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Konu: 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

Özet: İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının Özel Tüketim 

Vergisi tutarları ile diğer bazı mallarda uygulanacak Özel Tüketim Vergisi oranlarının 

belirlenmesine ilişkin 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, 

midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara 

taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının 

belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarları, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülerek 

sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücümüzün artırılması amacıyla 

ÖTV’den arındırılmıştır. 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı`nin 2 maddesi ile yapılan bu 

düzenleme, 01.03.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

 Kürkten mamul eşyanın girdisi niteliğinde olan ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş 

(yarı mamul) kürkler dolayısıyla yüklenilen ÖTV, kürkten mamul eşyanın Türkiye’de teslime 

konu edilmeyip ihraç edilmesi durumunda imalatçı-ihracatçılar üzerinde yük olarak 

kaldığından, sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücümüzün artırılması 

amacıyla ham ve yarı mamul kürklerdeki ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de teslime konu edilen kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya ile 

taklit kürkler ve bundan mamul eşyadaki ÖTV oranı ise % 25 olarak belirlenmiştir. 796 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı`nin 3 maddesi ile yapılan bu düzenleme, 28.02.2019 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmektedir 

1. İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV tutarları 
  

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve 

akaryakıtlarının vergi tutarları, aynı Kanun’a ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 

87.11 GTİP numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış 

olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır. 
  

Ancak bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak 

akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 

7 litreyi, 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi, diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyecektir. 
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Yukarıdaki kapsamda ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce 

uygulanan vergi tutarları için ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (4) numaralı fıkra hükmü 

uygulanacaktır. 

  

Söz konusu fıkra uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından vergi farklılaştırması yapılması durumunda, 

verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemini uygulama, teminat 

isteme, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul 

ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu düzenleme, 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

  

2. ÖTV Kanunu`na ekli (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranları değişmiştir. 
  

796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihi olan 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere aşağıdaki malların ÖTV oranları karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir: 

  
GTİP Numarası Eşyanın tanımı Vergi oranı 

43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, 

kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve 

diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç) 

% 25 

43.01 Ham kürkler (baş, kuruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar 

dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonundaki ham post ve deriler hariç) 

% 0 

43.02 Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler (baş, kuruk, pençeler ve diğer parçalar 

dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave 

edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç) 

% 0 

  

Bu düzenleme, 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 
 

 Saygılarımızla. 

 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

 Hizmetleri Ltd. Şti. 

 Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


