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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/141        Ref:4/141  
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE HURDA ARAÇLARIN TRAF ĐKTEN ÇEK ĐLMESĐ 
HAL ĐNDE MTV BORÇLARININ S ĐLĐNMESĐ UYGULAMASINA DA ĐR 5838 SAYILI 
KANUNUN EK-2’NC Đ MADDESĐNDE YAPILAN DE ĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile hurda 
araçların trafikten çekilmesi halinde MTV borçlarının silinmesi uygulamasına dair 5838 sayılı 
kanunun Ek-2’nci maddesinde yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.  
 
18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü 
fıkrasında yer alan “1998” ibaresi “2000” şeklinde, birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer 
alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Đlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli 
bulunan, model yılı 1985 veya daha eski olan 
motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 31.12.2011 tarihine kadar 
ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve 
tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması 
suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim 
eden veya 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen 
uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda Đşletmesi 
Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden 
herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel 
kişiler mükellefiyeti bulunmayanlar adına, 
hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31.12.2011 
tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 
28.02.2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen 
idari para cezaları terkin edilir.  

Đlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli 
bulunan, model yılı 1990 veya daha eski olan 
motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine kadar 
ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve 
tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması 
suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim 
eden veya 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı 
Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen 
uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda Đşletmesi 
Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden 
herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel 
kişiler mükellefiyeti bulunmayanlar adına, 
hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31.12.2014 
tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 
28.02.2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen 
idari para cezaları terkin edilir.  
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Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya 
kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili 
trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil 
ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
31.12.2011 tarihine kadar kayıt ve tescil 
işlemlerini tamamlayarak bu maddenin 
öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri 
halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.  
 
Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları 
silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı 
bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile 
il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları 
hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar 
ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler 
ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında 
yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. 
  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 
1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının 
kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili 
trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı 
olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması 
halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar 
vergilerinin 1/4'ünün 31.12.2011 tarihine kadar 
ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme 
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil 
plakasına kesilen idari para cezalarının 
tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi 
müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra 
kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu 
taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının 
tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil 
kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve 
diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek 
olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri 
yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla 
tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü 
vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. 
Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter 
satış senediyle veya kamu kurum ve 
kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde 
taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir  
 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya 
kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili 
trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil 
ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
31.12.2014 tarihine kadar kayıt ve tescil 
işlemlerini tamamlayarak bu maddenin 
öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri 
halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.  
 
Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları 
silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı 
bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile 
il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları 
hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar 
ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler 
ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve 
harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında 
yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 
uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.  
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 
motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 
2000 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının 
kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili 
trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı 
olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması 
halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar 
vergilerinin 1/4'ünün 31.12.2014 tarihine kadar 
ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme 
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil 
plakasına kesilen idari para cezalarının 
tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi 
müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra 
kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu 
taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının 
tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil 
kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve 
diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek 
olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri 
yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla 
tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü 
vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. 
Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter 
satış senediyle veya kamu kurum ve 
kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde  
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ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi 
mükellefiyeti tesis edilir.  
 
05.07.2003 tarihinden önce çalınan (01.08.2010 
tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 6009 sayılı Kanunun Geçici 5/d 
maddesiyle eklenen ibare.) veya trafikten çekme 
belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma 
veya trafikten çekme tarihinden 05.07.2003 
tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait 
olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi 
ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme 
faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen 
idari para cezaları terkin edilir. (01.08.2010 tarih 
ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
6009 sayılı Kanunun Geçici 5/d maddesiyle 
eklenen cümle.) 05.07.2003 tarihinden önce 
trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu 
fıkrada değişikli ğin yapıldığı tarihten önce 
ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna 
ili şkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 
cezaları ve idari para cezaları red ve iade 
edilmez.  
 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 
21.05.1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük 
tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan 
motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin 
düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına 
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme 
zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları,  
04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda belirtilen düzeltme zamanaşımı 
hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu 
taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla 
ilgili olarak 31.12.2003 tarihinden önce tescil 
plakasına kesilen idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren 
amme alacaklarına karşılık bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş 
tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra 
kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil 
edilmiş olanlar için de uygulanır.  
 

taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir 
ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi 
mükellefiyeti tesis edilir. 
 
05.07.2003 tarihinden önce çalınan (01.08.2010 
tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 6009 sayılı Kanunun Geçici 5/d 
maddesiyle eklenen ibare.) veya trafikten çekme 
belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma 
veya trafikten çekme tarihinden 05.07.2003 
tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait 
olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi 
ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme 
faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen 
idari para cezaları terkin edilir. (01.08.2010 tarih 
ve 27659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
6009 sayılı Kanunun Geçici 5/d maddesiyle 
eklenen cümle.) 05.07.2003 tarihinden önce 
trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu 
fıkrada değişikli ğin yapıldığı tarihten önce 
ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna 
ili şkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi 
cezaları ve idari para cezaları red ve iade 
edilmez.  
 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 
21.05.1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük 
tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan 
motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin 
düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına 
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme 
zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları,  
04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda belirtilen düzeltme zamanaşımı 
hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu 
taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla 
ilgili olarak 31.12.2003 tarihinden önce tescil 
plakasına kesilen idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren 
amme alacaklarına karşılık bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş 
tutarlar red ve iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra 
kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce alıcısı adına tescil 
edilmiş olanlar için de uygulanır.  
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Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri 
başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel 
idareleri ve MKEK Hurda Đşletmesi 
Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim 
alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde 
kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa 
ili şkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı 
Kanunun 257 nci maddesi gereğince 
cezalandırılır.  
 
Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen 
motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme 
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para 
cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları 
silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler 
kaldırılır.  
 
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. 

 
Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri 
başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel 
idareleri ve MKEK Hurda Đşletmesi 
Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim 
alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde 
kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa 
ili şkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı 
Kanunun 257 nci maddesi gereğince 
cezalandırılır.  
 
Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen 
motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan 
motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme 
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para 
cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları 
silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler 
kaldırılır.  
 
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. 

 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 


