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MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, 

HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ 

VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL’NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA 

 ÖTV İSTİSNASI  
 

ÖZET :  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik 

yapıldı.  

• Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 

motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel 

tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 

TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 

ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların engellilik derecesi %90 veya 

daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya 

mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu 

istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul 

veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. 

• Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 

motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel 

tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 

TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 

ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, bizzat kullanmak amacıyla 

engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya 

engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. 

• Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarları aşan taşıtları 

ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine 

özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir. 

• Bu tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacaktır. 

• Uygulama   1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlamaktadır. 

 

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   7061 sayılı BAZI VERGİ 

KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 72’inci 

maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun  

 

• 7’nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin 

parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi 

“hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 

200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde,  
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• (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” 

ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının 

(a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P 

numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma 

değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda 

belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde  

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan 

tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 

lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı 

%50’sine kadar artırmaya yetkilidir.” 

 

Bu değişikliğe istinaden 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Seri No: 3)’ de açıklamalar yapılmıştır.  

 

Yapılan değişiklikler, aşağıda Tebliğ metni içerisindeki yerlerinde gösterilmiştir.  

 

 

Değişiklik Tebliği Tebliğin Son Hali 

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel 

Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama 

Genel Tebliğinin; 

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin 

birinci paragraflarında yer alan  “1600 

cm³ veya altında motor silindir hacmine 

sahip” ibareleri “motor silindir hacmine 

bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel 

tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler 

dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde 

Olanların Taşıt Alımlarında İstisna 

 

 1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna 

Uygulaması Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

(a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı 

listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinin, • 87.03 tarife 

pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG -

27/12/2017-30283 Yürürlük:1/1/2018) motor 

silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması 

gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü 

vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan 

binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, 

jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, • 87.04 tarife 
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pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 

2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine 

sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. 

taşıtların, • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, 

motor silindir hacmine bakılmaksızın, 

motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha 

fazla olan malul veya engelliler tarafından beş 

yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı 

ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak 

için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya 

engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. 

…. 

1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların 

Taşıt Alımlarında İstisna  

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi 

uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 

mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, • 87.03 

tarife pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG -

27/12/2017-30283 Yürürlük:1/1/2018) motor 

silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması 

gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü 

vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan 

binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, 

jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, • 87.04 tarife 

pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 

2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine 

sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. 

taşıtların, • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, 

motor silindir hacmine bakılmaksızın, 

motosikletlerin bizzat kullanmak amacıyla 

engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat 

yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı 

ÖTV’den müstesnadır. 

 

b) (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu 

paragrafından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

 

1.5. Ortak Hususlar İlk iktisabında ÖTV istisnası 

uygulanan taşıtlar için istisnadan yararlanan malul 

veya engelli adına düzenlenen faturada ÖTV 
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“ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) 

alt bentleri kapsamında iktisap 

edilebilecek aynı Kanuna ekli 

87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan 

taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir 

önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak 

suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 

100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate 

alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde 

tespit edilen tutarı %50’sine kadar 

artırmaya yetkilidir.” 

 

gösterilmez. Bu taşıtların kayıt ve tescilini yapanlar 

tarafından, taşıt sahibinin faturada ve “ÖTV Ödeme 

Belgesi”nde alıcı olarak gösterilen malul veya 

engelli olduğunun tespit edilmesini takiben kayıt 

ve tescil işlemi yapılır. 

… 

(Ek paragraf: RG -27/12/2017-30283 

Yürürlük:1/1/2018) ÖTV Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

(a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap 

edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. 

numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst 

sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 

uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan 

kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu 

şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar 

artırmaya yetkilidir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/5.1) 

bölümünün ikinci paragrafından sonra 

gelmek üzere aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

“Gümrük Kanunu'nun 167’nci maddesinin 

(12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 

malul ve engellilerin kullanımına mahsus 

eşya gümrük vergilerinden muaftır. 

Ancak,  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) 

numaralı bendinde yer alan parantez içi 

hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. 

numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer 

alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve 

katma değer vergisi dahil gümrük 

vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması 

durumunda belirlenecek gümrüklenmiş 

değeri 200.000 TL’yi (söz konusu tutar, 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

5. İthalat İstisnaları 5.1. Özel Tüketim Vergisi 

Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) 

Numaralı Bendi Uygulaması 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca, 

Gümrük Kanununun; • 167 nci maddesine [5 

numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası 

hariç olmak üzere], • Geçici ithalat rejimine, • 

Hariçte işleme rejimine, • Geri gelen eşyaya ilişkin 

hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf 

veya müstesna olan malların ithali ÖTV’den 

istisnadır. Gümrük Kanununun 167 nci 

maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendi 

uyarınca, gerçek kişiler tarafından serbest 

dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan, yerleşim 

yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakledenlere 

ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan 

kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil 

vasıtalarının ithali gümrük vergisinden muaftır. 
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belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar 

ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. 

Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli 

söz konusu tutarın altında olan taşıtların 

iktisap edilmesi mümkündür. 

Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde 

belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek 

isteyen malul veya engellilerce, ilgili 

gümrük idaresine özel tüketim vergisinin 

beyan edilip ödenmesi gerekir.” 

 

Ancak, söz konusu düzenleme, Özel Tüketim 

Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez 

içi hükümle ithalat istisnalarından hariç 

tutulduğundan, yerleşim yerlerini Ülkemize 

nakleden gerçek kişilerin, yanlarında getirdikleri (II) 

sayılı liste kapsamındaki taşıtlar dolayısıyla, ilgili 

gümrük idaresine ÖTV beyan edilmesi ve ödenmesi 

gerekir.  

 

(Ek paragraf: RG-27/12/2017-30283 

Yürürlük:1/1/2018) Gümrük Kanununun 167 nci 

maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi 

uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus 

eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel 

Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan 

parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 

G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer 

alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma 

değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna 

uygulanmaması durumunda belirlenecek 

gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi (söz konusu 

tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 

uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç 

tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, 

bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların 

iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş 

değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal 

etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük 

idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip 

ödenmesi gerekir.  

 

Kanuna ekli listelerdeki mallardan Gümrük 

Kanunu’nun geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri 

kapsamında gümrük vergisinden muaf veya 

müstesna olan eşyanın ithali ÖTV’den de istisnadır. 
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Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 

5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 

8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında 

düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil 

ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak 

ihraç edilen, ancak Gümrük Kanununun 168, 169 

ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri 

gelen eşyanın ithalat istisnasından 

faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak 

ihracat istisnasından veya tecil-terkin 

uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük 

idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat 

gösterilmesi şarttır. 

 

Tebliğ 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir. 

 

 

 

Saygılarımızla…  

 

 

 

 

 

 

“Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 3)” tam metni için tıklayınız…>>> 

http://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/30283-30283-2.pdf
http://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/30283-30283-2.pdf

