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ÖZ
Hukuk devleti ilkesi uyarınca, vergi hukukunda yasaların ve yasalara
dayanılarak hazırlanan tali düzenlemelerin açık, net, anlaşılabilir ve makul
bir seviyede öngörülebilir olmaları hukuki belirlilik ilkesi açısından son
derece önemli bir konudur. Mükelleflerin ve idarenin vergisel işlemlerde nasıl
hareket etmesi gerektiğine dair önemli kılavuz ilkelerden biri olan hukuki
belirlilik ilkesine uygun düşmeyen konulardan biri de vergi hukukunda geniş
bir mükellef grubunu ilgilendiren binek otomobil kavramıdır. Kanuni bir
tanımı ve açıklaması bulunmayan binek otomobil kavramına ilişkin pek çok
yasal düzenlemede TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna atıf yapılmaktadır. Ancak
söz konusu atıf ile çözüm üretilemediği gibi sorun ve tereddütler yaşanmakta
olduğu görülmektedir. Literatür taraması yöntemi kullanılarak oluşturulan
bu çalışmada, TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna ilişkin tali düzenlemelerin
açık, net ve anlaşılabilir olmadığı tespit edilmekte ve çözüm önerisinde
bulunulmaktadır.
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ABSTRACT
According to the rule of law principle, it is an extremely important issue
in terms of the principle of legal certainty that laws in tax law and secondary
regulations prepared on the basis of laws are clear, understandable and
reasonably foreseeable. One of the issues that do not comply with the principle
of legal certainty, which is one of the important guiding principles on how
taxpayers and the administration should act in tax transactions, is the concept
of passenger car, which concerns a wide group of taxpayers in tax law. In
many legal regulations regarding the concept of passenger car, which does
not have a legal definition and explanation, reference is made to TGTC GTIP
87.03. However, it is seen that there are problems and hesitations as well as
no solution can be found with the reference in question. In this study, which
was based on using the literature review method, it is determined that the
secondary regulations regarding the TGTC GTIP 87.03 position are not clear,
clear and understandable, and a solution is proposed.
Keywors: Principle of Legal Certainty, Private Car, State of Law
1. GİRİŞ
Anayasa’da yer bulan hukuk devleti ilkesi uyarınca, hukuk sistemi içinde yer
alan tüm düzenlemelerin belirlilik ilkesine uygun olması gerektiği genel kabul
görmüş bir ilkedir. Bu bağlamda yasaların ve yasalara dayanılarak hazırlanan
yürütmenin düzenleyici işlemlerinin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya
yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılabilir bir seviyede ve öngörülebilir
olmaları gerekir. Belirlilik ilkesi aynı zamanda bireylerin ve vatandaşların
hukuk kurallarını önceden bilmesine ve böylece eylem ve işlemlerini belirlenen
bu hukuk kuralları çerçevesinde güvenle yapmalarına olanak tanınmasında
büyük rol oynar. Kanuni düzenlemeler mümkün olduğunca bireylerin yapmış
olduğu işlemleri aksatmayacak ve duraksatmayacak biçimde açık, anlaşılır
ve uygulanabilir biçimde olmalıdır. Bu kural kamu hukuku dalı olan vergi
hukuku açısından da geçerlidir.
Diğer yandan pek çok mükellefi yakından ilgilendiren konulardan biri olan
binek otomobillerle ilgili Türk Vergi Hukuku’nda çok özel düzenlemeler dikkat
çekmektedir. Gider kısıtlamaları (Gelir Vergisi Kanunu m. 40/1-5-7 ve 68/45), amortisman kısıtlaması (Vergi Usul Kanunu, m. 320/2) ve KDV ile ilgili
sınırlama (Katma Değer Vergisi Kanunu m. 30/b) binek otomobil konusunda
fevkalade önem arz eden kanuni düzenlemelerdir. Binek otomobillerle ilgili
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bu düzenlemeler ayrı bir inceleme konusu olmakla birlikte, büyük bir mükellef
grubunu ilgilendiren ve detaylı düzenlemelere sahip olan binek otomobil
kavramından ne anlaşılması gerektiği de bir o kadar karışıktır. Sıradan bir vergi
mükellefi bir yana düzenlemeler detaylıca irdelendiğinde, konunun uzmanları
tarafından dahi tartışmalar olduğu, binek otomobil kavramı kapsamına hangi
otomobillerin girdiği hususunun karışık bir yapı sergilediği görülmektedir.
Üstelik bu karışıklık sadece mükellefler ve uzmanlar tarafından değil, idare
tarafından da yaşanmaktadır.
İşte bu çalışmada öncelikle belirlilik ilkesi ile ilgili kuramsal
açıklamalara yer verilerek binek otomobil kavramı bu genel ilke çerçevesinde
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Muhtelif vergi kanunları yanında, vergi
kanunları dışındaki kanuni düzenlemelerde yer alan “binek otomobil” kavramı
irdelenerek kavramın nasıl bir karmaşaya neden olduğu incelenecek ve çözüm
önerilerinde bulunulacaktır.
2. BELİRLİLİK İLKESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’nci maddesine göre;
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
Devletidir”. Anayasanın 2’nci maddesi gereği hukuk devleti koyduğu
kurallarla hukuki güvenliği ön planda tutmak zorundadır ve belirlilik ilkesine
uygun hareket etmek durumundadır. Hukuk devleti devletin tüm eylem
ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlanması suretiyle, kişilerin hukuki
güvenliğini sağlayan bir devlet sistemini ifade etmektedir (Özbudun, 1993,
s. 89; Ateş, 2006, s. 114). Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) göre hukuk
devleti, bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu
başlıca geçerlilik koşulu bilen, her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet
organlarına egemen kılan, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren,
yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak
zorunda olduğu temel hukuk ilkelerine bağlı olan devlettir (Anayasa
Mahkemesi, 2001). AYM’ye göre (Evren, 2019, s. 128-129), “kişilerin hukuki
güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının
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öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven
duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu
zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar”.
Hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, kişi hak ve özgürlüklerinin koruma
altına alındığı, hukuk düzeninin adaletli olduğu, bağımsız bir vergi sistemine
sahip olan ve yürürlükteki yasaları evrensel hukuk kurallarına uygun olan
devlet (İkincioğulları, 1997, s. 36) olarak tanımlanan hukuk devleti vergi
hukuk ile de yakın ilişki içindedir. Hukuk devleti ilkesi, çizdiği sınırlamalar
ve koyduğu kurallarla vergilendirme sürecinde gerçekleşen tüm işlemlerin
hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini hedef alır. Bu etkileşim temel
hak ve özgürlüklere kadar dayanmaktadır (Şenyüz, 2014, s. 84). Hukuki
güvenlik ilkesi ile geleneksel vergilendirmede belirlilik ilkesine farklı bir
anlam kazandırmakta, sadece hukuki güvenlik korunmakla kalınmamakta
aynı zamanda vergi idaresinde istikrarı da sağlamaktadır (Öncel, Kumrulu,
Çağan ve Göker, 2019, s. 53).
Anayasanın 2’nci maddesinde düzenlenmiş olan hukuk devletinin en temel
ilkelerinden birisi de belirlilik ilkesidir (Gülçür, 2018, s. 162). Belirlilik ilkesi,
bireylerin ve vatandaşların hukuk kurallarını önceden bilmesine ve böylece
eylem ve işlemlerini belirlenen bu hukuk kuralları çerçevesinde güvenle
yapmalarına fırsat vermektedir. Yasal düzenlemelerin bireylerin ve idarenin
yapmış olduğu işlemleri aksatmayacak ve duraksatmayacak biçimde açık,
anlaşılır ve uygulanabilir biçimde olması belirlilik ilkesinin vazgeçilmez
kuralıdır (Şişman, 2016, s. 2429). Vergileme açısından belirlilik ilkesi, verginin
konusunun, tarh ve tahsil zamanlarının, vergi miktarının hem gelir yönetimi
hem de mükellef bakımından önceden biliniyor olmasını ifade etmektedir
(Akın, 2015, s. 5). Belirlilik ilkesini tamamlayan öngörülebilirlik ilkesi de
bireylerin kanunda düzenlenmiş olan hükümleri, kendileri açısından nasıl
bir sonuç doğuracağını önceden tahmin edebilecek şekilde düzenlemelerini
gerektirir (Durmuş, 2018).
Belirlilik ilkesi hukuk dilini de kapsayan ve söz konusu kavramla
etkileşim içinde olan bir ilkedir. Bir hukuk dilinin belirlilik ilkesine uygun
olabilmesi için açık, yalın, kolay anlaşılabilir olması, çift anlamlı ve içerikten
yoksun olmaması gerektiği (Karakoç, 2014, s. 1024; Anayasa Mahkemesi,
2015; Anayasa Mahkemesi 2015) kabul edilir. Aslında bu husus pozitif
düzenlemelerde de yerini almıştır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in (RG, 17.02.2006/26083) 4/1-e ve f hükümlerinde
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de bu husus açıkça belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre hukuki
metinlerde taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak
açıklıkta düzenlenir, taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt
bulunmuyorsa, taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmeyeceği gibi
madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı
hükümlere kullanılmaz.
3. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİNEK OTOMOBİL KAVRAMI
Türk hukukunda otomobillere yönelik çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.
Gerek sosyal gerekse ticari yaşamda sıkça kullanılan otomobiller pek çok
kanunun doğrudan ya da dolaylı konuları arasındadır. Vergi hukuku açısından
da aynı durum olduğu söylenebilir. Vergi mevzuatında otomobillere ilişkin
çeşitli tanımlar ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu ayırımlardan belki de en
önemlisi uygulamada binek otomobil ve ticari araç ayrımına yöneliktir (Uludağ,
2015, s. 60). Bu ayrımın sebebi ise, işletmelerin ticari faaliyetleri sırasında
kullandıkları binek otomobillerin ticari araçlarla sürekli karşılaştırılması ve
konumlandırılmaya çalışılmasıdır. Bunun nedeni ise çalışmanın ilerleyen
kısımlarında ayrıntılı değinileceği üzere binek otomobillerin sadece ticari
amaçlı kullanımlarla sınırlandırılamaması, ticari yaşam dışında da kullanılabilir
olmasıdır. Tam bu noktada binek otomobilin ne amaçla kullanıldığı ön plana
çıkmaktadır.
Ticari faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin satın alma veya
kiralama yoluyla aktifine kaydettiği binek otomobiller ve ticari araçlar
kapsamları dolayısıyla farklı vergi uygulamalarına tabi tutulmaktadır
(Sezgin, 2009, s. 46-47). Ancak maliye bilim dalının da yakın ilişkide olduğu
muhasebe bilim dalı perspektifinde, binek otomobiller ve ticari araçlar,
tek düzen hesap planında “taşıtlar” olarak geniş bir tanımlama içerisine
alınmaktadır (1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği, 1992).
Farklı vergi uygulamaları veya ödenecek vergiyi etkileyen durumlar özellikle
binek otomobiller için düzenlenmiştir. Ancak pek çok görüşe göre binek
otomobil ile alakalı yapılan tanım veya kapsamlar yeterli değildir (Erdem,
1997, s. 115; Ürel, 1998, s. 4). Dolayısıyla binek otomobilin, kişisel veya
ailesel ihtiyaçların karşılanması için insan taşımak için üretilmiş bir ulaşım
taşıtı olduğu, ancak vergi mevzuatında binek otomobil tanımının bu kadar
basit ve anlaşılır olmadığı ifade edilmektedir (Şeker, 2008, s. 12).
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3.1. Vergi Usul Kanunu’ndaki Düzenleme
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (RG, 12.01.1961/10705) (VUK) açısından
binek otomobillere ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmekte (m. 320/2),
ancak binek otomobil kavramı için tanım veya kapsam belirleyen bir
açıklama bulunmamaktadır. Gerek VUK’da gerekse ilgili genel tebliğlerde,
binek otomobil kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda herhangi bir
açıklama yapılmamaktadır.
3.2. Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki Düzenlemeler
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (RG, 02.11.1984/18563) (KDVK)
kapsamında binek otomobillere ilişkin düzenlemeler yer almakla beraber
tanım veya kapsam belirleyen bir açıklama bulunmamaktadır. KDVK’da,
KDV’nin çalışma prensibi veya indirim mekanizmasının dışında tutulan
hükümlerin yer aldığı 30’uncu maddesinin (b) bendinde binek otomobillere
ilişkin özel bir düzenleme yer almaktadır. Aynı zamanda KDVK’nın 28’inci
maddesi kapsamında KDV oranlarının belirlendiği binek otomobillere ilişkin
düzenleme de bulunmaktadır (Gündüz, 2015, s. 19).
KDVK 30/b maddesindeki düzenleme, faaliyet konularına göre işletmelerin
binek otomobil alımlarına ilişkin yaptıkları harcamalar neticesinde yüklenilen
KDV’nin ödenecek KDV’den mahsubuna izin vermeyen uygulamayı ifade
etmektedir (Oral, 2008, 59-60). Ancak indirilmeyecek KDV düzenlemesinde
binek otomobil kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda herhangi
bir açıklamaya yer verilmemektedir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aynı
durum söz konusudur. Bakanlar Kurulu Kararı (RG, 30.12.2007/13033) (BKK)
tarafından KDV oranlarının belirlendiği I sayılı listenin dokuzuncu satırı
kapsamında binek otomobillere ilişkin düzenlemeler ise dikkat çekicidir230.
Binek otomobil kavramına ilişkin KDV oranlarının belirlendiği BKK
302 9- “Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar, “Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları,
jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar
üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel
veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”,”8703.10.18.00.00 diğerleri”]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları
gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre
binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu
araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. İkinci el
motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen
vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer
vergisi oranı uygulanır).”
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düzenlemesinde Türk Gümrük Tarife Cetveline (TGTC) atıf yapılmaktadır.
Binek otomobillere ilişkin KDV oranlarının belirlendiği söz konusu BKK
düzenlemesine göre, TGTC Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
3
87.03 pozisyonundaki araçlar binek otomobil olarak değerlendirilmektedir31
.
Dolayısıyla BKK uyarınca belirlenen indirimli KDV oranı düzenlemesi
ve ayrıca sadece binek otomobilleri kapsayan indirilmeyecek KDV
düzenlemesinde yer alan binek otomobil kavramına ilişkin TGTC GTİP 87.03
pozisyonuna atıf yapılmaktadır (Vural, 2015, s. 69).
3.3. Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Düzenlemeler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (RG, 06.01.1961/10700) (GVK)
kapsamında binek otomobillere ilişkin özel bir tanım veya açıklama
bulunmamaktadır. Ancak GVK’da binek otomobillere ilişkin 7194 sayılı
Kanun (RG, 05.12.2019/30971) ile ticari kazançların indirilebilecek giderler
kenar başlıklı 40’ıncı maddesinin 1, 5 ve 7’nci fıkralarına ve serbest meslek
kazanç kapsamında mesleki giderler kenar başlıklı 68’inci maddesinin 4 ve
4
5’inci fıkralarına parantez içi özel düzenlemeler yer almaktadır32
.
331 60 Sayılı KDV Sirküler’inde (08.08.2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı) KDVK 30/b hükmü uyarınca binek otomobillerin indirilmeyecek KDV düzenlemesine ilişkin, “KDV uygulaması bakımından binek
otomobili kapsamına giren araçlar, bu Sirkülerin (5.10) bölümünde yapılan açıklamalara göre belirlenecektir” açıklamasına yer verilmiştir. İlgili sirkülerin 5.10 bölümü “Araçların Tesliminde Oran Uygulaması”
hususlarını belirlemekte ve binek otomobil kavramı için GTİP 87.03 pozisyonundaki eşya tanımlarına yer
verilmiştir.
432 GVK’nın 40/1’inci maddesi uyarınca, “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli
şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek
otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000 Türk
lirasına) kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir).”
GVK’nın 40/5’inci maddesi uyarınca, “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri, (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere
ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir).”
GVK’nın 40/7’nci maddesi uyarınca, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap
bedeli 230.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci
el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu
hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır).”
GVK’nın 68/4’üncü maddesi uyarınca, “Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere
dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi
kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).
(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000 Türk lirasını, söz
konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan
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GVK’daki düzenlemeler, faaliyet konularına göre işletmelerin satın aldığı
veya kiraladığı binek otomobillere ilişkin gider kısıtlamalarını ifade etmektedir
(Gündüz, 2020, s. 98). İlgili GVK düzenlemelerindeki binek otomobil
kavramına ilişkin ise, tali bir düzenlemeyle GTİP 87.03 pozisyonundaki
eşyaları kapsadığı belirtilmektedir (311 Seri Numaralı GVK Genel Tebliği,
2020). Sonuç olarak, binek otomobillere ilişkin VUK’da kıst amortisman
uygulaması, KDVK’da indirilmeyecek KDV düzenlemesi ve GVK’daki gider
kısıtlamalarında yer alan “binek otomobil” kavramının TGTC GTİP 87.03
pozisyonundaki eşyalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, binek otomobillere
ilişkin vergi düzenlemelerinde bir tanımlama yapmak yerine hangi mal
gruplarının binek otomobil sınıfında olduğu gümrük tarife aracılığıyla tespit
edilmiştir.
3.4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki Düzenlemeler
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (RG, 12.06.2002/24783)
(ÖTVK) kapsamında binek otomobillere ilişkin tanım veya kapsam belirten
bir düzenleme olduğu fark edilmektedir. ÖTVK ekli listelerindeki yer alan
malların, TGTC’de tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmektedir (ÖTVK md.
1/2). Bu itibarla, ÖTVK ekli II sayılı liste kapsamında binek otomobillere
ilişkin eşya ismi TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna göre belirlenmekte433 ve
binek otomobil kavramına ilişkin TGTC GTİP 87.03 pozisyonu dışındaki
diğer düzenlemelerdeki tanımların dikkate alınmayacağı açıklanmaktadır
(ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Tebliği, 2015).

amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek
otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır)”.
GVK’nın 68/5’inci maddesi uyarınca, “Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların
giderleri. (Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen
binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek
otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000
Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir).”
433 ÖTVK II Sayılı Listesi GTİP 87.03 pozisyonundaki mal ismi uyarınca, “Binek otomobilleri ve esas
itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)(steyşın
vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları
vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış
motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı
pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]” .
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3.5. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’ndaki Düzenleme
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (RG, 23.02.1963/11342)
(MTVK) kapsamına doğrudan otomobiller girmesine rağmen söz konusu
Kanun dahilinde de direkt olarak binek otomobillere ilişkin özel bir tanım
veya düzenleme bulunmamaktadır. Ancak MTVK’nın tanımlar kenar başlıklı
2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre genel olarak otomobil kavramından
ne anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre “Yapısı itibarıyla,
sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal
edilmiş bulunan motorlu araç” otomobil olarak tanımlanmıştır.
3.6. TGTC GTİP 87.03 Pozisyonunda Binek Otomobil Kavramı
Türk Vergi Hukuku’nda VUK, KDVK, GVK ve ÖTV açısından binek
otomobil kavramına ilişkin tanım veya kapsam için TGTC GTİP 87.03
pozisyonuna atıf yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle aslında vergi kanunları
açısından en önemli ve ön plana çıkan düzenlemenin TGTC kapsamındaki
tanımlama olduğunu söylemek mümkündür. TGTC, “Eşyanın cins ve
niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı
ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda yer alan
gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Cumhurbaşkanlığınca kabul edilen
cetveli ifade eder” olarak tanımlanmaktadır (Gümrük Yönetmeliği, md. 32/n).
İlgili hüküm uyarınca TGTC, 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu’na (RG,
4.11.1999/23866) (GK) tabi bir cetveldir ve TGTC’de yapılan düzenlemeler
ve yapılan değişiklikler gümrük vergisine tabi eşyalar için esas alınacak tanım
ve kapsamı ifade etmektedir.
TGTC’de Nakil Vasıtalı XVII’nci Bölüm ve Motorlu Kara Taşıtları,
Traktörler, Bisiklet, Motosiklet ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam,
Parça ve Aksesuar başlıklı 87’nci fasıl uyarınca GTİP 87.03 pozisyonunda
binek otomobil kavramı açıklanmaktadır. İlk olarak TGTC 87’nci fasıl, hem
karada hem de her türlü su sahasında seyahat etmek için üretilmiş hava yastıklı
bütün motorlu taşıtları kapsamaktadır (1 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli
İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2008, s. 1). TGTC GTİP 87.03 pozisyonundaki eşyalar
ise, “Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş
diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar
ve yarış arabaları dahil)” olarak tanımlanmaktadır (2 Seri Numaralı Gümrük
Tarife Cetveli Açıklama Notları Eki, 2010, s. 312). İlgili tanımlamaya göre,
TGTC GTİP 87.03 pozisyonu, esas itibariyle “insan” taşımak üzere üretilmiş
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hem binek otomobilleri hem de diğer motorlu taşıtları birlikte tanımlamakta
ve düzenlemektedir.
TGTC GTİP 87.03 pozisyonundaki binek otomobil ve insan taşımak için
üretilmiş diğer motorlu taşıtlar motor silindir hacimleri, motor gücü ve hibrit
olup olmamalarına göre sınıflandırılmıştır (3 Seri Numaralı Gümrük Tarife
Cetveli İzahnamesi Eki, 2017 s. 2159-2160). Ayrıca TGTC GTİP 87.03
pozisyonundaki “insan” taşımak üzere üretilmiş binek otomobil ve diğer
motorlu taşıtların örneklendirme yapılarak genel görünümü aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir (1 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl
87, 2008, s. 5);
- Binek otomobiller (yarış arabaları, spor arabaları, salon tipi arabalar gibi),
- Ambulans, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları gibi özel
amaçla yapılmış araçlar,
- Motorla mücehhez karavanlar (içinde oturulup yatılan arabalar gibi)
özellikle ikamet için düzenlenmiş (uyku, yemek pişirme, tuvalet işleri ve
benzeri) taşıtlar,
- Özellikle kar üzerinde seyahat için düzenlenmiş taşıtlar (kar arabaları ve
benzeri),
- Golf arabaları ve benzeri taşıtlar,
- Dört tekerlekli motorlu taşıtlar. Bunların boru şasisi ve motorlu araba gibi
direksiyon sistemleri olan motorlu taşıtlar.
Gümrük idaresi, 8 Numaralı (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Genel
Tebliği’nde (RG, 27.05.2005/25888), TGTC’nin tekdüze olarak uygulanmasına
yönelik GTİP 87.03 pozisyonundaki “insan” taşımak için üretilen binek
otomobiller ve diğer motorlu taşıtlara ilişkin tanım yapmıştır. GTİP 87.03
pozisyonunun tekdüze uygulanması için, “1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu,
şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet
kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit
tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer
alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma,
iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En
arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın);
şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan
arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa
motorlu taşıt” binek otomobil olarak ifade edilmiştir.
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Binek otomobillere ilişkin TGTC GTİP 87.03 pozisyonundaki eşya tanımı
ile 8 numaralı Tarife-Sınıflandırma Kararı açısından yapılan tanımlamada
farklı nitelik özelliklerine yer verilmektedir. TGTC GTİP 87.03 tanımında
“…insan taşımak üzere imal edilmiş…”, Tarife-Sınıflandırma Kararındaki
tanımlamada ise, “…insan veya eşya taşınması için kullanılan…” ifadelerine
yer verilmektedir. Esas olarak insan taşımak için üretilen binek otomobillerin
Tarife-Sınıflandırma Kararında eşya taşıma özelliği de vurgulanmaktadır. Bu
itibarla, Türk Vergi Sistemi’nde binek otomobillerin hem insan hem de eşya
taşıma özelliği olan nakil vasıtaları içinde yer alan motorlu kara taşıtı olarak
değerlendirilmesi gerektiği fark edilmektedir.
TGTC GTİP 87.03 pozisyonundaki binek otomobiller hem insan hem
de eşya taşımak üzere üretilen motorlu taşıtlar olarak belirlenebilir. Ancak
binek otomobillerin kapsamı GTİP 87.02 ve 87.04 pozisyonlarındaki
eşyaların niteliklerine göre farklılaşmaktadır. GTİP 87.02, 87.03 ve 87.04
pozisyonlarındaki eşyaların nitelikleri sırasıyla, “kişi taşımak”, “insan
ve eşya taşımak” ve “eşya taşımak” üzere üretilen motorlu taşıtlar olarak
belirlenmektedir. Niteliklerden anlaşılacağı üzere, binek otomobiller yukarıda
ifade edilen iki eşyanın niteliklerini barındırmaktadır. Bu itibarla, GTİP 87.03
pozisyonundaki binek otomobillerin diğer GTİP pozisyonlarında eşyalardan
ayırmak için farklı ayırıcı özelliklere yer verilmektedir.
Öncelikle, GTİP87.02 pozisyonundaki eşyalar ile GTİP87.03 pozisyonundaki
binek otomobillerin “insan” taşıma niteliğine göre karşılaştırılması esnasında
binek otomobillerin kapsamı daralmaktadır. GTİP 87.02 pozisyonundaki
eşyalar534, “on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu
taşıtlar” olarak tanımlanmaktadır (4 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli
Açıklama Notları Eki, 2017, s. 19). GTİP 87.03 pozisyonundaki binek
otomobillerin tanımında ise, parantez içinde “(87.02 pozisyonuna girenler
hariç)” ve “(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)” ifadeleri yer
almaktadır. İlgili ifadelerde yer alan steyşın vagonlu motorlu taşıtlar, “oturma
kapasitesi maksimum dokuz kişi olan (sürücü dahil) ve malzeme taşımak için
kullanılan yapısı değiştirilemeyen taşıtlar” olarak tanımlanmaktadır (2 Seri
Numaralı Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2012, s. 6). GTİP
87.03 pozisyonundaki binek otomobiller ile GTİP 87.02 pozisyonundaki
534 GTİP 87.02 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için ayrıca bkz., “sürücü dâhil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olanlar minibüs, sürücü dâhil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olanlar midibüs, sürücü dâhil 26 kişi ve
üzerinde taşıma kapasitesi olanlar otobüs olarak değerlendirilir” açıklaması yapılmaktadır. Taşıma kapasitesi
için belirlenen koşul ise “taşıttaki fiilen mevcut koltuk sayısı” olarak ifade edilmektedir.
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kişi taşımak üzere üretilmiş motorlu araçlar arasındaki nitelik farkı, insan
taşıma kapasitesi sayısından kaynaklanmaktadır. Binek otomobillerin insan
taşıma kapasitesi, steyşın vagonlu motorlu taşıtları kapsadığından ve GTİP
87.02 pozisyonundaki motorlu taşıtları kapsamadığından ve bu taşıtların da
taşıma kapasitesi en az on kişiden başlaması neticesiyle sürücü dahil en fazla
dokuz kişi olarak belirlenebilir (Kılıçkaya, 2001, s. 261). Bu itibarla, binek
otomobillerin insan taşıma kapasitesinin Karayolları Trafik Kanunu’nda yer
alan otomobil tanımından herhangi bir farkı bulunmazken, MTVK’da yer alan
otomobil tanımından farklılık gösterdiği ifade edilebilir.
GTİP 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar ile GTİP 87.03 pozisyonundaki
binek otomobillerin “eşya” taşıma niteliğine göre karşılaştırılması yapıldığında
binek otomobillerin kapsamı yine daralmaktadır. GTİP 87.04 pozisyonundaki
6
eşyalar35
.“eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” olarak tanımlanmaktadır
(1 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2008, s. 4).
GTİP 87.04 pozisyondaki eşya taşımak için üretilen motorlu taşıtlar, 5 tonu
geçmeyenler, 5 tonu geçip 20 tonu geçmeyenler ve 20 tonu geçenler olarak
brüt ağırlık taşıma kapasitesine göre sınıflandırılmıştır (3 Seri Numaralı
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamasi, 2017, s. 2162). GTİP 87.03 ve GTİP
87.04 pozisyonlarındaki binek otomobiller ile eşya taşıma araçlarının “eşya”
taşıma özelliği 5 tonu geçmeyen motorlu taşıtlar üzerine kurulmaktadır. Her
iki pozisyondaki motorlu taşıtlarda, 5 tonu geçmeyen bazı kamyonet ve
panelvan tipi taşıtlar “çok amaçlı taşıtlar” olarak adlandırılarak düzenlemeler
yapılmıştır.
GTİP 87.03 pozisyonundaki “çok amaçlı taşıtların” binek otomobil
olarak değerlendirileceğini açıklayan tanım, “brüt ağırlık derecelendirmesi
5 tondan az olan ve sürücü ve yolcular için olan alanı ve hem insanların
hem de eşyaların taşınması için kullanılabilen diğer bir alanı içeren tek bir iç
alana sahip olan motor taşıtlar” olarak düzenlenmektedir (1 Seri Numaralı
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2008, s. 5). GTİP 87.04
pozisyonundaki “çok amaçlı taşıtların” eşya taşımak için üretilen motorlu taşıt
635 Ayrıca GTİP 87.04 pozisyonundaki eşya taşımak için üretilen motorlu taşıtlar için bkz., “1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için
tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde
bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam
bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan
veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa
motorlu taşıt” (8 Seri Numaralı Tarife-Sınıflandırma Kararı, 2005).
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olarak değerlendirileceğini açıklayan tanım, “brüt ağırlık derecelendirmesi 5
tondan az olan, ya ayrı kapalı arka alanı ya da normalde eşyaların taşınması
için kullanılan açık arka platformu olan, fakat arkada emniyet kemeri,
bağlantı noktası veya yolcu rahatlığını sağlayan şeyler olmadan ve arka
platformun tamamen eşya taşınması için kullanılmasına izin veren yanlara
doğru düz kat bank tipi koltukları olan motor taşıtlar” olarak düzenlenmiştir
(2 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2012, s. 8).
Ayrıca her iki pozisyonda çok amaçlı taşıtlara ilişkin, ilgili motorlu taşıtların
belirli niteliklerini gösteren kriterler belirlenmekte ve ilgili kriterlere göre
motorlu taşıtların TGTC GTİP pozisyonu da değişmektedir. Bu itibarla, çok
amaçlı taşıtlara ilişkin söz konusu her iki pozisyonda belirlenen nitelikler
Tablo 1’deki gibi özetlenmiştir:
Tablo 1.Çok Amaçlı Taşıtların GTİP Pozisyonunun Belirlenmesi
KRİTERLER

ÇOK AMAÇLI
TAŞITLAR
GTİP
87.03

GTİP
87.04

3

X

3
3

X

3

(Pencereli)

(Penceresiz)

Sürücü ve ön yolcu alanı ile arka alan arasında daimi panel veya bariyerler
bulunur.

X

3

Taşıtın yolcu alanlarında yer halısı, havalandırma ve iç ışıklandırma gibi
konfor nitelikleri bulunur.

3

X

Her insan için güvenlik donanımı (emniyet kemeri, emniyet kemerini monta
etmek için sabitleyici ve bağlantı noktası) bulunur.
İki yan panel boyunca arka cam bulunur.
Yan paneller veya arkada yukarı kaldırılabilen veya menteşeli kapı veya
kapıları bulunur.

Kaynak:2 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği, Gümrük Tarife Cetveli
İzahnamesi Eki, Fasıl 87, s. 6 ve 8.
GTİP 87.03 pozisyonundaki binek otomobiller ve GTİP 87.04
pozisyonundaki eşya taşımak için üretilmiş motorlu taşıtlar kapsamında olan
ve çok amaçlı taşıt olarak ifade edilen bazı kamyonet ve panelvan tipi taşıtlar
için yukarıda ifade edilen genel kriterlere ilaveten ayrıca ilgili pozisyonlarda
her bir taşıt için özel düzenlemeler de yapılmıştır.
İlk olarak, GTİP 87.03 ve 87.04 pozisyonlarındaki çok amaçlı araçlar
içinde yer alan panelvan türü araçlar için belirlenen özel kriter, “arka kısımda
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güvenlik teçhizatı ve koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktaları
ve bağlantı elemanlarının bulunmadığı bir sıra koltuğa sahip olan panelvan
türü araçlar, yolcu alanı ile yük alanı arasında sabit bir panel veya bariyer ya
da yan panellerde pencereleri bulunsun veya bulunmasın 87.04 pozisyonunda
sınıflandırılırlar” olarak açıklanmıştır (3 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli
Açıklama Notları Eki, 2016, s. 331). Bu bağlamda, şoför kısmının arkasında
yer alan kısımda emniyet kemeri tertibatı bulunan panelvan türü çok amaçlı
taşıtlar GTİP 87.03 pozisyonundaki binek otomobil olarak değerlendirileceği,
şoför kısmının arkasında yer alan kısımda emniyet kemeri tertibatı bulunmayan
panelvan türü çok amaçlı taşıtlar ise, GTİP 87.04 pozisyonundaki eşya taşımak
için üretilen motorlu taşıt olarak değerlendirileceği anlaşılmaktadır (Uğurlu,
2013, s. 41-42). Ayrıca dikkat edilirse, çok amaçlı taşıtlardan biri olan
panelvan türü taşıtlarda ilgili özel niteliğin sağlanması halinde, Tablo 1’de
yer alan hem daimî bir panel veya bariyer bulunması hem de yan panellerde
pencere bulunmaması şartları da aranmamaktadır.
GTİP 87.03 ile 87.04 pozisyonlarındaki çok amaçlı araçların bir diğeri
olan kamyonet türü araçlar için belirlenen özel kriterler ise, “Bu tür araçlar
genellikle birden fazla koltuk sırasına sahiptirler ve biri insan taşımasına
mahsus kapalı bir kabin ve eşya taşımasına mahsus açık veya kapalı bir
alan olmak üzere iki ayrı alandan meydana gelirler” olarak tanımlanmakta
ve açıklamanın devamında “Bu tür araçların ikiden fazla aksı olması veya
eşya taşımaya mahsus alandaki azami dahili taban uzunluğu aracın dingiller
arası mesafenin %50’sinden daha fazla olması halinde 87.04 pozisyonunda
sınıflandırılır” olarak açıklanmıştır (6 Seri Numaralı Gümrük Tarife Cetveli
Açıklama Notları Eki, 2019, s. 336). Kamyonet tipi çok amaçlı taşıtların, ikiden
az aksı veya eşya taşımak için kullanılan alanın uzunluğu, ön tekerlekler ile
arka tekerlekler arasındaki uzaklığın %50’sinden daha az olması halinde GTİP
87.03 pozisyonunda binek otomobil olarak değerlendirileceği anlaşılmaktadır.
Binek otomobil kavramına ilişkin son özellikli durum ise, arazi taşıtları ve
arazi taşıtı niteliğindeki 4x4 jeeplere ilişkindir. Arazi taşıtları, “Karayollarında
yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün
tekerlekli motorlardan güç alan veya alabilen motorlu taşıttır” şeklinde
tanımlanmaktadır (Karayolları Trafik Kanunu md. 3). Danıştay ve vergi
idaresi arazi taşıtların ve arazi taşıtı niteliğindeki 4x4 jeeplerin insan taşıma
özelliği nedeniyle binek otomobil kapsamında değerlendirmektedir (Danıştay,
9. Daire, 2006; Güneş, 2009, s. 242). Bu bağlamda, arazi taşıtları ve arazi taşıtı
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niteliğindeki 4x4 jeeplerin de ilgili Danıştay ve vergi idaresi görüşlerine göre
yük veya yolcu taşıma amacıyla kullanılmadığından ve dolayısıyla “insan”
taşıma özelliği vurgulanarak binek otomobil kavramına dahil olduğu kabul
edilmektedir (Güneş, 2011, s. 231).
Sonuç olarak Gümrük Vergisi mevzuatındaki açıklamalar ışığında, TGTC
GTİP 87.03 pozisyonundaki binek otomobillerin kapsamı hem Karayolları
Trafik Kanunu’nda (RG, 18.10.1983/18195) hem de MTVK’da belirlenen
otomobil kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahiptir. TGTC GTİP
87.03 pozisyonundaki binek otomobiller, esas itibariyle insan taşımak
üzere üretilmiş motorlu araçlardan, yarış, spor, salon tipi arabalar ile 5 tonu
geçmeyen ve çok amaçlı taşıtlar olarak adlandırılan hem insan hem de eşya
taşımak üzere üretilmiş bazı kamyonet ve panelvan türü taşıtlar ile arazi
taşıtları ve arazi taşıtı niteliğindeki 4x4 jeepler gibi motorlu nakil vasıtalarını
kapsamaktadır.
4. HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ AÇISINDAN BİNEK
OTOMOBİL KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan hukuki güvenlik ilkesine göre
kanunların açık, sade ve anlaşılabilir olması, mümkün olduğu kadar yoruma
açık olmaması ve hukuk dilinin de buna uygun yazılması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede çalışmanın konusu itibariyle binek otomobil kavramı “kapsam”
ve “tanımlama” açısından irdelenecektir.
4.1. TGTC GTİP 87.03 Pozisyonu Kapsamı Bakımından
Türk Vergi Hukuku’nda yer alan vergi kanunlarının hiçbirinde binek
otomobillere ilişkin tanım belirleyen bir açıklama yer almamaktadır
(Erdem, 1997, s. 115; Biçer ve Ürel, 1998, s. 4). Vergi kanunlarında binek
otomobillere ilişkin tanım veya kapsam belirten açıklamanın olmaması,
vergi uygulamalarında birtakım sorun ve tereddütlere neden olmaktadır
(Atila ve Yıldız, 2002, s. 97). Bu durum, binek otomobillere ilişkin vergi
düzenlemelerinde tali bir metin olan TGTC GTİP 87.03 pozisyonuna atıf
yapılarak çözümlenmeye çalışılmıştır (Ürel, 2004, s. 59). Ancak GTİP 87.03
pozisyonu hem binek otomobilleri hem de özel amaçla üretilen diğer insan
taşıma araçlarını birlikte düzenlemektedir. GTİP 87.03 pozisyonundaki
özel amaçla üretilen diğer insan taşıma araçları ise, ilgili düzenlemelerde
örneklendirme yapılarak, ambulans, mahkûm, cenaze, itfaiye öncü, kar, golf
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arabaları gibi motorlu taşıtlarını kapsamaktadır (1 Seri Numaralı Gümrük
Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Fasıl 87, 2008, s. 5). Bu bağlamda, binek
otomobil kavramının neyi ifade ettiği veya ilgili pozisyonda hangi taşıtları
kapsadığını gümrük tarife cetveli izahnameleri ve açıklama notlarından
çıkarabilmek ve netleştirebilmek pek mümkün görünmemektedir.
Diğer yandan, GTİP 87.03 pozisyonunda yer alan insan taşımak üzere
üretilen motorlu taşıtlar vergi uygulamalarında birlikte düşünülerek
uygulanmaktadır. Örneğin, hem 13033 sayılı BKK düzenlemesinde736 hem
de ÖTVK ekli II sayılı listesinin GTİP 87.03 pozisyonundaki eşya isminde837,
yukarıda ifade edilen özel amaçla üretilen diğer insan taşıma araçları, köşeli
parantez kullanılarak ilgili vergi düzenlemelerinden hariç tutulmuştur. ÖTVK
ve BKK düzenlemeleri direkt olarak sadece binek otomobillere ilişkilidir ancak
binek otomobillere yönelik GTİP 87.03 pozisyonuna atıf yapıldığından ilgili
düzenlemeler mecburen yapılmakta ve köşeli parantez yardımıyla düzeltilmeye
çalışılmaktadır. Bu durum, söz konusu düzenlemeler de dikkate alındığında,
vergi uygulamalarında tereddütlere yol açmakta ve düzenlemelerin gereksiz
bir şekilde uzatılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ilgili düzenlemeler
neticesinde binek otomobillerin kapsamı açıklıktan ve anlaşılabilirlikten çok
uzaktadır.
Vergi düzenlemelerinin tereddüde yol açmaması, gereksiz bir şekilde
uzatılmaması ve hukuki açıdan açık, net ve anlaşılabilir olması için “insan”
taşımak üzere üretilmiş binek otomobil ve özel amaçla üretilen diğer insan
taşıma araçlarının ayrı ayrı düzenlenmesi daha makul ve yerinde olabilir.
Ayrıca, TGTC GTİP numaraları, uluslararası ticarette eşyaların tanıtımı ve
ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır (Aka ve Ürünal, 2018, s. 161736 “Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar, “Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle
insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar
ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler,
vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar
üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel
veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”,”8703.10.18.00.00 diğerleri”]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü
arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]
837 “Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç)(steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın
vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş
enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye
öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için
dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya
kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]”.
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162). GTİP numarasının önemi ve binek otomobillere ilişkin VUK, KDVK
ve GVK’daki vergi düzenlemeleri dikkate alındığında, binek otomobillerin
ayrı veya aynı GTİP numaralarında farklı olarak düzenlenmesi hukuki
belirlilik ilkesi açısından daha uygun olabilir. Örneğin, TGTC 87’nci fasıl
GTİP 87.03 pozisyonu “insan” taşımak üzere üretilen motorlu taşıtları kapsar
olarak genel bir ifadeyle düzenlenebilir. Daha sonra, GTİP 8703.01 binek
otomobiller ve GTİP 8703.02 özel amaçla üretilen diğer insan taşıma araçları
olarak düzenlenebilir. Böylelikle GTİP 87.03 pozisyonu kapsam bakımından
ayrılabilir ve ayrıca vergi düzenlemelerinin gereksiz ve anlaşılmaz bir şekilde
uzatılmaması da sağlanabilir.
4.2. Tanımlanamaması Bakımından
Binek otomobiller esas itibariyle insan taşımak üzere üretilmiş motorlu
taşıtları kapsamakta ancak “çok amaçlı taşıtlar” olarak ifade edilen kamyonet
ve panelvan tipi taşıtlar hem GTİP 87.03 hem de GTİP 87.04 pozisyonunda
düzenlediğinden binek otomobillerin genel bir tanımı yapılamamaktadır.
Çok amaçlı taşıtların binek otomobil olarak değerlendirilmesi hem Tablo
1’de gösterildiği gibi genel kriterlere hem de çok amaçlı taşıtların her
biri için ayrı ayrı özel kriterlere yer verilmektedir. Ayrıca, MTVK’da
GTİP 87.03 pozisyonuna atıf yapılmamakta ve dolayısıyla çok amaçlı
taşıtlar MTV açısından otomobillere göre farklı tarifelerde ve tutarlarda
vergilendirilmektedir. Buna göre, binek otomobillere ilişkin kısıtlayıcı vergi
düzenlemelerinde bazı kamyonet ve panelvan türü araçlar binek otomobil
olarak değerlendirilirken, MTV açısından herhangi bir ayırım yapılmadan
otomobil olarak değerlendirilmemektedir (Akbal, 2015, s. 114). Tüm bu
durumlar binek otomobillerin açık, net anlaşılabilir ve makul bir düzeyde
öngörülebilir bir genel tanımının yapılamasına neden olmaktadır.
Diğer yandan binek otomobillere ilişkin genel, özel, fiziksel ve örneklendirme
yoluyla tanımlamalar yapılmaya çalışıldığında ortaya daha karışık bir durum
çıkmaktadır. Örneğin, binek otomobiller en genel ifadeyle, şahsi ve ailesel
ihtiyaçlar için en fazla 9 oturma yeri olan ve sadece insan taşımak üzere
üretilmiş motorlu kara taşıtı olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım yetersizdir.
Çünkü binek otomobiller çok amaçlı taşıtları yani hem insan hem de eşya
taşıyabilen motorlu taşıtları da kapsamaktadır. Bu durumda binek otomobiller
özel olarak, hem insan hem de eşya taşıma özelliğine sahip, Karayolları Trafik
Kanunu’nda tanımı yapılan otomobiller ile çok amaçlı olarak ifade edilen
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bazı kamyonet ve panelvanlar ile arazi taşıtları ve arazi taşıtı ve niteliğindeki
jeepleri kapsayan motorlu taşıtlar olarak da tanımlanabilir. Ancak bu tanım
da yetersizdir. Çünkü tanımı yapılmaya çalışılan binek otomobillerin içinde
tanımlanması gereken başka motorlu taşıtlar karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumu düzeltmek için binek otomobiller fiziksel özelliklerine göre,
en fazla 9 kişilik oturma yerine sahip insan taşımak için üretilmiş motorlu
taşıtlar ile brüt ağırlığı 5 tondan az olan, yan paneller boyunca pencerelere
sahip ve taşıt içinde konfor özellikleri, emniyet kemeri tertibatı olan veya
emniyet kemeri tertibatı yeri olan bütün motorlu taşıtlar olarak tanımlanabilir.
Ancak yukarıda tanımı yapılan her motorlu taşıt yine de binek otomobil olarak
kabul edilmemektedir. Bu durum için başka bir fiziksel tanım gerekmektedir.
Binek otomobiller, 9 kişilik oturma yerine sahip hem insan hem de eşya
taşınması için üretilen ve taşıtın arka kısmında güvenlik teçhizatı ile
koltukların yerleştirilmesi için sabit tutturma noktalarının bulunan motorlu
taşıtlar ile ikiden az aksı olan veya taşıtın eşya taşıma alanının dingiller arası
mesafesinin yarısına veya daha azına eşit olan bütün motorlu kara taşıtları
olarak tanımlanabilir. Ancak bu fiziksel tanımlama da bazı donanımsal eksikler
ve ilgili motorlu araçların yan panelleri boyunca pencereli olup olmaması
önemini yitirmektedir. Örneklendirme yoluyla binek otomobiller, yarış,
spor, salon tipi arabalar, arazi taşıtları ve arazı taşıtı niteliğindeki jeepler
ile bazı kamyonet ve panelvan türü motorlu taşıtlar olarak tanımlanabilir. Bu
tanımlama da daha önce de ifade edilen her bir araç için tekrardan bir tanım
ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu tanımlamalar ve farklı ayrıcı nitelikler dikkate alındığında, binek
otomobillerin bir motorlu taşıtı değil birden fazla motorlu taşıt için genel bir
üst kavramı ifade ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, binek
otomobiller karayolları mevzuatında tanımlanan otomobil kavramı gibi oturma
yeri sayısı ve kullanım amacına göre veya GTİP 87.02 pozisyonundaki “insan”
taşıma araçları gibi sadece oturma sayısına göre tanımı yapılamamaktadır. Bu
itibarla, mevcut düzenlemelerle binek otomobiller, birden farklı niteliğe sahip
motorlu taşıt topluluğudur ve bu topluluğu tek bir tanımlamada toplamanın
mümkün olmadığı görülmektedir.
Vergi hukuku ve uygulamaları bakımından binek otomobillerin açık, net,
anlaşılabilir ve makul bir seviyede öngörülebilir tanımlanamaması veya genel
bir tanımının yapılamaması sorununa önerimiz ise, kapsam önerimize sadık
kalarak, TGTC GTİP 8703.01 pozisyonu, insan ve/veya eşya taşımak için
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üretilen binek otomobilleri kapsar olarak genel bir tanımlamanın yapılmasıdır.
Daha sonra ise, bu başlık altında ve tek bir hukuki metinde her bir binek
otomobil türü için ayrı ayrı tanımlamalar yapılması hem mükellefler hem
de vergi idaresi tarafından makul bir öngörülebilirlik sağlanabilir. Örneğin,
TGTC GTİP 8703.01 pozisyonu aşağıdaki binek otomobilleri kapsar;
- Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımı yapılan otomobilleri,
- Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımı yapılan arazi taşıtları ve 4x4
jeepleri,
- Panelvan tarzı taşıtlar; ayrıcı nitelikleri,
- Kamyonet tarzı taşıtlar; ayrıcı nitelikleri,
Yukarıda genel olarak ifade edilen tanım ve kapsam sınıflandırılması
yapıldığında binek otomobiller veya binek otomobil olarak kabul
edilen motorlu taşıt topluluğu, hem karayolları trafik mevzuatına uyum
sağlanabilmekte hem de Türk Vergi Sistemi açısından uygulamadaki
tereddütler, sorunlar, vergi uyuşmazlıkları ve vergi düzenlemelerinin gereksiz
bir şekilde uzatılmasına neden olan ve hukuki belirlilik ilkesini zedeleyen
olumsuzlukların giderilebilmesi mümkün olabilir.
Ayrıca, otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle araç
çeşitliliği artmakta, vergi idaresinin de bu değişimi yakından takip ederek,
vergi mevzuatı bakımından araç/taşıt/araba/otomobil tanımları dikkate alıp
binek otomobillerin kapsamının güncelleştirilmesi, vergi mükellefleri ve vergi
idaresi bakımından vergi anlaşmazlıklarının yaşanmaması ve hukuki belirlilik
ilkesi bakımından son derece önemli bir konu olduğunu ifade etmek gerekir
(E. Akın, 2006, s. 104).
5. SONUÇ
Türk Vergi Hukuku’nda son derece ayrıcalıklı düzenlemelere sahip olan
binek otomobil konusundaki en esaslı sorunlardan biri bizatihi kavramın
kendisidir. Diğer bir ifadeyle binek otomobil kavramından ne anlaşılması
gerektiği ortaya konulamamaktadır. Üstelik bu kavram pek çok kanun açısından
farklı sınıflandırma ya da niteliklere göre vergilendiğinden mükellef açısından
tam bir belirsizlik olduğu ifade edilebilir. Oysa Anayasa’nın ikinci maddesinde
yer alan hukuk devleti ilkesi gereği kanuni metinlerde yapılan düzenlemelerin
açık, anlaşılabilir, öngörülebilir olması büyük önem arz etmektedir. Ancak
bu sonuca karşın binek otomobil kavramının pek çok Kanun çerçevesinde
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düzenlenmeye çalışılması, farklı kısıtlamalara tabi olmasına ve geniş bir
mükellef grubunu ilgilendirmesine rağmen net anlaşılmaması başlı başına bir
sorundur. Çalışma kapsamında verilen örneklerden de görüleceği üzere pek
çok Kanun’un atıf yaptığı TGTC dahi anlaşılması zor bir düzenlemedir.
Öte yandan binek otomobil gibi bir kavramı tanımlamanın da kolay
olmadığı söylenebilir. Ancak en azından yukarıdaki karmaşayı ortadan
kaldırmak için daha sade bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği açıktır. Bu
bağlamda TGTC kapsamında değişiklikler yapılarak başta Karayolları Trafik
Kanunu’ndaki açıklamaları baz alarak daha temel sınıflandırmalar yapmak
uygulamayı basitleştirecek ve farklı tanımlama yapma ihtiyacını ortadan
kaldıracaktır. Örneğin TGTC GTİP 8703.01 pozisyonu Karayolları Trafik
Kanunu’nda tanımı yapılan otomobilleri, Karayolları Trafik Kanunu’nda
tanımı yapılan arazi taşıtları ve 4x4 jeepleri, panelvan tarzı taşıtlar ile kamyonet
tarzı taşıtları ayrıcı nitelikleri ile beraber düzenlenmesi mümkündür.
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