019 
tarihi itibariyle sıfıra indirilmiştir. 

4- Alkollü içeceklerde ÖTV artışı 

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 536 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerde uygulanan maktu 
ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır. 31/12/2018 tarihine kadar uygulanan ÖTV tutarları ile 1 Ocak-3 
Temmuz 2019 tarihleri arasında uygulanacak maktu ÖTV tutarları aşağıdaki listede yer almaktadır. 

(III) SAYILI LİSTE 

(A) CETVELİ 

ALKOLLÜ İÇECEKLER 

(1 Ocak 2019 tarihinden önceki ve sonraki tutarlar) 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi  
Vergi  

Oranı (%)  

Asgari Maktu 
Vergi Tutarı 

(TL) 
Eski Yeni 

20.09  Meyva suları (üzüm şırası 
dahil) ve sebze suları 
(fermente edilmemiş ve 
alkol katılmamış), ilave 
şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın 
(Yalnız ambalajlanmış 
olanlar ve/veya toptan 
teslime konu edilenler) 
(Sebze suları ve Türk Gıda 
Kodeksine göre % 100 meyve 
suyu sayılanlar hariç) 

 - - 

22.02 Sular (mineral sular ve 10 - - 

---- Diğerleri 110 110 

--- Diğerleri 160 160 

-- Sadece elektrik motorlu 
olanlar    

--- Motor gücü 85 kW'ı 
geçmeyenler 
--- Motor gücü 85 kW'ı 
geçen fakat 120 kW'ı 
geçmeyenler 
--- Motor gücü 120 kW'ı 
geçenler 

3 
7 
15 

3 
7 
15 
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gazlı sular dahil) (ilave 
şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler 
katılmış veya 
aromalandırılmış) ve 
alkolsüz diğer içecekler 
(20.09 
 pozisyonundaki meyve 
ve sebze suları hariç) 
(Yalnız ambalajlanmış 
olanlar ve/veya toptan 
teslime konu edilenler) 
(Doğal mineralli doğal maden 
suyu ile üretilmiş, 
tatlandırılmış, 
aromalandırılmış meyveli 
gazlı içecekler ile 
2202.10.00.00.11, 
2202.10.00.00.12, 
2202.10.00.00.13, 
2202.91.00.00.00 hariç) 

2202.10.00.
00.11 Sade gazozlar 10 - - 

2202.10.00.
00.12 Meyvalı gazozlar 10 - - 

2202.10.00.
00.13  Kolalı Gazozlar  25 -  

2202.91.00.
00.00 Alkolsüz biralar 10 - - 

2203.00  Malttan üretilen biralar  63 1,5592 1,7694 
22.04  Taze üzüm şarabı 

(kuvvetlendirilmiş 
şaraplar dahil); üzüm 
şırası (20.09 
pozisyonunda yer alanlar 
hariç)  
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 
2204.30 diğer üzüm şıraları 
hariç) 

  
 0 

 
7,6662 

 
8,6996 

2204.10  Köpüklü şaraplar  0 51,7935 58,7753 
22.05  Vermut ve diğer taze 

üzüm şarapları (bitkiler 
veya kokulu maddelerle 
aromalandırılmış) (2205.
10.10.00.00, 
2205.10.90.00.12 hariç)  

  
0 

 
 

78,1692 

 
 

88,7064 

2205.10.10.
00.00  

Alkol derecesi hacim 
itibariyle % 18 veya daha 
az olanlar  

 0 62,0753 70,4431 

2205.10.90.
00.12  

Alkol derecesi hacim 
itibariyle % 22'den fazla 
olanlar  

0 213,0168 241,7314 

2206.00  Fermente edilmiş diğer 
içecekler (elma şarabı, 
armut şarabı, bal şarabı 
gibi), tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan 
fermente edilmiş 
içeceklerin karışımları ve 
fermente edilmiş 
içeceklerle alkolsüz 
içeceklerin karışımları  

 
 
 

0 

 
 
 

7,6662 

 
 
 

8,6996 
5/7 



 

2207.20  Alkol derecesi ne olursa 
olsun tağyir (denatüre) 
edilmiş etil alkol ve 
damıtım yoluyla elde 
edilen diğer alkollü 
içkiler  
(Alkol derecesi ne olursa 
olsun tağyir (denatüre) 
edilmiş etil alkol hariç) 

  
 0 

 
213,0168 

 
241,7314 

22.08  Alkol derecesi hacim 
itibariyle % 80'den az 
olan tağyir (denatüre) 
edilmemiş etil alkol; 
damıtım yoluyla elde 
edilen alkollü içkiler, 
likörler ve diğer alkollü 
içecekler        
[(2208.90.91; 2208.90.99) 
Alkol derecesi hacim 
itibariyle % 80'den az olan 
tağyir (denatüre) edilmemiş 
etil alkol hariç, (2208.20; 
2208.50; 2208.60; 2208.70 
ve 2208.90 hariç)] 

0 213,0168 241,7314 

2208.20  Üzüm şarabı veya üzüm 
cibresinin damıtılması 
yolu ile elde edilen 
alkollü içkiler  

0  
213,0168 

 
241,7314 

2208.50  Cin ve Geneva  0 213,0168 241,7314 

2208.60  Votka (2208.60.91.00.00, 
2208.60.99.00.00 hariç)  0 213,0168 241,7314 

2208.60.91.
00.00  

Muhtevası 2 litreyi 
geçmeyen kaplarda 
olanlar  (Alkol derecesi 
hacim itibariyle  % 45.4'den 
fazla olanlar)  

  
0 

 
213,0168 

 
241,7314 

2208.60.99.
00.00  

Muhtevası 2 litreyi geçen 
kaplarda olanlar(Alkol 
derecesi hacim itibariyle % 
45.4'den fazla olanlar)  

0 213,0168 241,7314 

2208.70  Likörler  0 213,0168 241,7314 

2208.90  Diğerleri (2208.90.48.00.1
1, 2208.90.71.00.11 hariç)  0 213,0168 241,7314 

2208.90.48.
00.11  

Rakı  
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen 
kaplarda olanlar) 

0 213,0168 241,7314 

2208.90.71.
00.11  

Rakı  
(Muhtevası 2 litreyi geçen 
kaplarda olanlar) 

0 213,0168 241,7314 

 

5- Beyaz eşyalarda sıfır ÖTV uygulanma süresinin 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılması 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6. maddesi ile ÖTV Kanun’u eki (IV) sayılı listede yer alan 
mallardan, aşağıda G.T.İ.P. numaraları belirtilen beyaz eşyalar için %6,7 olan ÖTV oranı, 31 Ekim 2018 
– 31 Aralık 2018 tarihleri arasında sıfıra indirilmişti. 

31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 535 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile sözü edilen beyaz eşyalarda sıfır ÖTV oranı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 
31 Mart 2019’a kadar uzatılmıştır. 

6-Engelli istisnasından yararlanacak binek otomobillerinde üst sınır 

31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV (II) Sayılı Liste 
Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğle, ÖTV (II) Sayılı liste 
Uygulama Genel Tebliği’nin; 
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a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “200.000 TL’nin” ibareleri 
“247.400 TL’nin” şeklinde, 

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “200.000 TL’yi” ibaresi “247.400 TL’yi” şeklinde, 

değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerle malul ve engellilerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki 
binek otomobillerinden; 

- Hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 247.000 TL’yi aşanları yurt içinden 
alımında, 

- ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek 
gümrüklenmiş değeri 247.000 TL'yi aşanları ithalinde, 

ÖTV istisnası uygulanamayacaktır. 

 

1. İlgili link için tıklayınız 

2. İlgili link için tıklayınız 

3. İlgili link için tıklayınız 

4. İlgili link için tıklayınız 

 

 
 

Cenk Ulu 
Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri 
Email: cenk.ulu@pwc.com 

Cem Aracı 
Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı 
Email: cem.araci@pwc.com 
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