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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
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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.

Tebliğ grubu: 
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİ

http://www.gib.gov.tr/ozel-tuketim-vergisi-uygulama-genel-tebligleri

