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Konu: 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 4.8.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.  

Özet: 4.8.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Genel Tebliği’nde; model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtlara ilişkin yapılacak işlemler ile 
mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlara ilişkin yapılacak işlemlere 
yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 

1. Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 

İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve 
tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar 
doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim ederek, 
Karayolları Trafik Yönetmeliği5  hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle 
kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31/12/2014 
tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, 
gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para 
cezaları terkin edilecektir. 

2. Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin 
Yapılacak İşlemler 

İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, bu 
taşıtı28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt 
vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel 
Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik 
etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu taşıtlara ait 
motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi 
aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari 
para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. 

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik 
tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının 
kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
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esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme 
bağlanmıştır. 

Bu itibarla, trafik tescil kuruluşlarınca taşıtın mevcut olmadığının tespiti için 36 Seri No.lu Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacak araştırmalarda, 
içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın 1 Ocak tarihi esas alınacaktır. 

Örnek: 

Mükellef A, adına kayıt ve tescilli 2000 model taşıtın trafik tescil kaydını 2012 yılının Ağustos 
ayında mevcut olmadığı gerekçesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamında sildirmek için ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat ettiğinde, trafik 
tescil kuruluşunca yapılacak araştırmalarda 1/1/2007 tarihi esas alınır. 

3. Diğer Hususlar 

36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN 
UYGULAMASI" bölümü altındaki "A -Model Yılı 1985 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin 
Yapılacak İşlemler" başlığında ve anılan başlığın altındaki "1- Mükellefler Tarafından 
Yapılacak İşlemler" kısmında yer alan "1985" ibareleri"1990" şeklinde, anılan bölümün "B- Mevcut 
Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin 
Yapılacak İşlemler" başlığı altındaki "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt 
Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler" kısmında yer alan 38 Seri No.lu Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile değişik"1/1/2006" ibaresi de "içinde bulunulan takvim 
yılından önceki beşinci yılın 1 Ocak" şeklinde ve anılan Tebliğde yer alan "31/12/2011" ibareleri 
de "31/12/2014" şeklinde değiştirilmiştir. 

 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için 
bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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