
Pozitif  Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Levent  Cad.  Tekirler Sok.  No:4 -  34330 
1.Levent Beşiktaş/İstanbul 
Tel  : + 90 212 281 29 29 
Fax : + 90 212 280 01 80 
www.pozitifdenetim.com 

  
 
 
 
 

 

 MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI 
Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international 
partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member 
firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. 
For more information visit www.mgiworld.com/legal. 
 

 
SİRKÜLER NO: POZ-2022 / 97                     İST, 24.11.2022 
 
ÖZET: 
 

• 24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6417 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı binek otomobillerde ÖTV matrahları yeniden 
düzenlendi. 

 
BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV MATRAHLARI 

24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun eki (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas 
özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki Karar (Karar Sayısı: 6417)” ile (II) 
sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı binek 
otomobillerin ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  
 

Eski Matrah ve Oran Yeni Matrah ve Oran 

-Diğerleri -Diğerleri 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler 

-ÖTV matrahı 120.000 TL’yi 
aşmayanlar 45 -ÖTV matrahı 184.000 TL’yi 

aşmayanlar 45 

-ÖTV matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 
150.000 TL’yi aşmayanlar 50 -ÖTV matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 

220.000 TL’yi aşmayanlar 50 

-ÖTV matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 
175.000 TL’yi aşmayanlar 60 -ÖTV matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 

250.000 TL’yi aşmayanlar 60 

-ÖTV matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 
200.000 TL’yi aşmayanlar 70 -ÖTV matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 

280.000 TL’yi aşmayanlar 70 

-Diğerleri 80 -Diğerleri 80 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 
2000 cm³’ü geçmeyenler 

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 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 
50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü 
geçmeyenler 

-ÖTV matrahı 130.000 TL’yi 
aşmayanlar 45 -ÖTV matrahı 228.000 TL’yi 

aşmayanlar 45 

-ÖTV matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 
210.000 TL’yi aşmayanlar 50 -ÖTV matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 

350.000 TL’yi aşmayanlar 50 

http://www.pozitifdenetim.com/
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-Diğerleri 80 -Diğerleri 80 

 
Yürürlük tarihi: 24.11.2022 
 
Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-2.pdf 
 
Saygılarımızla… 
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