
 

1 

 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 02.05.2011 
Sayı: 2011/115        Ref: 4/115 
 
 
Konu:  
38 SERĐ NUMARALI MOTORLU TA ŞITLAR VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐ RESMĐ 
GAZETE’DE YAYINLANMI ŞTIR 
 
29.04.2011 tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 38 Seri No.lı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Genel Tebliği’nde; 36 Seri No.lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- 
GEÇĐCĐ 2. MADDESĐNĐN UYGULAMASI" başlığı altındaki "B- Mevcut Olmayan veya 
Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara Đlişkin Yapılacak Đşlemler" bölümünün "1- 
Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak 
Đşlemler" kısmında yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere "1/1/2006" şeklinde değiştirilmi ştir.  
 
36 Seri No.lı MTV Genel Tebliğinin değiştirilen bölümü aşağıdaki gibidir: 

B - Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara Đlişkin 
Yapılacak Đşlemler 

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 9 uncu 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 esasları belirlemeye, Đçişleri ve Maliye bakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme 
bağlanmıştır. 

1 - Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde 
Yapılacak Đşlemler 

Maddenin yürürlüğe girdiği 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt 
vasfını yitirmiş, model yılı 1998 ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını kanaat 
verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut 
olmadığının kabulü halinde, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:9/EK:10) ile taşıtın tescil 
dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait 
motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2011 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, 
kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 116 ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının 
tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir. 

Buna göre, Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil 
kuruluşu tarafından, taşıta ilişkin olarak 1/1/2006 tarihinden itibaren; 
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i - Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı 
bulunmadığının, 

ii - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk 
sigortasının yaptırılmamış olduğunun, 

iii - Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, 
zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış 
olduğunun, 

iv - Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının, 

v - Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından 
dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının, 

Tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının 
kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır. 

Öte yandan, 

i - Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi, 

ii - Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik 
kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük 
Müsteşarlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi, 

iii - Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 28/2/2009 tarihi ve öncesinde motorlu 
taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle 
(itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik 
edilmesi 

Durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine 
ili şkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartlar 
aranılmayacaktır. 

Taşıtın herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmesi nedeniyle kaydının silinmesi için 
yapılacak başvurularda (EK:10) deki dilekçe kullanılacaktır. 

Đlgili trafik tescil kuruluşundan 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra 
hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK:11/EK:12) alan mükellefler, belgeyi 
ekleyecekleri bir dilekçe (EK:13) ile motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi 
dairesine başvuracaklardır. 
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Vergi dairesi, başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine 
rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu 
taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünü tahsil ederek, mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, 
adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına 
ili şkin bilgileri her bir taşıt için ayrı bir yazı (EK:14) ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik 
tescil kuruluşuna bildirecektir. 

Đlgili trafik tescil kuruluşu vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini 
karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla 
silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir. 

Bu madde hükmü uyarınca trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa, tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden 
bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan 
ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir. 

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sırasında 
taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır. 

Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamında, tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine 
mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile vergi aslının tamamına ilişkin gecikme 
zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarını 
terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir. 

 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
38 Seri No.lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 
 

29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27919 

TEBLĐĞ 

Maliye Bakanlığından: 
MOTORLU TA ŞITLAR VERG ĐSĐ GENEL TEBL ĐĞĐ 

SERĐ NO: 38 

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

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 esasları belirlemeye, Đçişleri ve Maliye bakanlıkları 
müştereken yetkilidir." hükmü yer almaktadır. 

6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde3 
açıklanmıştı. Bunun yanı sıra, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkra hükmüne ilişkin 
uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi neticesinde, 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- 
GEÇĐCĐ 2 NCĐ MADDESĐNĐN UYGULAMASI" başlığı altındaki "B- Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını 
Kaybetmiş Olan Taşıtlara Đlişkin Yapılacak Đşlemler" bölümünün "1- Taşıtın Mevcut Olmaması veya Motorlu Taşıt 
Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak Đşlemler" kısmında yer alan "1/1/2005" tarihi, bu Tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "1/1/2006" şeklinde değiştirilmi ştir. 

Tebliğ olunur. 
 
 
———————————————— 
1 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 
2 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 
3 7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

  
 

 


