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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

20 NOLU GENELGE 

                                                                     

 

Bilindiği üzere, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi ile, model yılı 1997 ve daha eski olan 

araçların, Kanunda belirtilen süre ve şartlar dâhilinde hurdaya ayrılması halinde birikmiş Motorlu 

Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 

tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi sağlanmış, anılan 

düzenleme 2017/14 no.lu genelgemiz ile odalarımıza ve esnafımıza duyurulmuştur.  

 

27 Temmuz 2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 seri numaralı MTV 

Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

Adı geçen tebliğe göre; 

 

1. Düzenlemeden model yılı 1997 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve 

motosikletler ile minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve 

benzeri taşıtlar yararlanabilecektir. 

2. Kanun kapsamında yer almakla beraber, ilgili trafik sicilinde kayıt ve tescil ettirilmemiş olan 

araçların, 31.12.2018 tarihine kadar trafik kayıt ve tescilinin yaptırılması gerekmektedir. 

Belirtilen tarihe kadar trafik sicilinde kayıt ve tescil yaptırılmayan araçlar için bu Kanundan 

yararlanılması mümkün değildir. 

3. Yukarıda sayılan araçlardan, üçüncü şahıslar tarafından mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve 

benzeri şerhleri konulanlar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. 

4. Araçların hurda teslimatından önce, ilgili trafik tescil kuruluşundan aracın üzerinde mülkiyeti 

muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair belge alınması gerekmektedir. 

Bu belgenin temini için “EK:1a / EK:1b”de yer alan dilekçe ile başvuru yapılacak olup belgenin 

alınması sırasında trafik tescil kuruluşu motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge 

aramayacaktır.  

5. Araçlarını hurda teslim noktalarına bırakarak hurdaya ayırmak isteyenler, trafik tescil 

kuruluşundan alacakları belgenin yanında, (EK:3a / EK:3b)’de yer alan dilekçe ile il özel 

idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Kırıkkale ya da İzmir-Aliağa MKEK hurda 

müdürlüklerinden birine başvuruda bulunarak araçlarını bedelsiz olarak teslim edeceklerdir. 

6. Taşıtlarını ilgili hurda teslim noktalarına teslim edenler, bu merkezlerden alacakları teslim 

tutanağı ile beraber, EK 5’deki dilekçeyi doldurarak, trafik tescil kuruluşuna başvuruda 

bulunacak ve hurdaya çıkarma işlemini bu şekilde tamamlayacaklardır. 

7. Taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim edenler, hurdaya çıkarma işlemlerini 

tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen “Hurdaya Çıkarılmıştır” 

şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ni, ilgili MKEK hurda müdürlüğüne ibraz edeceklerdir. 
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8. 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş, model yılı 2005 

ve daha eski olan taşıt sahiplerinin; durumlarını ispat eden bir belge ile belgelendirmeleri veya 

trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü halinde, (EK:6/EK:7)’deki 

dilekçe ile herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirimde bulunmaları ve bu taşıtlara ait motorlu 

taşıtlar vergisi asıllarının dörtte birini 31.12.2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi 

aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile trafik idari para cezalarının tamamının 

tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecektir. 

 

Söz konusu tebliğin incelenerek bilgi edinilmesini ve odalarınız aracılığıyla ilgili esnafınıza 

duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

 

 

 

                        

 

                        Enver YENİÇERİ                                          Fevzi APAYDIN 

                          Genel Sekreter                                                      Başkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
    Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA    web: www.tsof.org.tr 
    Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71                e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr 

http://www.tsof.org.tr/
mailto:tsofinfo@tsof.org.tr

