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İstanbul, 06.02.2004 
 
18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı 
tarifedeki vergi miktarları hakkında 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre;  
“ 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı 
tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak 
olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı 
Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan 
taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanması” 
kararlaştırılmış olup bu husus 2004/28 sayılı sirkülerimizde daha önce duyurulmuştu.  
Bu kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 22 seri no’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 
29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.  
 
Yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla, 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 
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Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 
(Seri No: 22) 

(Resmi Gazete Tarih: 29.01.2004 Sayı: 25361) 
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun' 23 üncü maddesi ile değiştirilen 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun2 5 inci maddesinin son fıkrasında, "( I ) sayılı tarifede yer 
alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 
6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki 
taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır. 
13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı3 gereğince; 1/1/2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer 
alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 2004 yılında uygulanacak olan motorlu 
taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında 
ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5' ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait 
vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 
( I ) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 2004 yılı için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 
5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde 
yapılan değişiklik ile belirlenmiştir. 
13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri 
uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır. 
1- Kasko Sigortası Değeri Uygulaması 
1.1 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değiştirilen 
5 inci maddesinin ( I ) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 
için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, model, marka ve tipi esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta 
acentelerine bildirilen, 2004 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı 
"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması 
halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden 
vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 
1.2. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır. 
1.3 Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip 
olmaları zorunlu değildir. 
2- Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi 
2.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanunun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko 
sigortası değerlerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 
yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi, kodu, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle kasko 
sigortası değerlerinin yer aldığı 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer 
Listesi" esas alınacaktır. 
Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 
tespit edilerek 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer 
Listesi" nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz. 
2.3. Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği • 
tarafından 2004 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara 
Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde bulunan değer esas alınacak, kasko sigortası poliçesinde belirtilen 
sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır. Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan 
taşıtların hasar durumları, motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası 
değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. 
2.4 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı 
"Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan 
değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir. 
3- Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler 
İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıt 
bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; kasko sigortası değeri esası uygulamasından 
yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 
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3.1. 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri 
uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan 
değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan ( EK: 1) "2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" nün yetkili bir sigorta acentesinden alınarak, 
ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. 
3.2. Mükelleflerin müracaat etmesi halinde; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 
2004 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayınlanarak yetkili sigorta acentelerine bildirilmiş 
olan 1/1/2004 tarihli ve 67 numaralı "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" ndeki taşıt kasko 
sigortası değerine göre, yetkili sigorta acenteleri tarafından bir örneği tebliğ ekinde bulunan (EK:1) 
"2004 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" (Bildirim 
Formunun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün 
bulunmaktadır.) düzenlenerek, taşıtının kasko sigortası değerinin belirlenmesi için müracaatta bulunan 
mükellefe verilecektir. 
3.3. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan "Motorlu Kara Taşıtları Kasko 
Değer Listesi" nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta 
acenteleri tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden alınarak, buna göre "2004 Yılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" düzenlenecektir. 
3.4. Mükellef müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen "2004 Yılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nun doğruluğundan, 
mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludurlar. 
4- Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Hesaplanması 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki otomobil, 
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2004 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi 
tutarlarının; 13/1/2004 tarihli ve 2004/6743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2004 yılı Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 
5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan 
taşıtlara isabet eden vergi tutan olarak uygulanacaktır. 
Örnek: Motor silindir hacmi 4200 cm3 olan 1993 model 12 yaşında bir taşıtın kasko sigortasına esas 
olan değerinin 30.000.000.000 TL olması halinde, 2004 yılında ödenmesi gereken motorlu taşıtlar 
vergisi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 
Taşıtın kasko sigortasına esas değeri 30.000.000.000 TL 
Taşıtın kasko sigortası değerinin % 5'i 1.500.000.000TL 
(30.000.000.000 X %5=) 1.500.000.000 TL 
2004 yılında ödenmesi gereken MTV tutarı l .800.000.000 TL 
Kasko sigortası değerine göre ödenmesi gereken MTV tutarı l .250.000.000 TL 
Örnekte görüldüğü üzere; motorlu taşıtlar vergisi tutan kasko sigortası değerinin %5'ini aştığından, 
taşıtın yer aldığı motor silindir hacmi 4001 cm3 yukarısı ve 12-15 yaş grubunun, bir alt kademesinde 
yer alan 3501-4000 cm3 arası ve 12-15 yaş grubu için ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi tutarı 
(1.250.000.000 TL) olacaktır. 
5- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi veya Taşıt Vergisinin Mahsup ve İade İşlemleri 
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununa eklenen Geçici 4 üncü madde ile; 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı 
Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun l inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu 
taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya 
iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisi 
ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden 
mahsup edilecektir. 
Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde bu vergi, 2004 taksit 
aylarında ödenecektir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin talebi üzerine iade olunacak, ödeme 
zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi ise terkin edilecektir. 
Bu hükme göre yapılacak olan mahsup ve iade işlemleri, 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel 
Tebliğinin4 IV-] inci bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 13.1.2004 tarih ve 2004/6743 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına göre uygulanacak olan kasko sigortası değeri esasına göre motorlu taşıtlar 
vergisi tutarları hesaplandıktan sonra, bu tutar üzerinden yapılacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi 
veya taşıt vergisi tutarının mahsup ve iade işlemleri, söz konusu genel tebliğde belirtilmiş olan usul ve 
esaslara göre yapılacaktır. 
Tebliğ olunur. 



197 SAYILI M.T.V KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK (22 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ) HAKKINDA 
SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/34 

4

____________________________________________________ 
1 2/1/2004 tarihli ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
?23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
'23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
4 10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 
 
 
 

EK:1 
2004 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARINA ESAS OLAN KASKO SİGORTASI DEĞERİ 

BİLDİRİM FORMU 
I - MÜKELLEF BİLGİLERİ 

VERGİ KİMLİK NUMARASI   
ADI-SOYADI, UNVANI   
İKAMETGAH ADRESİ   

II-TAŞIT BİLGİLERİ 
TESCİL TARİHİ   
PLAKA NO   
MARKASI   
MODELİ   
CİNSİ   
TİPİ   
SİLİNDİR HACMİ ( CM3)   
MOTOR NO   
ŞASİ NO   
A. KODU   

III - BİLDİRİMİ DÜZENLEYEN YETKİLİ SİGORTA ACENTESİ BİLGİLERİ 
Adı-Soyadı, Unvanı   
Vergi Kimlik Numarası   
Birlik Sicil Numarası   
Acente Numarası   
Adresi   
Bildirim Düzenlenme Tarihi   
Yukarıda özellikleri belirtilen taşıtın 2004 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği tarafından belirlenen kasko sigortasına esas değeri .....................................................TLdir.* 
(Yalnız: : .....................................................................................................TLdir)** 

Mükellef 
Adı-Soyadı 
İmza 

Bildirimi Düzenleyen 
Yetkili Sigorta Acentesi 

İmza-Kaşe 

* Rakamla yazılacaktır.   
** Yazı ile yazılacaktır.   
 


