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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MODEL YILI 1979 VEYA
DAHA ESKİ MEVCUT TAŞITLARINI
İL ÖZEL İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK
TESLİM ETMEK İSTEYEN MÜKELLEFLERİN
YAPACAKLARI İŞLEMLER
Model yılı 1979 veya daha eski olan otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panelvan,
motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve
benzeri taşıt sahipleri taşıtlarını, 5838 sayılı Kanun’un
Geçici 2’nci madde hükmüne göre, il özel idarelerine
bedelsiz olarak teslim edebilirler.
1) Taşıtının model yılı 1979 ve daha eski olan
mükelleflerin 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi
Genel Tebliği* ekinde yer alan dilekçe (EK:1) ile vergi
dairesine başvurarak 28/02/2009 tarihi itibarıyla
yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre
defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki
faaliyetten dolayı mükellefiyet kaydı bulunulmadığına
dair yazı almaları gerekmektedir.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar,
gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları
vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde
bulunanlar ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden
mükellefiyeti olmayanlar ise her hangi bir vergi
dairesine başvurabilirler.
Kanun hükmünden yararlanmak için
gerekli başvurular mükellef adına veli, vasi,
kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel
vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından
yapılabilir.
*33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ ve
ekleri (EK:1, EK:2, EK:3, EK:5, EK:6, EK:7, EK:8, EK:10,
EK:14) Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet
adresinden temin edilebilir.
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Yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına
göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari
veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyet kaydı
bulunanlar, işletmeleri adına kayıt ve tescilli taşıtları
için Kanun hükmünden faydalanamazlar.
2) Mükellefler vergi dairesinden alınan yazı ve
Tebliğ ekinde yer alan dilekçeyle (EK:2) herhangi
bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak taşıtın
madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge
alacaklardır.
3) Vergi dairesi ve trafik tescil kuruluşlarından
belirtilen yazılar alındıktan sonra Tebliğ ekinde yer
alan dilekçeyle (EK:5) birlikte taşıt en geç 30/06/2010
tarihine kadar İl Özel İdaresine bedelsiz olarak teslim
edilmelidir.
Taşıtlarını 30/06/2010 tarihine kadar il
özel idaresine teslim etmeyenler Kanun
hükmünden faydalanamazlar.
Taşıtı noter satış senediyle veya kamu kurum ve
kuruluşlarından alıp da kendi adına kayıt ve tescil
ettirmeyenler Noter Satış Senedi veya Kamu Kurum
ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgeyi
dilekçeye (EK:5) ekleyeceklerdir.
4) İl özel idarelerinden alınan teslim tutanakları
ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçeyle (EK:6) birlikte
trafik tescil kuruluşuna başvurarak, taşıtın hurdaya
çıkarılma işlemi tamamlanacaktır.
Taşıtı noter satış senediyle veya kamu kurum ve
kuruluşlarından alıp da kendi adına kayıt ve tescil
ettirmeyenler Noter Satış Senedi veya Kamu Kurum
ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgeyi
dilekçeye (EK:7) ekleyeceklerdir.
Taşıtlarının trafik tescil kuruluşunda
hurdaya çıkarma işlemi tamamlanmayanlar
Kanun hükmünden faydalanamazlar.
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TAŞITLARININ MODEL YILI 1979 VEYA
DAHA ESKİ OLUP MAKİNA VE KİMYA
ENDÜSTRİSİ KURUMU (MKEK)
HURDA MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM
ETMEK İSTEYEN MÜKELLEFLERİN
YAPACAKLARI İŞLEMLER
Ulaştırma Bakanlığınca yayımlanan “Bir Kısım
Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine
İlişkin 56 No.lu Tebliğ” uyarınca* , model yılı 1979
veya daha eski olan azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan
fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş
bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıt
sahipleri ile sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma
yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan
otobüs cinsi taşıt sahipleri taşıtlarını, 5838 sayılı
Kanunun Geçici 2’nci madde hükmüne göre, MKEK
Hurda Müdürlüklerine teslim edebilirler.
1) Taşıtının model yılı 1979 ve daha eski olanlar,
33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
ekinde yer alan dilekçe (EK:1) ile vergi dairesine
başvurarak 28/02/2009 tarihi itibarıyla yük ve yolcu
taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı
gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten
dolayı mükellefiyet kaydı bulunulmadığına dair yazı
almalıdırlar.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar,
gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları
vergi dairelerine, farklı belediye sınırları içerisinde
bulunanlar ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden
mükellefiyeti olmayanlar ise her hangi bir vergi
dairesine başvurabilirler.

*Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan
Çekilmesine İlişkin 56 No.lu Tebliğ Ulaştırma Bakanlığının
www.ubak.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

5

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına
göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari
veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyet kaydı
bulunanlar, işletmeleri adına kayıt ve tescilli taşıtları
için Kanun hükmünden faydalanamazlar.
2) Vergi dairesinden alınan yazı ve Tebliğ
ekinde yer alan dilekçeyle (EK:3), trafik tescil
kuruluşuna başvurarak taşıtın hurdaya çıkarma işlemi
tamamlanacaktır.
Taşıtının trafik tescil kaydında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
çerçevesinde haciz şerhi bulunanlar, hurdaya çıkarma
işlemi için, bu taşıtlarını teslim edecekleri MKEK
hurda müdürlükleri bünyesinde bulunan trafik tescil
birimlerine veya taşıtın tescil kaydı bulunduğu trafik
tescil kuruluşuna; taşıtın trafik tescil kaydında bu
çerçevede bir haciz şerhi bulunmayanlar ise hurdaya
çıkarma işlemi için herhangi bir trafik tescil kuruluşuna
başvurabileceklerdir.
3) Vergi dairesinden belirtilen yazı alındıktan
sonra Tebliğ ekinde yer alan dilekçeyle (EK:8) birlikte
taşıtlar 30/06/2010 tarihine kadar MKEK Hurda
Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
Taşıtlar MKEK Kırıkkale, İzmir-Aliağa, KocaeliSeymen Hurda Müdürlüklerinden herhangi birine
Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenecek takvim
çerçevesinde teslim edilecektir.
Taşıtlarını 30/06/2010 tarihine kadar MKEK
hurda müdürlüklerine teslim etmeyenler
Kanun hükmünden faydalanamazlar.
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Geçici
2’nci
madde
hükmünden
faydalanmak için başvuracak mükelleflerden,
adlarına kayıt ve tescilli taşıtları üzerinde 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş
hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından
konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz
gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu
şerhler kaldırılmadıkça madde hükmünden
yararlanamayacaklardır.
Geçici 2’nci maddenin birinci fıkra hükmüne
göre hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak
31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve
ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi,
vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar
tescil plakasına kesilen idari para cezaları
terkin edilir.
Geçici 2’nci maddenin birinci fıkra
hükmünden faydalanmak için en geç
30/06/2010
tarihine
kadar
müracaat
edilebilir. Ancak, 31/12/2009 tarihinden sonra
yapılacak başvurularda 2010 yılı motorlu
taşıtlar vergisi birinci taksitini ödemeyenler
Kanun hükmünden faydalanamazlar. Kanun
hükmünden faydalanmak için müracaatta
bulunmayanlar hakkında cebri takibatlar
devam edeceğinden, cebri takibatlardan
kurtulmak için müracaatların geciktirilmemesi
gerekmektedir.
Taşıtlarını noter satış senediyle veya
kamu kurum ve kuruluşlarından satın
alanlardan 31/12/2009 tarihine kadar, ilgili
trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve
tescil ettirmeyenler Kanun hükmünden
faydalanamazlar.
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MODEL YILI 1998 VEYA DAHA ESKİ OLUP
MEVCUT OLMAYAN VEYA
MOTORLU TAŞIT VASFINI KAYBETMİŞ
OLAN TAŞITLARA İLİŞKİN
YAPILACAK İŞLEMLER
Model yılı 1998 veya daha eski olup taşıtları
mevcut olmayan veya taşıt vasfını kaybeden otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van,
motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici
ve benzeri taşıt sahipleri 5838 sayılı Kanunun Geçici
2’nci madde hükmünden faydalanabilirler.
1) Taşıtının model yılı 1998 ve daha eski
olanlar, 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliği ekinde yer alan dilekçeyle taşıtın tescil
dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna
başvuracaklardır.
Başvurularda mevcut olmayan taşıtlar için EK:10,
taşıt vasfını kaybeden taşıtlar için EK:11 numaralı
dilekçeler kullanılacaktır.
Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını
kaybetmiş olan taşıtlar için özel vekâletname
ile yapılacak olan başvurularda bildirimin
bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından
imzalanması gerekmektedir.
2) Taşıtın mevcut olmadığının veya taşıt vasfını
kaybettiğinin trafik tescil kuruluşunca kabul edilmesi
halinde taşıt sahibine 5838 sayılı Kanunun Geçici
2’nci maddesinin dördüncü fıkra hükmünden
yararlanabileceğine dair belge verilecektir.
Trafik tescil kuruluşlarınca taşıtın mevcut
olmadığının kabul edilebilmesi için, 1/1/2004
tarihinden itibaren; taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş
trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığı,
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Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına
göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış
olduğu, taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir
işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya
yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres
değişikliği gibi) yapılmamış olduğu, taşıtın ölüm veya
yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığı,
taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı
kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik
idari para cezası uygulanmadığı şartlarının birlikte
tespit edilmesi gerekmekte, bu şartlardan birinin
varlığı halinde taşıtın mevcut olduğu kabul edilecek
ve kaydı kapatılmayacaktır.
Öte yandan, taşıtın mevcut olmadığının mahkeme
kararıyla tevsik edilmesi, 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, taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi
nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin
mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş
belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma
birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik
edilmesi durumlarında ise ibraz edilen belgeler taşıtın
mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine
ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilecek,
yukarıda sayılan diğer şartlar aranılmayacaktır.
İlgili trafik tescil kuruluşunca taşıtın mevcut
olmadığı veya taşıt vasfını kaybettiğinin
kabul edilmemesi halinde Kanun hükmünden
faydalanılamaz.
3) Trafik tescil kuruluşundan belgeyi alanlar,
belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe (EK:14) ile motorlu
taşıtlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine
başvurarak başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine
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rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi asılları
ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi
asıllarının 1/4’ünü ödeyeceklerdir.
Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını
kaybetmiş olan taşıtlar için en geç 31/12/2009
tarihine kadar müracaat edilebilir.
Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını
kaybetmiş olan taşıtlar için Kanun hükmünden
faydalanmak isteyen mükellefler vadesi
geçmesine rağmen ödenmemiş olan motorlu
taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış
motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4’ünü
ödeyeceklerdir.
Tescil kaydı silinen taşıttan dolayı
mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile
vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammı,
gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına
kesilen idari para cezaları terkin edilecek ve
motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti sona
erdirilecektir.
Mevcut olmadığı veya motorlu taşıt vasfını
kaybettiği gerekçesi ile tescil kaydı silinen
taşıtın bulunması veya varlığının tespit
edilmesi halinde vergi dairesince mükellef
adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti
tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve
diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek
olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit
edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar
vergisi adıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak
mükelleften takip ve tahsil edilir.
Geçici 2’nci madde hükmünden gerçeğe
aykırı
bildirimde
bulunmak
suretiyle
yararlananlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun
206’ncı maddesi gereğince işlem tesis
edilecektir.
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