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YÖNETMELİK

İç�şler� ve Adalet Bakanlığından:
ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1- 31/1/2018 tar�hl� ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Dev�r ve Tesc�l

H�zmetler�n�n Yürütülmes� Hakkında Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n; (26) numaralı
alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı bend�n (32) numaralı alt bend�nde yer alan “B�l�m, Sanay� ve
Teknoloj� Bakanlığı” �bares� “Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“26) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla �nsan veya eşya taşımak �ç�n �mal ed�lm�ş olan ve �tfa�ye, ambulans (SC),
naklen yayın ve kayıt (radyo, s�nema, telev�zyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), tekerlekl� sandalye �le b�n�leb�len
(SH), römork karavan (SE), seyyar v�nçler (SF), özel grup (SG) ve dolly (SJ), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze nak�l
araçları (SD), mob�l numune alma aracı �le bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya
kaldırmak g�b� özel �şlerde kullanılan araçtır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Türk�ye Noterler B�rl�ğ�nce ARTES ver�ler�n�n kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek/tüzel k�ş�lerle

yapılacak paylaşımlarına esas olacak protokoller�n uygulanmasına �l�şk�n tekn�k hususlar Emn�yet Genel
Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Türk�ye Noterler B�rl�ğ�nce bel�rlen�r.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Cumhurbaşkanlığı araçlarından kend�ler�nce bel�rlenenler �le M�ll� İst�hbarat Teşk�latı, Emn�yet Genel

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, d�plomat�k ve konsüler m�syonlar �le
uluslararası kuruluşlar ve bunların d�plomat�k ve konsüler muaf�yet� bulunan mensuplarının araçlarına ve güvenl�k
gerekçes�yle İç�şler� Bakanının onayıyla kapsama alınacak araçlara da�r her türlü tesc�l �şlem� �le belge ve plakalarını
verme �şlem�, araçların özel tahs�sl� plaka �şlemler� ve tüm s�v�l plaka �şlemler�, hac�z, reh�n, �ht�yat� tedb�r g�b�
kısıtlayıcı şerhler�n araç kayıtlarına �şlenmes�, kayded�lmes� ve kaldırılması g�b� �şlemler Emn�yet Genel Müdürlüğü
ve bağlı traf�k tesc�l kuruluşlarınca yapılır, araç tesc�l belges� ve plaka basım talep belges� ver�l�r.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(3) Tesc�l� yapılan araçlara, sah�pler�ne ve sonradan araç üzer�nde yapılan her türlü değ�ş�kl�klere �l�şk�n
b�lg�ler tesc�le yetk�l� olanlar tarafından elektron�k ortamda kayded�l�r. Hac�z, reh�n, �ht�yat� tedb�r g�b� kısıtlayıcı
şerhler�n, bu şerhe karar veren kurum/kuruluş/b�r�m tarafından elektron�k s�stemle aracın s�c�l� üzer�ne �şlenememes�
hal�nde, şerhler b�ld�r�m� alan ve �lg�l�s�ne göre aracın tesc�l�ne yetk�l� noterler veya Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k
tesc�l kuruluşlarınca b�lg�sayar kayıtlarına �şlen�r, buna da�r belge arş�vlenerek muhafaza ed�l�r. Araç tesc�l belges�ne
bu şerhlere �l�şk�n kayıt konulmaz. Aracın, b�ld�r�m� alan kurumun tesc�l�ne tab� olmaması hal�nde, b�ld�r�m tesc�le
yetk�l� �lg�l� kuruma �let�l�r ve ayrıca b�ld�r�mde bulunana b�lg� ver�l�r.”

“(16) Tesc�l �şlemler�nde; gerçek k�ş�ler �ç�n K�ml�k Paylaşımı S�stem�nden elde ed�len yerleş�m yer� adres�,
tüzel k�ş�ler �ç�n t�caret s�c�l gazetes�nde yayımlanan adres�, kuruluşu t�caret s�c�l gazetes�nde yayımlanmak suret�yle
yapılması zorunlu olmayan tüzel k�ş�l�kler �ç�n �se tüzük veya d�ğer �lg�l� resm� kayıt belgeler�nde bel�rt�len adres� esas
alınır. Yabancılar ve asıl �kametgâhları yurt dışında olan Türk vatandaşları �ç�n tesc�le esas adres b�lg�s� İç�şler�
Bakanlığı �le Türk�ye Noterler B�rl�ğ� tarafından müştereken bel�rlen�r.

(17) İlk tesc�l� yapılacak olan veya daha önce tesc�ll� �ken müsadere ve tasf�ye g�b� nedenlerle kaydı da�m�
olarak kapatıldıktan sonra yetk�l� kurum veya kuruluşlarca satışı yapılan araçların alıcısı adına tesc�l� yapılmadan,
traf�kten çekme veya hurda �şlem� yapılmaz.

(18) K�ra, �nt�fa g�b� şahs� veya ayn� haklara �l�şk�n b�lg�ler başvuru üzer�ne �lg�s�ne göre noterler veya
Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşları tarafından araç s�c�l kayıtlarına �şleneb�l�r.

(19) 34 üncü madden�n dördüncü fıkrası kapsamında bel�rlenen harf gruplarında yapılacak araç tesc�l�nde �lg�l�
kurum/kuruluştan tem�n ed�lecek belgen�n �braz ed�lmes� hal�nde �şlem tes�s ed�l�r.

(20) Resm� taşıt olarak tesc�l ed�lecek araçlar �le d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�ne a�t araçların tesc�l�, aracın tahs�s
ed�ld�ğ� merkez veya taşra teşk�latları adına verg� numaraları esas alınarak yapılır.

(21) 2918 sayılı Kanun kapsamında kayıtlarında traf�kten men şerh� bulunan araçların satış, dev�r ve tesc�l
�şlemler�ne �l�şk�n d�ğer kurallar Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Türk�ye Noterler B�rl�ğ�nce müştereken bel�rlen�r.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Tesc�l �şlemler� sonrasında araç tesc�l belgeler� �lg�s�ne göre noterler veya Emn�yet Genel Müdürlüğü

traf�k tesc�l kuruluşları tarafından düzenlen�r ve araç tesc�l belges�ne �l�şk�n değerl� kâğıt bedel� �lg�l�s�nden tahs�l



ed�l�r. Noterlerce tahs�l ed�len değerl� kâğıt bedeller� 18/1/1972 tar�hl� ve 1512 sayılı Noterl�k Kanununun 119 uncu
maddes� uyarınca �lg�l� verg� da�res�ne beyan ed�lerek öden�r.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n başlığı “Engell� araçlarının tesc�l�” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve
aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(9) Tüzel k�ş� adına kayıtlı araçların engell� kullanımına tahs�s ed�lmes� ve engell� kullanımına uygun tert�bat
takıldığının belgelend�r�lmes� şartıyla kullanım şekl� “engell� aracı” olarak tesc�l ed�leb�l�r.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n on üçüncü fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş ve aynı
madden�n on beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu fıkra kapsamında yapılan tesc�l �şlemler�nde tesc�l tar�h� olarak satışın kes�nleşme tar�h� esas alınır.”

“(15) 1/5/2010 tar�h�nden önce noterler tarafından satış veya devr� yapılan araçların alıcısı adına tesc�l
ed�lmem�ş olması hal�nde satıcının noter satış sözleşmes� �le b�rl�kte herhang� b�r noterl�ğe veya �lg�l� kamu kurum
veya kuruluşlarının araç sah�b�n� gösteren belge �le b�rl�kte Türk�ye Noterler B�rl�ğ�ne başvurusu üzer�ne bu araçlar
alıcıları adına re’sen tesc�l ed�l�r.”

MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,
üçüncü fıkrasında yer alan “Mal�ye Bakanlığının” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının” şekl�nde ve dördüncü
fıkrasında yer alan “belgelend�r�l�p noterler tarafından tesc�l” �bares� “belgelend�r�l�p tesc�l” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Araçların İmal, Tad�l ve Montajı Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len şek�llerde yapılan her türlü tekn�k
değ�ş�kl�k �le aracın reng�ne �l�şk�n değ�ş�kl�kler, değ�ş�kl�k sonrası aracın muayenes�n�n yapılmış olması koşuluyla
değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde �lg�s�ne göre herhang� b�r notere veya Emn�yet Genel
Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşuna başvuru yapılarak ARTES’e/Emn�yet Genel Müdürlüğü b�lg� s�stem�ne �şlen�r.
İlg�l� değ�ş�kl�k araç tesc�l belges�nde yer alan b�lg�lerden herhang� b�r�n� değ�şt�r�yor �se yen� araç tesc�l belges� basılır.
Montaj uygunluk raporu düzenlenerek değ�ş�kl�k yapılan araçlardan geçerl� muayenes� olanlar �ç�n yen�den muayene
�stenmez.

(2) Emn�yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı ve Afet ve Ac�l
Durum Yönet�m� Başkanlığına a�t özel amaçlı taşıtlar �le kamu düzen�n�n sağlanmasında kullanılmak üzere
tasarımlanmış ve �mal ed�lm�ş bu kurumlara a�t d�ğer taşıtlar üzer�nde yapılan tekn�k değ�ş�kl�klerde Araçların İmal,
Tad�l ve Montajı Hakkında Yönetmel�k kapsamında düzenlenmes� gereken belgeler aranmaz. İlg�l� b�r�mler�n veya
tekn�k değ�ş�kl�ğ� yaptırdıkları f�rmaların yetk�l� mühend�sler� tarafından düzenlenen tekn�k belgeye göre �şlem
yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “yazılı beyanının ya da belgen�n
�brazı” �bares� “belgen�n �brazı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n dördüncü fıkrasına aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Ancak, 8/1/2018 tar�hl� ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ� kapsamında "A,
B, C, D, L, M, N ve P" türü yetk� belges� sah�pler�n�n faal�yetler�nde kullanacakları araçların yetk� belges� ve taşıt
kartlarına �l�şk�n elektron�k s�stem üzer�ndek� kayıtlarında bulunan unvan veya kısa unvanların araç tesc�l belges� ve
tesc�l kayıtlarına �şlenme zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Geç�c� traf�k belgeler� ve geç�c� plakaların ver�lme ve kullanma esasları
MADDE 24- (1) B�r yerden d�ğer b�r yere götürülme, üst yapı tad�latı ve ser� tad�lat yapılması, protot�p veya

yol test�, göster� yapılması g�b� nedenlerle geç�c� olarak traf�ğe çıkarılacak araçlar �le �thal ve �hraç ed�len araçlara,
geç�c� belgen�n c�ns�ne uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve �lg�l� maddeler�ndek� usul ve esaslara uygun olarak
�lg�s�ne göre noterler veya Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşları tarafından geç�c� traf�k belges� ver�l�r.
Geç�c� traf�k belges� ve geç�c� plakaları ARTES’e/Emn�yet Genel Müdürlüğü b�lg� s�stem�ne �şlen�r.

(2) Bu belgeler, geç�c� plakaları �le b�rl�kte kullanılır.
(3) Geç�c� traf�k belges� ve geç�c� tesc�l plakalarının başka araçta veya bel�rlenen n�tel�klere aykırı olarak

kullanılması, geç�c� traf�k belges� ve geç�c� plaka alınan aracın bel�rlenen süre dışında sürülmes� veya şartlara aykırı
taşımacılık yapıldığının tesp�t� hal�nde, belge ve plakalar ger� alınarak araç traf�kten men ed�l�r. Ger� alınan belge ve
plakalar �le varsa A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�n�n �ptal ed�lmes� �ç�n �lg�l� tesc�l kuruluşuna
b�ld�r�mde bulunulur.

(4) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges� �le C, D ve F geç�c� traf�k belges�ne �st�naden
düzenlenecek "G" ve "T" plakalar 80000-99999 arasındak� rakamlardan oluşur.

(5) Asker� kullanıma yönel�k olarak �mal, �thal veya �hraç ed�lecek olan ve t�p onayı bulunmayan last�k
tekerlekl� araçların protot�p yol test� �z�n �şlemler� �le bu �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar Savunma Sanay��
Başkanlığınca bel�rlen�r. Ayrıca, Karayolları Traf�k Yönetmel�ğ�n�n 128 �nc� maddes�nde bel�rt�len ağırlık ve boyutları
aşan araçlar �ç�n karayolu üzer�ndek� köprü ve sanat yapılarının durumunun göz önünde tutulması, traf�k güvenl�ğ�n�n
tehl�keye düşürülmemes� ve bel�rlenen güzergâh üzer�nde gerekl� güvenl�k tedb�rler� �le bu tedb�rler�n protot�p yol
test�n� yapacak gerçek/tüzel k�ş�lerce alınmasına �l�şk�n hususlara usul ve esaslarda yer ver�l�r.

(6) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges� �le geç�c� traf�k belges� ve geç�c� tesc�l plakalarına �l�şk�n
b�lg�ler (sürücü, belge geçerl�l�k süres�, s�gorta, araç, güzergâh ve benzer�) Türk�ye Noterler B�rl�ğ�nce oluşturulacak



s�stem üzer�ne kayded�lerek elektron�k ortamda üret�l�r ve bu b�lg�ler s�stem üzer�nden anlık olarak Emn�yet Genel
Müdürlüğü �le paylaşılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 25- (1) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�;
a) Protot�p veya yol test� yapılacak araçlar �ç�n �malatçı veya �thalatçı f�rmalar, otomot�v konusunda araştırma

yapan kurum, kuruluş veya tekn�k h�zmet kuruluşlarına "T" harf grubu plakalı,
b) Fabr�ka, depo, gümrük satış yer�, teşh�r yer�, bay� ve benzer� yerler arasında sürülecek araçların nakl�

amacıyla �malatçı veya �thalatçı f�rmalar, bu f�rmaların yetk� verd�ğ� araç satıcılığı yapan bay�ler �le taşıma �şler�
organ�zatörlüğü yapanlara, üst yapı tad�latı ve ser� tad�lat �şlem� yapan f�rmalara; yurt dışından satın alınan veya yurt
dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmes� veya get�r�lmes� �ç�n Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından
uluslararası ve yurt �ç� taşıma �şler� organ�zatörlüğü yetk� belges� almış olan gerçek ve tüzel k�ş�lere "G" harf grubu
plakalı,

olarak b�r yıl süre �le ver�len belged�r.
(2) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�nde b�rden fazla plaka ver�lemez. Ancak f�rmalar b�rden

fazla yetk� belges� �ç�n müracaat edeb�l�rler.
(3) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�ne �st�naden düzenlenen A Geç�c� Traf�k Belges� ve bu

belge �le kullanılan "G" plakanın geçerl�l�k süres�; aynı �l sınırları �çer�s�nde y�rm� dört saat, şeh�rlerarası ve
uluslararası yollarda aracın götürüleceğ� yer�n uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakaya sah�p araçların A Geç�c�
Traf�k Belges�nde bel�rt�len güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

(4) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�ne �st�naden düzenlenen A Geç�c� Traf�k Belges� ve bu
belge �le kullanılan "T" plakalar en fazla otuz gün sürel� olarak düzenlen�r ve geç�c� traf�k belges�nde bel�rt�len
güzergâh dışında kullanılamaz.

(5) "G" ve "T" plakalar �ç�n kullanılan A Geç�c� Traf�k Belges�, A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk�
Belges� bulunan f�rmalarca �k� suret olarak düzenlen�r. B�r suret� üç yıl süre �le saklanır. Bu belgeler yetk�l�lerce her
zaman denetleneb�l�r.

(6) Bu belge ve plakalar, A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�n�n �lg�l� f�rmaca onaylanmış
fotokop�s� ve her araç �ç�n c�nsler�ne göre geç�c� plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mal� sorumluluk s�gortası �le
b�rl�kte geçerl�d�r.

(7) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges�n�n süres� sonunda yen�den talep ed�lmes� hal�nde,
önceden ver�lm�ş yetk� belges� �le plakaların �ades� zorunludur. Süres� b�ten yetk� belges� �le önceden tahs�s ed�lm�ş
plakalar �ade ed�lmed�kçe yen�s� ver�lmez.

(8) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges� başvurusu herhang� b�r notere yapılır. Başvuru sırasında;
a) Talep edenler�n her türlü hukuk� ve mal� sorumluluğu kabul ett�kler�n� ve yetk� belges�n� hang� amaçla

kullanacaklarını bel�rtmeler�,
b) Gerekl� harcın ödenmes�,
c) Taşıma �şler� organ�zatörlüğü yapanlar �ç�n Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından �lg�l� yetk� belges�n�n

alınmış olması,
ç) T�p onayı bulunan ve yol test� yapılacak araçlar �ç�n �lg�l� f�rmanın ülkem�zde yetk�l� d�str�bütörü olduğuna

da�r belgen�n �brazı,
d) Otomot�v t�p onay mevzuatı kapsamında yer alan protot�p veya t�p onayı bulunmayan yol test� yapılacak

araçlar �ç�n Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı veya Bakanlığın t�p onay belgelend�rme �şlemler� kapsamında
yetk�lend�rd�ğ� kuruluştan alınmış �z�n belges� olması,

e) İthal araçlar �ç�n satış sonrası h�zmet yeterl�l�k belges�n�n bulunması,
gerek�r.
(9) "G" harf gruplu plaka �ç�n müracaat edenlerden;
a) İmalatçılar �ç�n ülkem�zde söz konusu aracın yetk�l� �malatçısı,
b) İthalatçılar �le bay�ler �ç�n �se söz konusu f�rmaların ülkem�zde yetk�l� d�str�bütör veya yetk�l� bay�s�,
olduğuna da�r belgen�n �brazı zorunludur.
(10) Protot�p veya yol test� amacıyla "T" plaka ver�len araçlar, h�çb�r şek�lde taşıma sınırı üstünde yükleme

yapılmamak üzere, yüklü olarak da test ed�leb�l�rler. Gerekt�ğ�nde Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından �z�n alınmak
şartıyla tekn�k açıdan müsaade ed�len yükle yükleneb�l�rler. Bu araçlarda, sürücünün dışında gereğ� kadar ek sürücü ve
uzman bulunab�l�r.

(11) A Geç�c� Traf�k Belges� Düzenleme Yetk� Belges� �le geç�c� traf�k belgeler�n�n düzenlenmes�ne �l�şk�n usul
ve esaslar İç�şler� Bakanlığının görüşü alınarak Türk�ye Noterler B�rl�ğ� tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “herhang� b�r noter tarafından
altı gün süre �le” �bares� “g�deceğ� güzergâha göre en fazla altı güne kadar” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “başvurusu üzer�ne herhang� b�r
noter tarafından” �bares� “başvurusu üzer�ne g�deceğ� güzergâha göre en fazla” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.



“(5) Yurt dışına götürüleb�lmes� veya yurt dışından ülkem�ze get�r�leb�lmes� �ç�n traf�kten çek�lm�ş araçlara da
D Geç�c� Traf�k Belges� ver�leb�l�r.”

MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�n�n dokuzuncu fıkrasında yer alan “Adalet, İç�şler� ve
Dış�şler� Bakanlığı �le Başbakanlık Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığınca” �bares� “Adalet, İç�şler� ve Dış�şler�
Bakanlıklarınca” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Yük motos�kletler� �le 26/1/2017 tar�hl� ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İk� veya Üç
Tekerlekl� Araçların ve Dört Tekerlekl� Motos�kletler�n T�p Onayına Yönel�k Araçların Yapısı ve Genel Gerekl�l�kler�
Hakkında Yönetmel�k (AB/44/2014)’e uygun olarak 1/1/2020 tar�h�nden sonra üret�lm�ş dört tekerlekl� motos�kletler
(L6-L7) �le d�ğer motorlu araçlara; b�r� ön, d�ğer� arkada yerden 30 �la 120 sant�metre yüksekl�kte araç boyuna
eksen�ne d�k olacak şek�lde �k� adet,”

MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “dörtlü” �bares�
“beşl�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17- Aynı Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Plast�k dışındak� plakalar, tabakasında 10x10 mm’l�k b�r alana sığacak şek�lde yatay 100 mm ve d�key 50

mm aralıkla tekrar eden kare kutucuklar �ç�nde ay ve yıldız ve TR güvenl�k �şaretler� bulunan (Ek-5/N) yansıtıcılı
folyo �le kaplanır. Ayrıca �l kodu �le harf grubu arasındak� alanda plakaya a�t b�lg�ler�n doğrulanmasını sağlamak üzere
15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl �le başlayan ve 12 puntoda 12 hanel� ser� numarası yer alır (Ek-
5/O). Güvenl�k �şaretler�, tesc�l plakalarının sahteler�n�n veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla reflekt�f
üst tabakanın �malatı aşamasında reflekt�f tabakanın �ç�nde ayrılmaz b�r bütün olarak �mal ed�l�r. Güvenl�k �şaretler�;
f�z�ksel ve k�myasal yollarla çıkarılamayacak, fotoğraf, fotokop�, baskı, hologram ve d�ğer görüntü �şlemler� �le benzer
şek�lde üret�lemeyecek, güvenl�k �şaretler� takılı tesc�l plakası üzer�nde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde veya
arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecel�k b�r açı �le bakıldığında görüleb�l�r, 1 metreden fazla yaklaşıldığında ya
da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında Ek-8 ve Ek-8/A’da şema �le göster�ld�ğ� şek�lde görülemeyecek n�tel�kte
olacaktır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde
yer alan “Başbakanlık” �bares� “Cumhurbaşkanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (ç) bend�nde yer alan “Başbakanlık ve
bakanlık müsteşarları,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, (f) bend�nde yer alan “M�ll� İst�hbarat Teşk�latı
Müsteşarlığının” �bares� “M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Başkanlığının” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n üçüncü
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) S�v�l plakaların tahs�s�ne a�t b�lg�ler b�lg�sayar kayıtlarına �şlen�r. K�ralama, kullanıma bırakma/bırakılma,
�nt�fa veya tahs�s ed�lme yöntem� �le kullanılan araçlara s�v�l plaka tahs�s� yapılab�lmes� �ç�n bu hususa �l�şk�n
b�lg�ler�n s�steme eklenm�ş olması gerekmekted�r.”

MADDE 19- Aynı Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(4) Bu madde kapsamında tesc�l plakalarının değ�şt�r�lmes� �şlemler� sırasında araca a�t mevcut tesc�l

plakaları ger� alınır ve �ptal ed�l�r.”
MADDE 20- Aynı Yönetmel�ğ�n 39 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve aynı madden�n üçüncü fıkrasında yer alan “noter tarafından” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İlg�l� kolluk b�r�m� kayıtlarına hırsızlık veya güven� kötüye kullanma suçları neden�yle arandığına da�r

şerh �şlenm�ş olmak şartıyla; araç sah�pler�n�n, kanun� tems�lc�ler�n�n, vek�ller�n�n veya kamu kurum ve kuruluşları �le
tüzel k�ş�lerce yetk�lend�r�len k�ş�ler�n başvurusu üzer�ne araçların tesc�l kaydı �lg�s�ne göre herhang� b�r noter veya
Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşu tarafından kapatılab�l�r.”

“(5) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan aracın bulunması, ARTES’te yer alan araca a�t aranma b�ld�r�m�n�n
kaldırılmış olması ve traf�kten çek�lecek veya hurdaya ayrılacaklar har�ç olmak üzere aracın tesp�t muayenes�n�n
yapılması hal�nde araç sah�b�n�n başvurusu üzer�ne, kapatılan tesc�l kaydı bulunma tar�h� �t�barıyla yen�den açılır ve
talep ed�lmes� hal�nde araç tesc�l belges� düzenlen�r. Bu durum elektron�k ortamda Gel�r İdares� Başkanlığına,
elektron�k ortamda b�ld�r�m�n mümkün olmaması hal�nde �se en geç on beş �ş günü �ç�nde yazılı olarak �lg�l� verg�
da�res�ne b�ld�r�l�r.”

MADDE 21- Aynı Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) ve (d) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Tesc�l plakasının b�r�n�n veya her �k�s�n�n çalınması veya her �k�s�n�n kaybolması ve bu durumun �lg�l�
kolluk b�r�m� kayıtlarına �şlenmes� hal�nde, araca Türk�ye Noterler B�rl�ğ� tarafından bel�rlenen l�stelerdek� harf ve
rakam gruplarından sıra esasına göre yen� b�r tesc�l plakası ver�l�r. Mevzuat gereğ� b�r adet tesc�l plakası bulunan
araçların plakasının kaybolması hal�nde de bu hükümler uygulanır. Çalınması veya kaybolması neden�yle başka
harf/rakam grubu �le değ�şt�r�len tesc�l plakalarının s�stemde ne kadar süre �le tutulacağına �l�şk�n hususlar Emn�yet
Genel Müdürlüğü tarafından bel�rlen�r.

d) Tesc�l plakasının b�r�n�n kaybolması durumunda �lg�l� kolluk b�r�m� kayıtlarına, plakanın kaybolduğu b�lg�s�
�şlen�r. Başvuru üzer�ne �lg�l�s�ne göre noterler veya Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşları tarafından



�lg�l�ye aynı harf ve rakam grubuna göre plaka basım talep belges� ver�l�r. Aynı harf ve rakam grubuna sah�p plakanın
�k� defa kaybolması hal�nde Türk�ye Noterler B�rl�ğ� tarafından bel�rlenen l�stelerdek� harf ve rakam gruplarından sıra
esasına göre yen� b�r tesc�l plakası ver�l�r.”

MADDE 22- Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Motor veya şas� numaralarının sonradan vurma olduğu tesp�t ed�l�p, adl� makamlarca yapılan

değerlend�rme sonucunda sah�b�ne tesl�m ed�len aracın motor ve şas� numaraları hakkında 47 nc� madde hükümler�
uygulanır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “araçların sah�b�ne �ade tar�h�
�t�bar�yle �se tesc�l kaydı” �bares� “araçların tesc�l kayıtları, araçların sah�b�ne �ades� hal�nde �lg�l�s�n�n müracaatı
üzer�ne �ade tar�h� �t�barıyla” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24- Aynı Yönetmel�ğ�n 44 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “hurdaya çıkarılır” �bares�
“başvuru tar�h� �t�barıyla hurdaya çıkarılır” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n üçüncü ve dokuzuncu fıkraları
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Hurdaya çıkarma �şlem�n�n yapılması �le araca a�t tesc�l plakası ger� alınır ve �ptal ed�l�r. Araç tesc�l
belges�, üzer�ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerh� �şlenerek araç sah�b�ne ver�l�r.”

“(9) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmel�k kapsamında araç kayıttan düşme ve
bertaraf formu düzenlenerek �lg�l� b�r�mlere tesl�m ed�lm�ş olan araçlar har�ç olmak üzere, hatalı olarak hurdaya
ayrılan araçların tesc�l kaydı, �lg�l� resm� kurum/kuruluş veya araç sah�b� tarafından yapılan başvuru üzer�ne hurdaya
ayrıldığı tar�h �t�barıyla yen�den açılır ve beş�nc� fıkrada bel�rt�len usule uygun �şlem yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmel�ğ�n 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası ve �k�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Ekonom�k ömrünü doldurma ya da tahs�s ed�ld�ğ� h�zmet konusunun kalmaması nedenler�yle resm�
taşıtların satışı veya devr� yapılmadan önce, taşıtın mal�k� olan kurum tarafından �lg�s�ne göre noterlerde veya Emn�yet
Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşunda traf�kten çekme veya hurdaya çıkarma �şlem� yaptırılması zorunludur.”

“b) Ekonom�k ömrünü doldurduğundan ya da tahs�s ed�ld�ğ� h�zmet konusunun kalmamasından dolayı satışı
veya devr� öngörülen taşıtlar �ç�n traf�kten çekme �şlem� yapılır. Bu taşıtlar; muayenes� yaptırılmak ve tesc�l �ç�n
gerekl� d�ğer belgeler de �sten�lmek suret�yle, satış veya dev�r �şlem�n� yapan kurum veya kuruluş tarafından
düzenlenm�ş olan belge esas alınarak, alıcısı adına tesc�l ed�l�r. Traf�kten çek�lm�ş taşıtları satın alanlar, b�r ay �ç�nde
noterlerde adlarına tesc�l ett�rmek zorundadırlar. Bu şek�lde tesc�l ed�len araçlara mevcut plaka numaralarının
kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yen� b�r plaka numarası tahs�s ed�l�r.”

MADDE 26- Aynı Yönetmel�ğ�n 46 ncı maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27- Aynı Yönetmel�ğ�n 48 �nc� maddes�n�n başlığı “Basılı kağıt ve tesc�l plakalarının basımı,

dağıtımı ve ver� paylaşımı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne aşağıdak� alt bent ve
aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“4) Plaka basımında kullanılacak kalıplar; harf ve rakam gruplarının plaka üzer�nde Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1,
Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1, Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2,
Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1, Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N ve Ek-
5/O’da bel�rlenen yerler �le gen�şl�k, yüksekl�k, ç�zg� kalınlığı ve aralıklarına a�t ölçülere uygun olacak şek�lde Türk�ye
Şoförler ve Otomob�lc�ler Federasyonu tarafından üret�l�r/ürett�r�l�r ve bağlı kuruluşlarına dağıtılır.”

“d) Tesc�l plakalarının basımı/dağıtımı ve plaka basım talep belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler Türk�ye Şoförler ve
Otomob�lc�ler Federasyonu ver� tabanında tutulur. Bu b�lg�ler Emn�yet Genel Müdürlüğü �le anlık olarak paylaşılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Noterl�k Kanununun 112 nc� maddes� uyarınca bel�rlenen ücret uygulanmaksızın, araç tesc�l h�zmetler�ne
�l�şk�n �ş ve �şlemler veya araç sah�pler�n�n taleb� üzer�ne s�c�l kayıtlarından çıkarılarak ver�len belgeler �ç�n noterler
tarafından 55 TL maktu ücret alınır.”

“(4) B�r�nc� fıkra gereğ�nce alınması gereken ücret her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213
sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme
oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere artırılmak suret�yle uygulanır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmel�ğ�n ek 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“EK MADDE 1- (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� suçu �le göçmen kaçakçılığı suçuna

karıştığından bah�sle elkonulan araçlardan, 42 nc� madde kapsamında kaydı kapatılmış olanlar dah�l olmak üzere,
Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı onayı �le Emn�yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığının geç�c� kullanımına bırakılması durumunda; ülkem�zde veya yabancı b�r ülkede
tesc�l kaydı olup olmadığına bakılmaksızın ve başka b�r belge aranmadan bu araçlara Emn�yet Genel Müdürlüğü
tarafından geç�c� traf�k belges� ve tesc�l plakası ver�l�r.

(2) 1/2/2017 tar�hl� ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�ll� Savunma veya İç Güvenl�k
H�zmetler�yle Doğrudan İlg�l� S�lah, Müh�mmat, Araç ve Gereç �le Sarf Malzemes�n�n Tahs�s�ne İl�şk�n Yönetmel�k



kapsamında Emn�yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığına tahs�s
ed�len araçlara Emn�yet Genel Müdürlüğü tarafından geç�c� traf�k belges� ve tesc�l plakası ver�l�r.

(3) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar İç�şler� Bakanlığınca bel�rlen�r.”
MADDE 30- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek maddeler eklenm�şt�r.
“Yurt dışına çıkarılacak araçların kaydının kapatılması
EK MADDE 2- (1) Satış, dev�r veya geç�c� kullanım g�b� nedenlerle yurt dışına çıkarılmak �stenen araçların

kayıtları, �lg�l�ler�n başvurusu üzer�ne kapatılır ve gümrük �dares�ne �braz ed�lmek üzere aracın tekn�k b�lg�ler�n� de
�çeren �l�ş�ğ�n�n kes�ld�ğ�ne da�r belge ver�l�r.

(2) Kayıt kapatma �şlem�n�n yapılması �ç�n; aracın kaydının kapatılmasında sakınca bulunmadığına da�r �lg�l�
verg� da�res�nden alınacak belgen�n �brazı veya motorlu taşıtlar verg�s�, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı, verg� cezası,
traf�k �dar� para cezası, 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�ne göre ver�len �dar� para cezaları �le geç�ş ücret� borcu
bulunmadığının �lg�l� verg� da�res�nden elektron�k ortamda yapılacak sorgu �le anlaşılması ve araç kayıtlarında hac�z,
reh�n, tedb�r g�b� kısıtlayıcı şerhler�n bulunmaması gerek�r.

(3) Kaydı kapatılan araca a�t tesc�l plakaları ger� alınır ve �ptal ed�l�r. “Kaydı Kapatılmıştır” şerh� �şlenen tesc�l
belges� araç sah�b�ne ver�l�r.

(4) Bu madde kapsamında kaydı kapatılan araçlara talep hal�nde 27 nc� maddede bel�rt�len şartları sağlamak
kaydıyla D geç�c� traf�k belges� ve geç�c� plaka düzenlen�r.

Afetlerde kaybolan veya bulunduğu yerden alınamayan/çıkarılamayan araçların kayıtlarının kapatılması
EK MADDE 3- (1) Afet neden�yle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/

çıkarılması mümkün ya da ekonom�k olmayan araçların sah�pler�, kanun� tems�lc�ler�, vek�ller� veya tüzel k�ş�lerce
yetk�lend�r�len k�ş�lerce; yetk�l� kurumlardan afete �l�şk�n olarak alınacak belgen�n �brazı hal�nde �lg�l� kolluk b�r�m�
kayıtlarına gerekl� b�lg� �şlen�r. Bu araçların kayıtları; muayeneye tab� tutulmadan olay tar�h� �t�barıyla �lg�s�ne göre
noterler veya Emn�yet Genel Müdürlüğü traf�k tesc�l kuruluşları tarafından kapatılır.

(2) Tesc�l kayıtlarında hac�z, reh�n, tedb�r vb. şerh bulunan araçların kayıtları traf�kten çekme, kayıtlarında
herhang� b�r şerh bulunmayan araçların kayıtları �se hurda olarak kapatılır. Kayıtlarında yakalama kararı bulunan
araçlar �ç�n �şlem yapılmaz.

(3) Resm� araçlar da dâh�l olmak üzere bu madde kapsamındak� �şlemler �lg�s�ne göre 43 üncü ve 44 üncü
maddeler hükümler�ne göre yürütülür ancak 44 üncü madden�n �k�nc� fıkrasındak� şartlar aranmaz.”

MADDE 31- Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Türk�ye Noterler B�rl�ğ�
veya İç�şler� Bakanlığının” �bares� “İç�şler� Bakanlığının (Emn�yet Genel Müdürlüğü)” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 32- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Tesc�l plakaları geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 8- (1) İk� veya Üç Tekerlekl� Araçların ve Dört Tekerlekl� Motos�kletler�n T�p Onayına

Yönel�k Araçların Yapısı ve Genel Gerekl�l�kler� Hakkında Yönetmel�k (AB/44/2014)’e uygun olarak 1/1/2020
tar�h�nden sonra üret�lm�ş mevcut tesc�ll� L6 ve L7 sınıfı dört tekerlekl� motos�kletlere 1/1/2024 tar�h�ne kadar 32 nc�
madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında �k�nc� tesc�l plakası takılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmel�ğe Ek-5/N’den sonra gelmek üzere ekte yer alan Ek-5/O eklenm�şt�r.
MADDE 34- Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 17 nc�, 27 nc� ve 33 üncü maddeler� 1/1/2024 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 35- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Adalet Bakanı �le İç�şler� Bakanı b�rl�kte yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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