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SİRKÜLER        İstanbul, 30.09.2014 

Sayı: 2014/173       Ref:6/173  
 

 

Konu:  

6552 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 

(ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO:1) YAYINLANMIŞTIR  

 

 

Bilindiği üzere 2918 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay 

için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 

fazlası ile tahsil edilmektedir. 

 

11.09.2014 tarihli ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6552 sayılı Kanunun 

79. maddesi ile Kanunun yayınlandığı 11.09.2014 günü itibariyle (bu tarih dahil)  2918 sayılı 

Kanunun 34 ve 35. maddeleri uyarınca zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde 

muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçların 31.12.2014 tarihine kadar araç 

muayenelerinin yaptırılması halinde gecikilen her ay ve kesri için hesaplanan % 5 fazla 

yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutar ile 11.09.2014 tarihinden (Eylül ayı dahil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar 

geçen her ay ve kesri için %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın toplamının ödenmesi 

halinde %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6552 Sayılı Kanunun 79. 

Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No:1) ile söz 

konusu kanun maddesinin uygulamasına yönelik olarak açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğ 

uyarınca kapsama giren araçları muayene ettirmek mecburiyetinde olanlar, 31.12.2014 

tarihine kadar (bu tarih dahil) araçlarını muayene ettirmeleri durumunda, 6552 sayılı 

Kanunun 79. maddesinden yararlanabileceklerdir.  

 

Bu durumda, %5 fazla yerine hesaplanacak tutar aşağıdaki formüle göre 

hesaplanacaktır. 

 

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin 

Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin 

Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç 

Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x%1)] 

 

Örnek 1- (A) plakalı otomobilin araç muayene süresi 16 Eylül 2013 tarihinde sona 

ermiştir. 

 

Araç sahibi süresinde yaptırmadığı araç muayenesi için 25 Kasım 2014 tarihinde 

yetkili muayene istasyonuna gelerek aracını muayene ettirmek istediğinde, araç muayene 

ücreti ile birlikte ödemesi gereken % 5 fazla yerine 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi 

hükmü kapsamında ödeyeceği tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

2014 yılında otomobilleri için 165,20 TL araç muayene ücreti alınmayacaktır. Buna 

göre % 5 fazlanın hesaplandığı süre ve % 5 fazla tutar aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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Araç Muayene 

Ücret (TL) 

%5 Fazla  Hesaplamasına 

Esas Dönem 

Toplam %5 

Oranı 

Toplam %5 Tutarı 

(TL) 

165,20 17/9/2013-25/11/2014 %75 123,90 

 

Bu örnekte, %5 fazla yerine uygulanacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile %1 oranı 

dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

DÖNEM ESAS ALINACAK ORAN (%) 

17/9/2013-16/10/2013 için Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,88 

17/10/2013-16/11/2013 için Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,69 

17/11/2013-16/12/2013 için Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,62 

17/12/2013-16/1/2014 için Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,11 

17/1/2014-16/2/2014 için Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı 3,32 

17/2/2014-16/3/2014 için Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı 1,38 

17/3/2014-16/4/2014 için Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,74 

17/4/2014-16/5/2014 için Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,09 

17/5/2014-16/6/2014 için Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı -0,52 

17/6/2014-16/7/2014 için Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,06 

17/7/2014-16/8/2014 için Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,73 

17/8/2014-16/9/2014 için Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,42 

17/9/2014-16/10/2014 için %1 1 

17/10/2014-16/11/2014 için %1 1 

17/11/2014-25/11/2014 için %1 1 

TOPLAM ORAN  %12,52 

 

 Bu durumda, tabloda yer alan oranlar esas alınarak %5 fazla yerine ödemecek tutar 

aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

 

% 5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar  =165,20 x %12,52 

     =20,68 TL 

 

Ödenecek Tutar 

Araç Muayene Ücreti   : 165,20 TL 

%5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar :   20,68 TL 

TOPLAM    : 185,88 TL 

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar 

%5 Fazla      :123,90 
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Dolayısıyla 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi kapsamında aracın muayene 

ettirilmesi halinde 123,90 TL fazla yerine 20,68 TL tahsil edilecektir. 

 

Yıllar itibariyle Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını Tebliğin bir numaralı ekinde yer almaktadır.  

 

Zorunlu araç muayene tarihi 11.09.2014 tarihinden sonrasına rastlayan araçların süresinde 

muayene ettirilmemesi halinde ise 6552 sayılı Kanunun 79. maddesi hükmünden 

yararlanılması mümkün olmayacak; araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her 

ay ve kesri için 2918 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince %5 fazla tutar tahsil edilecektir.  

 

 

Saygılarımızla,  

   

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

6552 Sayılı Kanunun 79. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) 

(Seri No:1) 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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