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SĐRKÜLER         Đstanbul, 24.05.2010 
Sayı: 2010/59         Ref: 4/59 
 
 
Konu: 
MALUL VE ENGELL ĐLERE A ĐT TAŞITLARDA MOTORLU TA ŞITLAR VERG ĐSĐ 
ĐSTĐSNASI UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN (4) NUMARALI MTV S ĐRKÜLER Đ 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
4 Seri No.lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri’nde; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında malul ve engelliler 
adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisi istisnası hakkında 
oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 
 
4 no.lı sirkülerde, sol ayağında engeli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen engelliler 
adına tescil edilen otomatik vitesli araçlarda da MTV istisnası uygulanacağı açıklanmıştır. 
Hatırlanacağı üzere benzer bir düzenleme 2010/49 sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz 12 
no.lı ÖTV sirkülerinde de yapılmıştı. 
Söz konusu sirkülerde  sol ayağında engeli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen 
engelliler adına tescil edilen otomatik vitesli araçlarda da ÖTV istisnası uygulanması gerektiği 
açıklanmıştı.  
 
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
 
EK 
4 No.lı MTV Sirküleri  
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Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi Đstisnası Uygulamasına Đlişkin 
Açıklamalar 

 
Tarih 18/05/2010 

Sayı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-4/2010-2 

Kapsam  
T.C. 
MALĐYE BAKANLIĞI 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/4 
 
Konusu : Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi Đstisnası 

Uygulamasına Đlişkin Açıklamalar 
Tarihi : 18/05/2010 
Sayısı : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-4/2010-2 
Đlgili olduğu maddeler : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 4 
    

 

1. Giriş 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında malul ve engelliler 

adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisi istisnası hakkında oluşan tereddütlerin 

giderilmesine yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Yasal Düzenleme 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile 
Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel 
kişilerdir." hükmü yer almaktadır. 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve 

engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların 

motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. 

10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-
ĐSTĐSNALAR" başlıklı bölümünde, 

"1-Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda Đstisna Uygulaması  

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış 
olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına 
kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz 
konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.  

2-Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda Đstisna Uygulaması  

Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık 
kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya 
özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış 
örneği ile "Araçlar Đçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz 
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etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir. 

3-Malûl ve Engelliler Đstisnası Đle Đlgili Bildirim  

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli 
Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi Đstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki 
http://www.gib.gov.tr/ adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için 
gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "  

açıklamaları yer almaktadır. 

3. Otomatik Vitesli Taşıtlarda Đstisna Uygulaması  

Anılan Kanun hükümleri ve Tebliğdeki açıklamalar uyarınca, sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin, 

adlarına kayıt ve tescil ettirecekleri taşıtlarda özel tertibat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, sakatlık derecesi % 

90 dan az olan malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilecek taşıtların, bizzat malul ve engelli kişinin sakatlığına uygun 

özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir.  

Sakatlık derecesi % 90 dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli taşıtlarda sakatlıklarına uygun bir tertibat 

bulunmaması halinde bu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmamaktadır. Buna göre, otomatik vitesli taşıtlar, 

sağ ayağında veya sağ bacağında sakatlığı bulunanların engellilik hallerine uygun özel tertibatlı olması halinde motorlu 

taşıtlar vergisinden istisna olacaktır. 

Ancak, anılan Kanun hükmünün malul ve engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz 

konusu olmayacağından; sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olduğu belirtilen malul 

ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve 

tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması gerekmektedir.  

Duyurulur. 

   Mehmet KĐLCĐ 

   Gelir Đdaresi Başkanı 

 


