
 

 

BAKIŞ MEVZUAT 
 

BAŞLIK 

  

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)  

Sayı   2019/84 

ÖZET  

 

Tebliğde engellilik sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu 

(ÇÖZGER), Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt teslimi ve  

ticari taşıtların yenilenmesinde geçici 7 nci madde uygulaması konularında 

açıklama  ve düzenleme yer almıştır.  

 

 

 

10.08.2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile Özel Tüketim 

Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 

Tebliğ ile 

 Engellilere taşıt istisnası uygulanması kapsamında 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını 

doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu veya raporun alındığı tarihte 

yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer 

yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından 

alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporu 

aranılması, 

 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim 

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili 

sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış Çocuklar için özel gereksinim raporu 

(ÇÖZGER), 

 Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk 

Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu 

taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin 

bulunduğu dönemlerde verilmesi 

 ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki 

taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı 



faaliyeti ile uğraşanların söz konusu faaliyetler kapsamında kullandıkları  taşıtlarının 

yenilemeleri  halinde  aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabında 

30/6/2019 tarihine kadar uygulanan ÖTV istisnası kapsamında,   bu taşıtların devir veya 

işletme kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi 

halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin (ÖTV ve 

ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi 

konularında düzenleme ve değişiklikler yapıldı.  

Yapılan değişiklikler, aşağıda  verilmiştir.  

 

BAKIŞ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 

              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 

                    İLHAN ALKILIÇ 

 

  Tebliği Düzenlemesi  

 

Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) 

Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) 

bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” 

tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu 

tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için 

özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve 

“Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan 

“Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 

tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında 

Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren 

yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş 

erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya 

raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık 

kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer 

yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden 

önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın 

altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık 

kurulu raporunu,” 

“Çocuklar için özel gereksinim raporu 

(ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim 

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 

20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık 

1.1. Tanımlar 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi 

uygulamasında; 

“Engellilik sağlık kurulu 

raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik 

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili 

sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş 

erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya 

raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli 

sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer 

yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 

tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan 

(18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) 

engelli sağlık kurulu raporunu,” 

 

Çocuklar için özel gereksinim raporu 

(ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel 

Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili 

sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış 

çocuklar için özel gereksinim raporunu,” 

 



kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar 

için özel gereksinim raporunu,” 

 

Engellilik derecesi (oranı): Engellilik 

sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili 

yönetmelik/mevzuat ile belirlenen esaslara göre 

tespit edilen, engellilik durumu itibarıyla tüm vücut 

fonksiyon kaybı oranını veya bu orana karşılık gelen 

derecelendirmeyi, 

Teknik belge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı veya adı geçen Bakanlık tarafından 

görevlendirilmiş kuruluşlarca yetki verilen makine 

mühendisleri tarafından “Araçların İmal, Tadil ve 

Montajı Hakkında Yönetmelik”14 hükümlerine 

uygun ve yapılan tertibatı/tertibatları belirtir şekilde 

düzenlenen ve Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından onaylanan belgeyi, 

Ekspertiz raporu: 3/6/2007 tarihli ve 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun15 2 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı 

yapılan ve ruhsatname sahibi sigorta eksperleri 

tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen 

raporu 

(Ek paragraf:RG-4/5/2016-29702) 

Sürücü belgesi: 1/1/2016 tarihinden önce alınan ve 

ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren 

beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği 

bulunan H sınıfı ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 

alınan, (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik 

durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta 

bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin 

ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, 

A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerini, 

ifade eder. 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) 

bölümünün; 

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu 

uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik 

derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair 

engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 

yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu 

uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 

tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin 

%90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu 

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)(26) motor silindir hacmine bakılmaksızın, 



raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat 

çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” 

özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır 

(ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim 

düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. 

Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını 

dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha 

önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması 

mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını 

doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için 

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna 

dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz 

olmaları gerektiği tabiidir.” 

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” 

ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel 

koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim 

düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren 

ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit 

edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi 

“engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in 

bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, 

aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun 

aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve 

malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor 

olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden 

elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit 

edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık 

müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer 

her türlü vergiler dâhil bedeli (Değişik ibare:RG-

31/12/2018-30642- 3.Mükerrer)  247.000 

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  

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. 

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin 

bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik 

derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair 

engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması 

gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya 

engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için 

ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve 

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla 

olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya 

bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde 

yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel 

gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır 

(ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim 

düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. 

Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını 

dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha 

önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması 

mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını 

doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri 

için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla 

olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu 

raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.” 

 

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, 

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla 



olduğuna dair “engellilik sağlık kurulu raporunun 

veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair 

gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) 

içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik 

ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter 

onaylı örneğinin)” ÖTV mükellefine ibraz edilmesi 

suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV 

uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri, bu 

istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan 

ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak 

fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen 

faturada “ÖTV Kanununun 7/2 Maddesi 

Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil 

Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile 

gösterir. 

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında 

teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından 

(2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak 

beyannamede ÖTV hesaplanmaz. 

Satış faturasının, aslının aynı olduğu 

işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 

edilerek onaylanmış fotokopisi ile “engellilik sağlık 

kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi 

(ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” 

özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir 

örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler 

için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” taşıtların ilk 

iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar 

tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin 

verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine 

kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği 

vergi dairesine verilir. 

Vergi dairesince, beyanname ve söz 

konusu belgeler incelenerek “bahsi geçen raporun 

aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli 

ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli 

rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi 

üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu 

şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il 

sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,”  

istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme 

Belgesi” mükellefe verilir. 

 



MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) 

bölümünün; 

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi 

“engellilik” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

1.2.2. Taşıtta Tadilat Aranan İstisna 

Uygulaması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

(b) alt bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 

tarife pozisyonu kapsamında vergilendirilen; 

• Yük taşımasında kullanılıp azami 

ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi 

istiap haddinin %50'sinin altında olan taşıtların, 

• Sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan 

taşıtların 

engellilik durumlarının taşıtları bizzat 

kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli 

sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek 

nitelikte olduğunu, yetkili sağlık kurumundan 

alınmış engellilik sağlık kurulu raporuyla tevsik 

eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan 

malul veya engelliler tarafından, beş yılda bir defaya 

mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna 

edilmiştir. Taşıtta, ilk iktisaptan önce tekerlekli 

sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat 

edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunludur. 

 

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi 

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” 

şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen 

malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu 

raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu 

paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu 

uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 

tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli 

sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve 

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna 

dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten 

itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık 

kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye 

veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme 

ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi 

vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim 

düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. 

Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını 

dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha 

önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması 

(II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu 

sırası kapsamında vergilendirilen; motor silindir 

hacmi 2.800 cm³'ü aşan taşıtlar, bütün tekerlekleri 

motordan güç alan veya alabilen taşıtlar, sürücü 

dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek 

otomobilleri, yarış arabaları ve arazi taşıtlarının ilk 

iktisabında bu istisnadan yararlanılamaz. 

Dolayısıyla bu istisna kapsamında, 87.03 

tarife pozisyonunda sınıflandırılan panelvan, kombi 

gibi hem yük hem yolcu taşımacılığında 

kullanılabilen çok amaçlı taşıtlar ile sürücü dâhil 9 

kişilik oturma yeri olan taşıtların ilk iktisabı 

yapılabilir. 

Ayrıca, fabrika çıkışı veya ithali sürücü 

dâhil 9 kişilik oturma yeri olarak yapılan ve taşıtın 

“Araç Tip Onayı Belgesi”ne uygun, tamamlanmış 

araç uygunluk belgesinde de bu teknik özelliği 

belirtilen taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen 

malul veya engellilerce engellilik durumlarına 

uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile 

binilmesine ve seyahat edilmesine imkân 



mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını 

doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için 

sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması 

gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha 

fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık 

kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.” 

 

sağlayacak şekilde mezkûr düzenleme kapsamında 

yaptırılan tadilata bağlı olarak oturma yeri sayısı 

düşürülen taşıtların ilk iktisabı da bu düzenleme 

kapsamındadır. 

Bunun yanı sıra, 10 veya üstü oturma 

yerine sahip taşıtların, mezkûr düzenleme 

çerçevesinde yaptırılan tadilat sonucu, istisna 

kapsamındaki taşıtlar haline getirilmesi suretiyle ilk 

iktisaplarının yapılması halinde de diğer şartların 

sağlanmasına bağlı olarak, söz konusu istisna 

düzenlemesinden yararlanılabilir. 

Mezkûr istisnadan, “18 yaşını doldurmuş 

malul veya engellilerden” engellilik durumları 

sürücü olmalarını engelleyecek nitelikte olan, 

sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye 

kullanması gerektiğini ve engellilik derecesinin 

%90 veya üzeri olduğunu engellilik sağlık kurulu 

raporu ile belgeleyenler yararlanabilir. 

“18 yaşını doldurmamış malul veya 

engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için 

ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli 

olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması 

gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya 

daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu 

raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat 

çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, 

sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye 

kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” 

özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi 

vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel 

gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz 

olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik 

gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin 

haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre 

işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu 

kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan 

yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli 

sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve 

engellilik derecesinin %90 veya daha fazla 

olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu 

raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.” 

 

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi 

Yukarıda belirtilen mahiyetteki 

“engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in 



“engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir 

örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı 

veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler 

için, aslı veya noter onaylı örneği)” ÖTV 

mükellefine ibraz edilmek suretiyle bu işlemde 

ÖTV uygulanmaması talep edilir. ÖTV 

mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt 

tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline 

dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen 

bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/2 

Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline 

Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” 

şerhi ile gösterir. 

 

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi 

ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, 

engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir 

örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı 

veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında 

teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından 

(2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak 

beyannamede ÖTV hesaplanmaz. 

Satış faturasının, aslının aynı olduğu 

işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 

edilerek onaylanmış “fotokopisi, engellilik sağlık 

kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği 

(elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı 

veya noter onaylı örneği)”ve taşıtın yukarıda 

belirtilen kapsamda tadil edildiğine dair teknik 

belgenin aslı veya noter onaylı örneği, taşıtların ilk 

iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti yapanlar 

tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin 

verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine 

kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği 

vergi dairesine verilir. 

 

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun 

aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve 

malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor 

olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden 

elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit 

edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık 

müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

 

 

Vergi dairesince, beyanname ve söz 

konusu belgeler incelenerek “bahsi geçen raporun 

aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli 

ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli 

rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi 

üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu 

şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il 

sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) 

üzerine,”istisna uygulandığını gösteren “ÖTV 

Ödeme Belgesi” mükellefe verilir. 

Söz konusu istisna düzenlemesi gereğince 

yukarıda belirtilen kapsamda yapılan tadilatlar 



nedeniyle, Tebliğin (IV/Ğ) bölümü çerçevesinde ek 

ÖTV tarhiyatı yapılmayacağı tabiidir. 

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) 

bölümünün; 

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı 

ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki 

ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı 

oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir. 

 

1.3. Engellilik Derecesi %90’ın Altında 

Olanların Taşıt Alımlarında İstisna 

… 

Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe 

uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılması 

şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla 

otomatik vitesli taşıtların hareket ettirici aksamında 

da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş 

özel tertibat yaptırılması gerekmektedir. Örneğin, 

sağ ayağı ampute “veya her iki ayağında/dizinde 

ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” 

olan bir engellinin, fren ve gaz pedalında özel 

tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı 

kullanması mümkün olmadığından, ancak anılan 

tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir 

taşıt bakımından istisnadan faydalanılabilir. 

 

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli 

taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz 

pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir 

başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi 

eklenmiştir. 

 

Öte yandan, manuel vitesli bir taşıtı vites 

kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel 

tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan 

engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtlar, 

“fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını 

gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” 

özel tertibatlı taşıt olarak kabul edilir. 

 

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır  

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için 

engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile 

tevsik edilmesi gerekir. 

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen 

engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem 

yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici 

aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” 

değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren 

düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi 

içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz. 

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce 

düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden 

işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya 

Engellilik derecesi %90'ın altında 

olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli 

bir engellilik derecesine sahip olunması şartı 

aranmaz. 

Öte yandan engellilik durumu, ilk iktisabı 

yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat 

yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olmalıdır. 

Örneğin, sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir 

ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin 

değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat 

yaptırılmasını gerektirecek bir durumun 

bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli 

taşıt alımında istisna uygulanmaz. 

 



engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların 

(veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat 

yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli 

taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme 

içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen 

raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel 

tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme 

bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, 

“Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli 

araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, 

tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri 

içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın 

hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması 

gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya 

olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle 

birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ 

veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların 

fonksiyonlarını yitirdiği/yerine 

getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat 

gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara 

istinaden de işlem yapılabilir. 

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için 

ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna 

kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel 

tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod 

numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz 

olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat 

kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için 

gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. 

Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel 

tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair 

değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu 

raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir 

tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer 

alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların 

engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen 

engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir. 

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel 

durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat 

kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık 

kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. 

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel 

durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat 

kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna 

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için 

engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu 

raporu ile tevsik edilmesi gerekir. 

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen 

engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem 

yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici 

aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” 

değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten 

itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu 

değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden 

işlem yapılmaz. 

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce 

düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına 

istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, 

maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat 

yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca 

hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek 

olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) 

kullanılması gerektiğine dair değerlendirme 

içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce 

düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici 

aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair 

değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı 

araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç 

kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması 

uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya 

olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren 

raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın 

hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması 

gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya 

olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle 

birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan 

(sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya 

uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine 

getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat 

gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu 

raporlara istinaden de işlem yapılabilir. 

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi 

için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla 

istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel 

tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod 

numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini 

haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel 

tertibat kodlarının bulunması, istisnadan 



kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu 

raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi 

uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle 

tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen 

hastaneden açıklama istenebilir.” 

 

yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına 

yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici 

aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine 

dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu 

raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir 

tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde 

yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu 

kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit 

edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir. 

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen 

engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel 

tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken 

engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya 

bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu 

raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü 

belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının 

uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem 

tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda 

belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu 

etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle 

tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen 

hastaneden açıklama istenebilir.” 

 

( 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel 

Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve 

on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren 

istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.), 

 

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı 

veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya 

engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık 

kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi 

“Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket 

ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması 

gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir 

örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı 

veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

“Maluliyet veya engel durumu itibarıyla 

sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt 

kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık 

kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda 

teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı 

örneği)”ile (Mülga ibare:RG-4/5/2016-

29702)  (...) sürücü belgesinin ÖTV mükellefine 

ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV 

uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri, bu 

istisna kapsamındaki taşıt tesliminde hesaplanan 

ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak 

fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen 

faturada “ÖTV Kanununun 7/2 Maddesi 



Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil 

Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.” şerhi ile 

gösterir 

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti 

veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları 

kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun 

aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya 

engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda 

özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair 

engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik 

ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı 

örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Beyannamenin verildiği günü takip eden 

günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde; 

• Alıcının (malul veya engellinin), 

“maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece 

hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt 

kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık 

kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda 

teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı 

örneği)” 

• Bizzat kullanım amacıyla, taşıtın hareket 

ettirici aksamında engelliliğe uygun olarak tadilat 

yapıldığına dair teknik belgenin aslı veya noter 

onaylı örneği, 

• Alıcının (malul veya engellinin) (Mülga 

ibare:RG-4/5/2016-29702)  (...) sürücü belgesinin 

fotokopisi, 

• Satış faturasının, aslının aynı olduğu 

işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik 

edilerek onaylanmış fotokopisi 

mükellef tarafından, beyannamenin 

verildiği vergi dairesine verilir. Otomatik vitesli 

taşıtların özel tertibatlı olarak kabul edildiği 

hallerde, beyannamenin verildiği vergi 

dairesine,  taşıtın engelliliğe uygun olarak tadil 

edildiğine dair teknik belge yerine taşıtın otomatik 

vitesli olduğuna dair uygunluk belgesinin aslı veya 

noter onaylı örneği verilir. Vites kutusuna ait 

bilgilere uygunluk belgesinde yer verilmeyen 

taşıtlarda, uygunluk belgesi yerine taşıtın otomatik 

vitesli olduğuna dair ÖTV mükellefinden yazılı 

beyan alınır. 

 

  

. 

f) On dördüncü paragrafında yer alan 

“incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket 

ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması 

gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü 

belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını 

içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” 

… 

 

 

. 

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında 

teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından 

(2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak 

beyannamede ÖTV hesaplanmaz. 



ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve 

malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor 

olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden 

elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit 

edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık 

müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Vergi dairesince beyanname ve söz 

konusu belgeler incelenerek, “engellilik sağlık 

kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda 

özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair 

değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin 

engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği 

ve” taşıtın, ibraz edilen raporda yazılı engelliliğe 

uygun özel tertibatlı olduğu tespit edilir. “Bu 

tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul 

veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor 

olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden 

elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit 

edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık 

müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,”istisna 

uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” 

mükellefe verilir. 

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) 

bölümünün; 

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar 

Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu 

veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu 

raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya 

ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir. 

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu 

raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş 

ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına 

düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen 

raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden 

sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz 

olduğundan, malul veya engellinin birden fazla 

engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin 

bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora 

istinaden işlem yapılır.” 

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli 

sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık 

kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

1.5. Ortak Hususlar 

… 

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

30283)(26) 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. 

Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı 

%50’sine kadar artırmaya yetkilidir. 

Engellilere, “engellilik sağlık kurulu 

raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık 

kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu 

raporları veya ÇÖZGER’ler”  verilmesine dair ilgili 

mevzuatın değişmesi halinde, değişiklik tarihinden 

önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan engelli 

sağlık kurulu raporları ÖTV istisnası 

uygulamasında geçerlidir. Ancak, Özel Tüketim 

Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

alınmış sağlık kurulu raporlarına dayanılarak bu 

istisna kapsamında işlem tesis edilmez. 

Malul veya engellinin, birden fazla 

“engellilik sağlık kurulu raporunun veya 



d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan 

yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş 

yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını 

doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için 

erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı 

aranmaz.” 

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık 

kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu 

raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık 

kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu 

veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

ÇÖZGER’inin”bulunması halinde, en son tarihli 

rapor bu uygulamada dikkate alınır. “İlgili mevzuat 

uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en 

son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, 

süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra 

yapılacak başvurular bakımından geçersiz 

olduğundan, malul veya engellinin birden fazla 

engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin 

bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli 

rapora istinaden işlem yapılır.”Malul veya engelli 

tarafından geçerli raporun ibraz edilmediğinin 

tespiti ve ibraz edilmeyen en son tarihli raporun da 

ilgili istisna uygulamasında aranılan mahiyette 

olmaması durumunda, ziyaa uğratılan vergi, vergi 

ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte malul veya 

engelliden aranır. 

Engellilik sağlık kurulu raporunda veya 

ÇÖZGER’de, raporun süresiz olduğunun 

belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı 

olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun 

belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı 

aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre 

içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz 

konusu raporlara dayanılarak istisnadan 

yararlanılabilir. 

Süreli raporlara dayanılarak istisnadan 

yararlanılması halinde, raporun süre bitiminde ÖTV 

istisnasının devamı için yeni rapor ibrazı aranmaz. 

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan 

yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren 

beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını 

doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için 

erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı 

aranmaz.” 

Malul veya engelliler tarafından ibrazı 

zorunlu “engellilik sağlık kurulu raporunun veya 

ÇÖZGER’in”örneği ile şekli ve içeriğine ilişkin 

açıklamalar, söz konusu raporun verilmesine dair 

ilgili mevzuatla belirlenmiş olup, rapor tarihi 

dikkate alınmak suretiyle bu tarihte geçerli 

mevzuatla yapılan belirlemeler çerçevesinde 

raporun uygun olup olmadığı vergi dairesince tespit 

edilir. Bu kapsamda, “engellilik sağlık kurulu 

raporu veya ÇÖZGER” verebilecek yetkili sağlık 



kurumlarının kontrolü de Sağlık Bakanlığının resmi 

internet sitesinden yapılır. 

… 

 

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin; 

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan 

“Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” 

ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” 

ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, 

“Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, 

“Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

“Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin; 

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. 

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve 

tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt 

ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, 

motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk 

Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV 

ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı 

tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen 

kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar 

veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı 

Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin 

ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren 

tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki 

açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.” 

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce 

gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç 

ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı 

Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak 

teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı 

ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin 

bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.” 

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan 

“Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ 

…. 

B- BEYAN ESASI 

ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları 

üzerine tarh olunur. 

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 

olan taşıtların ilk iktisap kapsamında teslimini 

yapanlar hariç olmak üzere, ÖTV mükellefleri bir 

vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri 

bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak 

beyanname vermek zorundadır. 

Ancak, müzayede yoluyla satış yapanlar 

ile kendilerine Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 

üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu 

yüklenenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı 

vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 

beyanname verme zorunlulukları yoktur. 

(II) sayılı listede yer alan taşıtların, 

ithalatta vergilendirildiği durumlarda ÖTV, ilgili 

gümrük idaresince hesaplanarak gümrük 

mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer 

belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, 

kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ 

edilir. 

 

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve 

tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında 



“kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak 

değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan 

ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine 

teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin 

ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından 

motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve 

tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya 

motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı 

Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime 

ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi 

gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) 

bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi 

dairesine beyan edilir.” 

 

 

 3.2. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan 

Taşıtlara Ait ÖTV Beyannamesinin Elektronik 

Ortamda Gönderilmesi 

… 

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç 

ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı 

Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt 

olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin 

(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece 

ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde 

verilmesi mümkündür.” 

 

 

Öte yandan, istisna kapsamında ÖTV 

hesaplanmaksızın yapılan teslimlere ilişkin tevsik 

edici belgeler ile indirilecek ÖTV’ye ilişkin tevsik 

edici belgelerin beyannamenin verildiği günün 

mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde ilgili 

vergi dairesine tevdi edilmesi zorunludur. Aksi 

halde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 

ilgili hükümleri gereğince ikinci derece usulsüzlük 

cezası kesilir. 

 

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer 

alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

G- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA 

UYGULANAN TAŞITLARIN SATIŞ VEYA 

DEVRİNDE VERGİLEME 

1. İlk İktisabı Vergiden İstisna Olan 

Taşıtın İstisnadan Yararlanamayanlara Satışı 

veya Devri 



Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci 

maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi 

gereğince, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 

mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç olmak 

üzere, ilk iktisabı ÖTV’den istisna olarak 

gerçekleştirilenlerin, istisnadan yararlanamayan bir 

kişi veya kuruma devredilmesi halinde, bu devir 

sonrasında adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, 

ilk iktisaptaki matrah üzerinden, satış veya devir 

sonrası yeni kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, 

bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılarak ÖTV tahsil 

edilir. 

Örneğin, uluslararası bir anlaşma 

kapsamında ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı 

yapılan bir taşıtın, Özel Tüketim Vergisi 

Kanununun 7 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının 

(b) bendi uyarınca taşıt alımları ÖTV’den müstesna 

olan “Cumhurbaşkanlığı”  merkez teşkilatına 

bedelli veya bedelsiz devrinde, ÖTV aranmaz. 

Ancak, söz konusu taşıtın Maliye Bakanlığına 

bedelli veya bedelsiz devrinde mezkûr düzenleme 

kapsamında ÖTV aranır. 

… 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) 

bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından 

çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde 

gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve 

ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan 

faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme 

faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre 

içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi 

dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu 

süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi 

halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası 

kesilir.” 

 

VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ 

İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 

.. 

E- GEÇİCİ HÜKÜMLER 

.. 

1. Ticari Taşıtların Yenilenmesinde 

Geçici 7 nci Madde Uygulaması 

1.1. Kapsam 

20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı 

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü 

maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa 

eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) 

sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları 

kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, 

dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs 

taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu 

transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 

8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları 

kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük 



taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar 

vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili 

mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine 

getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki 

olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler 

kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi 

amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki 

taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; 

yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak 

adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu 

karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü 

geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar 

(bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır. 

…. 

 

1.3. Yenilemeye Konu Edilen Taşıtın Devri 

İstisna uygulamasından yararlanılmak 

suretiyle yenilenen taşıtın, yeni taşıtın iktisap 

tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, 

devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından 

çıkarılması şarttır. 

Söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü 

kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin 

noter devir belgelerinin birer örneği, aynı süre 

içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini 

gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilir. 

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından 

çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde 

gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta 

ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 

(ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan 

(istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası 

uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle 

(ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit 

edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde 

ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, 

istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası 

kesilir.” 
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uncu maddesi kapsamında taşıtın, tekrar tescil 

edilmesine imkân bulunmayacak şekilde hurdaya 

ayrılması suretiyle işletme kayıtlarından 

çıkarılmasında ÖTV aranmaz. 

İstisnadan yararlananın ölümü halinde, 

yukarıda belirtilen yükümlülükler yasal varislerince 

yerine getirilir. 

 

MADDE 9 – Bu Tebliğin; 

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim 

Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin 

(II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü 

paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna 

kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

 

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve 

Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

Tebliğ, ekte verilmiştir. 
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TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 6) 

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” 

tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

“Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler 

İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık 

kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte 

yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 

tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık 

kurulu raporunu,” 

“Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden 

itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün; 

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 

veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya 

engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin 

%90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde 

yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri 

çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 

18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün 

bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin 

%90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.” 

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi 

“engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel 

gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı 

örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir. 

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi 

“engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya 

noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan 

şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık 

Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il 

sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün; 

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, 

“engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile 

belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce 

düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya 

daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili 

sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve 

“7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini 

içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya 

engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 

18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye 

kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık 

kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.” 

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi 

“engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter 

onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, 

engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter 

onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir. 

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan 

şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık 

Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il 

sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir. 



MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün; 

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki 

ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir. 

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz 

pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir. 

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik 

edilmesi gerekir. 

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için 

raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu 

tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz. 

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem 

yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile 

başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması 

gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket 

ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç 

kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu 

değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın 

hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade 

edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv 

yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat 

gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir. 

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna 

kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren 

sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan 

yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel 

tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel 

durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. 

Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir. 

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının 

uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu 

raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde 

istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi 

uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden 

açıklama istenebilir.” 

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya 

engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet 

veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik 

sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları 

kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel 

durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu 

raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu 

raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, 

sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi 

“Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık 

Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il 

sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün; 

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir. 

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya 

ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun 

veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine 

bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin 

birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora 

istinaden işlem yapılır.” 

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu 

raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir. 

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde 

malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu 

raporu ibrazı aranmaz.” 



e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun 

veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin; 

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” 

ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin; 

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile 

tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı 

Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu 

araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti 

yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi 

gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan 

edilir.” 

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine 

kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, 

sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.” 

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde 

gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den 

kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) 

birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.” 

MADDE 9 – Bu Tebliğin; 

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) 

bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek 

işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


