
Özet: Bir veya iki adet plakası çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir 

tescil plaka sıra numarası verilmesi gerektiğinden yeniden tahsis ücreti alınması gerektiği 

hakkında. 
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…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : …. tarihli ve …. sayılı yazınız. 

 

 İlgi yazınız ile “S” tahsisli plaka sahibi işletmecinin bir adet plakasını 05.09.2017 tarihinde 

düşürdüğü ve durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdiği, ancak Emniyet Müdürlüğünün söz konusu 

plakanın POL-NET sistemine kayıp olarak kaydedildiği için aynı seriden yeniden verilmesinin mümkün 

olmadığını bildirdiği belirtilerek aynı işletmeciye “S” tahsisli plakanın sıradan yeni seri verilmesinde 

ücret talep edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

 Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi 

“Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 

sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, 

yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, 

işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 

işleri yürütmek.” hükmünü ve beşinci fıkrası “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere 

imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 

vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki 

esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.” hükmünü, 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi “Araçlara ait belgelerin ve tescil 

plakalarının kaybedilmeleri veya kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır; 

… 

b) Kayıp, çalınma, yıpranma, eskime, rehin kaldırma veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi 

gereken araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, 

herhangi bir trafik tescil kuruluşunca yerine getirilebilir. 

… 

d) (Ek:RG-19/2/2014-28918) (Değişik cümle:RG-13/4/2016-29683) Tescil plakasının, birinin 

veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil 

kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca 

araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına 

göre yeni bir tescil plaka sıra numarası verilir. … 

…” hükmünü amirdir. 

 Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri kapsamında, yalnızca bir adet tescil plakası kaybolan 

işletmecinin herhangi bir trafik tescil kuruluşundan yeni plaka alabileceği, ancak bir veya iki adet plakası 

çalınan veya iki tescil plakası da kaybolan kişiler için yeni bir tescil plaka sıra numarası verilmesi 

gerektiğinden yeni bir “S” harf tahsisli ve sıralı plaka düzenlenen kişiye yeniden tahsis ücretinin talep 

edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.   

Bilgilerinize rica ederim. 

 

 

 

Bakan a. 

Genel Müdür 


