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Bakanlığımıza son dönemde intikal eden dilekçe ve yazılardan 2009/15481 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı’nın 104 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında gümrük 

vergilerinden muafen işlem yapılması talep edilen motorlu koltuk (moped) cinsi araçlar için 

gümrük idarelerinde uygulamada farklılıklar olduğu yönünde bilgi edinilmiştir. 

Bilindiği üzere, anılan Kararın 104/1-b maddesi uyarınca engellilere yardım 

sağlanması amacına yönelik olarak vakıflar ve kamu yararına faaliyette bulunan dernekler 

ile resmi kurumlara karşılıksız gönderilen ve ücretsiz dağıtılmak üzere belirtilen dernek, 

vakıf ve resmi kurumlar tarafından serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuğa 

muafiyet tanınmaktadır. Aynı Kararın 104 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci 

fıkranın (b) bendinde yer alan muafiyetin uygulanmasında, 8703.10.18.00.00 GTİP'te yer alan 

akülü araçların özel tertibatlı olmasının gerekmediği hüküm altına alınmıştır. 

Engelli kişiler için muafiyet kapsamında ithal edilecek eşyanın, engellilerin sosyal 

hayatlarını idame ettirmeleri için kendi kullanımlarına mahsus olacak şekilde özel 

tertibatlandırılmış olması gerekmekte olup, bu durumun tek istisnası Kararın 104/6 ncı 

maddesi ile hüküm altına alınan 8703.10.18.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan araçlardır. 

Diğer taraftan, söz konusu madde kapsamında ithali talep edilen araçların bazılarının 

arkasında yabancı plaka takılı olması, araçların engellilerin kişisel kullanımına mahsus özel 

surette imal edilmiş araçlar olmayıp, genel kullanıma yönelik donanım ve tasarım içermesi, 

eşyanın tamamının elle kullanılacak şekilde donatılmış gaz ve fren tertibatı ile ileri-geri 

manevra kabiliyetine haiz olması, kayıt ve tescile tabi araçlar olması gibi nedenlerle 

8703.80.90.00.00 GTİP'te sınıflandırılması gerekmekte olup, bu araçların özelliği itibarıyla 

engelliler dışındaki kişiler tarafından da kullanımı mümkün olduğundan Kararın 104/1-a ve 

1-b maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
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Bu itibarla, anılan Kararın 104/1-a ve 104/1-b maddeleri kapsamında ithali talep 

edilen engelli araçlarının GTİP tespitinde yukarıda yer verilen açıklamaların göz önünde 

bulundurulmak suretiyle işlem tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 
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