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ERK YMM SİRKÜLER 

                               
 

Sirküler Tarih: 01.01.2020 

Sirküler No     : 2020.2 

 

 

Konu: 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi 

tutarları belirlenmiştir.  

Özet: 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci 

maddesindeki (I) sayılı tarifenin "2- Motosikletler" başlıklı 

bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı 

tarifelerde yer alan ve 2020 yılı için uygulanacak motorlu 

taşıtlar vergisi tutarlarının % 12 (oniki) olarak tespit edilmesine 

istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların 

vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı 

maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelere ilişkin 

açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül 

ellisekiz) olarak tespit edilmiş, ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve 

(IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı 

tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan 

motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları  % 12 (on 

iki) oranında artırılarak belirlenmiştir. 

 

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların 

vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve 

(IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı 

tarife yeniden belirlenmiştir. 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde 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. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/
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2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 

23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı 

maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı 

tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 

2019 yılı tutarları  % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir. 

 

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler 

ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir. 

 

1. Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri 

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
 

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi 

taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

 
 

2. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile 

motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 
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3. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) 

sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

 
 

4. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi 

taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı 

tarifeye göre vergilendirilir. 
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5.Yürürlük 
Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

 

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. 


