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(II) sayılı tarife 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre 

vergilendirilir: 

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami 

toplam ağırlık 

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL) 

1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş 

1) Minibüs 1.256 830 405 

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi) 

1900 cm3 ve aşağısı 1.675 1.045 621 

1901 cm3 ve yukarısı 2.535 1.675 1.045 

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri) 

25 kişiye kadar 3.172 1.895 830 

26 - 35 kişiye kadar 3.804 3.172 1.256 

36 - 45 kişiye kadar 4.234 3.591 1.675 

46 kişi ve yukarısı 5.079 4.234 2.535 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık) 

  1.500 kg’a kadar 1.127 748 367 

  1.501 -   3.500 kg’a kadar 2.281 1.322 748 

  3.501 -   5.000 kg’a kadar 3.427 2.852 1.127 

  5.001 - 10.000 kg’a kadar 3.804 3.231 1.515 

10.001 - 20.000 kg’a kadar 4.572 3.804 2.281 

20.001 kg ve yukarısı  5.719 4.572 2.657 

 

7103 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle MTV Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan minibüs ve 

otobüsün tanımları değiştirilmiştir. Buna göre minibüs, sürücüsü dahil 9 ile 17, otobüs ise sürücüsü 

dahil en az 18 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçlardır.  
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7103 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle MTV Kanunu’nun 6. maddesine eklenen fıkralar 

uyarınca; 

- (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı 

bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında, 

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında, 

- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece 

elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının 

%25’i oranında 

vergilendirilecektir. 
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