
 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 

No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 
T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 

Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  
T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/59 

TARİH: 01/11/2016 

KONU 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de 

Yayımlandı. 
 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin 

yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası 

uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) 

Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

1. Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınlarının Taşıt Alımında İstisna 

a. İstisnadan Yararlanacak Taşıtlar 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 

87.03 

1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip 

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

jeep, steyşın vagon, vb. taşıtlar 

87.04 

Eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor 

silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-

up, vb. taşıtlar 

87.11 Motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletler 

 

b. İstisnadan Yararlanacak Kişiler 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 

sayılan; 

 (a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 

üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 

sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun 

hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü 

sayılanlardan, 

 

 

 (b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri 
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personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını 

kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından 

birisi bir defaya mahsus yararlanabileceklerdir. 

İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne veya 

babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından 

yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya vazife 

malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz. 

Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/veya çocuğu bulunması 

halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir. EĢ veya çocuğun bu haktan herhangi bir 

nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz. 

Tekrar evlenen dul eşin istisnadan faydalanamayacağı tabiidir. Ancak, hayatını kaybetmiş harp 

veya vazife malulünün çocuklarının evli olmaları veya sonradan evlenmeleri istisnadan yararlanma 

hakkını ortadan kaldırmaz. 

c. İstisnanın Uygulanması 

İstisnadan yararlanacak kişi; 

 Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün yakını olduğunu gösterir Malullük Durum 

Belgesini, 

 Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulüne ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesini, 

 Gerektiği durumda noter nezdinde düzenlenmiş Feragat Beyanı Belgesini 

Aranan belgelerin eksiksiz ibrazı durumunda istisna kapsamındaki taşıtları istisnadan yararlanan 

kişilere ilk iktisap kapsamında teslim edenler veya bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini gerçekleştiren 

gümrük idareleri tarafından ÖTV uygulanmadan işlem yapılır. 

İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV Beyannamesi verilir, 

ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak Malullük Durum 

Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi ve varsa Feragat Beyanı Belgesinin aslı ile satış 

faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma 

yetkililerince onaylı fotokopisi ÖTV mükelleflerince beyannamenin verildiği günü takip eden günün 

mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği vergi dairesine verilir. 

d. Sorumluluk 

İstisnadan, Kanunda belirtilen kişilerden biri tarafından ve bir defaya mahsus olmak üzere 

faydalanılabileceğinden, aynı kişi tarafından veya Kanunda sayılan diğer kişi ya da kişiler tarafından 

ikinci bir taşıtın istisna kapsamında iktisap edilmesi mümkün değildir. 

 Tebliğin (IV/G/1) bölümünün üçüncü paragrafındaki “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) 

numaralı bentleri” olarak değiştirilmiş ve bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Taşıtın yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hurdaya ayrılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması bakımından, yeniden istisnadan 

yararlanma hakkı sağlamaz.” 

  Aynı Tebliğin (IV/G/1.1.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
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“Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan 

Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri” 

İlk iktisabı yapılmış taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden, daha önce aynı 

düzenlenmeden yararlanmış olan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakınına satışı veya 

devri halinde, alıcı tarafından kayıt ve tescilden önce ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi gerekir. Alıcının 

söz konusu düzenlemeden yararlanmamış olmakla birlikte, bu hakkından, hayatını kaybetmiş harp 

veya vazife malulünün hak sahibi diğer bir yakını lehine feragat etmiş olması halinde de kayıt ve 

tescilden önce ÖTV aranır. 

Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakını tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk 

iktisabı yapılan taşıtın tebliğ kapsamında yararlanabilecek durumda olan hayatını kaybetmiş başka bir 

harp veya vazife malulünün yakınına satış ve devrinde ÖTV aranmaz. Ancak düzenleme 

kapsamındaki belgelerin  (Malullük Durum Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, Feragat 

Beyanı Belgesi) vergi dairesine ibrazı zorunludur. 

 Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir. 

“İlk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başka bir şart aranmaksızın bu devir 

işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Varislerin, mezkûr bentte sayılan kişilerden olmaması veya bentte 

sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce söz konusu istisnadan yararlanan lehine haklarından 

feragat etmiş olması, söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla intikaline engel teşkil 

etmez. Ancak, ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal eden taşıtın, murisin istisnadan yararlandığı 

tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya 

devri halinde ÖTV aranır.” 

 Aynı Tebliğin “VI- DİĞER HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ 

HUSUSLAR” başlıklı kısmında yer alan “D- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN 

TEBLİĞLER” başlıklı bölümden sonra gelmek “E- GEÇİCİ HÜKÜMLER” başlığı eklenmiş 

ve takip eden bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 

Eklenen Geçici Hükümler Başlığı altında yapılan açıklamalara sirkülerin orijinal metninde 

değinilmiştir. 

Söz konusu sirkülerin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

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

Tebliğ (Seri No: 2) 

 

Saygılarımızla, 
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