
Özet: Belediyelerin, borcu olan kişilerin araçlarının hak mahrumiyeti kararlarını noterler vasıtasıyla yürütmesi 

hakkında. 
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İlgi yazınız ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereği 
belediyenize borcu olan kişilerin araçlarına hak mahrumiyeti eklendiği ve borcun ödenmesi halinde bu 
hak mahrumiyetinin kaldırıldığı belirtilmiş, daha önce bu uygulama için gerekli işlemleri emniyet 
müdürlüğü gerçekleştirirken son başvurunuzun emniyet müdürlüğü tarafından kabul edilmeyerek 
Türkiye Noterler Birliğine yönlendirildiğiniz belirtilerek konuyla ilgili uygulamanın ne doğrultuda 
yürütüleceği hakkında tereddüde düşüldüğünden bahisle görüş talep edilmiştir.  

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 18 inci maddesi “Emniyet Genel 
Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131 inci maddesi 
hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilir. Bu 
durumda; 

a) Araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında 
mevzuatta Emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılır. 

b) Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliğince tutulur ve bu kuruluşça 
yönetimi ve güvenliği sağlanır. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile paylaşılır. 

…” hükmünü, 
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’in “Türkiye 

Noterler Birliğinin görev ve yetkileri” başlıklı 5 inci maddesi “… 
ç) Haciz, rehin, ihtiyatî tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhlerin elektronik ortama 

işlenmesini, kaydedilmesini ve kaldırılmasını sağlamak, 
…” hükmünü, 
“Noterlerin görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesi “… 
ç) Haciz, rehin, ihtiyatî tedbir gibi araçlara ilişkin kısıtlayıcı şerhleri ARTES’e işlemek ve 

kaldırmak,  
…” hükmünü amirdir.  
Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, İdarenize borcu olan kişilerin araçlarına 

koydurduğunuz hak mahrumiyeti uygulamalarının (haciz, ihtiyati haciz, yakalama, kesin satış şerhi, 
muvafakat şerhi vb. kısıtlayıcı şerhler) elektronik ortama işlenmesi, kaydedilmesi ve kaldırılmasının 
Türkiye Noterler Birliği ile noterlerin görevi olarak belirlenmiş hususlar olduğu, dolayısıyla ilgili 
talepleriniz için noterler ile irtibata geçmenizin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinize rica ederim.  
 
 
 

  Bakan a. 
   Genel Müdür 

 


