
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 04.01.2019 

Sayı: 2019/005        Ref: 4/005 
 

 

Konu: 

ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLECEK BİNEK OTOLARDA ÖTV 

İSTİSNASI UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK ÜST TUTAR YENİDEN 

BELİRLENMİŞTİR 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde engelliler tarafından iktisap edilecek 

taşıtlarda ÖTV istisnası uygulamasına dair düzenlemelere yer verilmiştir. Bu istisnanın 

uygulama usul ve esasları ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 

belirlenmiştir. Engelliler tarafından ÖTV’den istisna olacak şekilde araç iktisap edilmesinde 

çeşitli şartlar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlardan biri motor silindir hacmi, diğeri 

ise ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtlardan 

binek oto niteliğinde olanlarda, taşıtın ÖTV ve her türlü vergiler dahil toplam bedelinin belirli 

tutarın altında olmasıdır. 7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereği söz konusu üst limit 

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 200.000 TL olarak belirlenmişti. Bu had her 

yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacaktır. Ancak artırılan tutarın 100 TL’nı aşmayan 

kesirleri dikkate alınmayacaktır.  

 

Bilindiği üzere 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 

Buna göre söz konusu tutar 2019 yılı için 247.400 TL olarak uygulanacaktır. Güncellenen bu 

tutara bağlı olarak ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde de ilgili kısımlarda 

güncellemeler yapılmıştır.  

 

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (3. Mükerrer) yayınlanan Özel Tüketim 

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

No: 5) ile yayınlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin 

II/C.1.2.1, II/C.1.3 ve II/C.5.1 numaralı kısımlarında engelliler tarafından 87.03 tarife 

pozisyonunda yer alan binek otoların iktisabında ÖTV istisnası uygulamasında dikkate 

alınacak olan taşıtın vergiler dahil toplam bedeline dair üst sınır 200.000 TL’dan 247.400 

TL’na yükseltilmiştir.  

 

Tebliğin ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir: 

 

“II/C.1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7.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, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması 

gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.400 TL’nın 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 

 

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. 

…………………” 

 

“II/C.1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. 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, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması 

gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 247.400 TL’nın 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. 

 

………………………” 

 

“II/C.5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) 

Numaralı Bendi Uygulaması 

 

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 Kanunu’nun 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 

247.400 TL’nı (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. 



 

……………” 

 

 

 

Söz konusu tebliğ 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

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

Dair Tebliğ (Seri No: 5) 

 

(*) 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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31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (3. Mükerrer) 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 5) 

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 “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. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 


