
 

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

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI 

(SERİ NO:10) 
 

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel 
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümünün; 

a) Üçüncü paragrafındaki, “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan 
yazının” ibaresi “ vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan "Kayıt ve Tescile Tabi 
Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal 
Edildiğine Dair Belge"nin” olarak değiştirilmiştir. 

b) Dördüncü paragrafındaki, 

- “yer alan yazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla iki yıl süreyle ve vize süresince 
geçerli olmak üzere” ibaresi eklenmiştir. 

-“sanayi sicil belgesinin” ibaresinden sonra gelen “yenilenmesi veya değişikliği,” ibaresi 
“yenilenmesi, değişikliği veya vize edilmesi,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/A/2) bölümünün birinci paragrafındaki, “(2)” ibaresi 
“(3)” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/A/3) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna 
“Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından 
taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin 
taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir.” cümlesi eklenmiştir.  

MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafındaki; “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş,“sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar 
için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst 
yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi 
itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;”  ibaresi eklenmiştir. 

 MADDE 5- Aynı Tebliğe, (III/B/2.8) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte 
aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 
 “2.9. İtfaiye Öncü Aracı 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” 
ÖTV kapsamında değildir. 

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla 
olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük 
harflerle "itfaiye öncü aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı 
telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal 



 

hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz 
(ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek 
şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım 
malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın 
yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit 
bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman 
(kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, 
kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”  

 
MADDE 6- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “EK 1:TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK 

İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK YAZI”  ekteki şekliyle değiştirilmiştir. 
 
MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.    

 

 


