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Ekonomik ömrünü dolduran veya tahsis edildiği hizmet konusu kalmayan belediye 

araçlarının satıĢı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazının bir örneği ekte 

gönderilmiĢtir. 

Söz konusu yazının iliniz dahilindeki belediyelere iletilmesi hususunda; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

    

Yavuz Selim KÖġGER 
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 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na bağlı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde; 

“Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması 

nedenleriyle, gerek kamu kurum veya kuruluĢları gerekse Maliye Bakanlığınca satıĢı 

yapılacak olan resmi taşıtların satışı yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum 

tarafından trafik tescil şube veya bürolarında trafikten çekme veya hurdaya ayırma 

işlemi yaptırılması zorunludur. 

Trafikten çekme veya hurdaya ayırma iĢlemi için; 237 sayılı TaĢıt Kanununun 13 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen, taĢıtın hizmet dıĢı bırakıldığını gösteren raporun eklendiği bir 

yazı ile trafik tescil Ģube veya bürolarına müracaat edilir. 

Bu rapordaki kayıtlara ve talebe göre;  

  a) Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıĢtır" kaydı konulur ve bu durum bilgisayar 

kayıtlarına iĢlenir. Hurdaya ayrılmıĢ olan taĢıtlar tamir edilmiĢ olsalar dahi yeniden tescil 

edilemezler. 

       b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun 

kalmamasından dolayı satıĢı öngörülen taĢıtlar için trafikten çekme iĢlemi yapılır. Bu taĢıtlar; 

muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satıĢ 

iĢlemini yapan kurum veya kuruluĢ tarafından düzenlenmiĢ olan satıĢa iliĢkin belge esas 

alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiĢ taĢıtları satın alanlar, bir ay içinde trafik 

tescil Ģube veya bürolarında adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu Ģekilde tescil edilen 

araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir 

plaka numarası tahsis edilir. 

       c) Alıcıların bir ay içinde trafik tescil Ģube veya bürolarına müracaat etmemeleri halinde, 

aracın önceki maliki olan kurum veya kuruluĢun müracaatı üzerine satıĢ tarihi itibariyle alıcısı 

adına mevcut plakası üzerinden resen tescil iĢlemi yapılır.”  hükmü bulunmaktadır. 

 Bazı belediye baĢkanlıklarınca yukarıda belirtilen iĢlemler yapılmadan araç satıĢı 

yapıldığı ve alıcıların tescil iĢlemi yaptırmak üzere trafik tescil kuruluĢlarına müracaat 

ettikleri anlaĢıldığından, resmi araçların satıĢı yapılmadan önce, 237 sayılı TaĢıt Kanununun 

13 üncü maddesi gereğince düzenlenen, taĢıtın hizmet dıĢı bırakıldığını gösteren raporun 

eklendiği bir yazı ile trafik tescil Ģube veya bürolarına müracaat edilerek, rapordaki kayıtlara 

ve talebe göre aracın hurdaya ayırma veya trafikten çekme iĢleminin yapılması yönünde 

belediye baĢkanlıklarına bilgi verilmesini, 

Arz ederim. 
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