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ÖZET: İhale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik 

tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi 

nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük olmamak 

kaydı ile- yeniden ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı, alıcının yatırmış olduğu bedelin 

iadesi gerekip gerekmediği hk.  

 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : E-14399437-622.02-1534217                                                                     18.08.2021 

Konu : (GÖRÜŞ) Servis Araçları (S)  

              Plakalarının Satışı Hk. 

 

… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

(Hukuk İşleri) 

 

İlgi : 08.06.2021 tarihli ve 519 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazınız ile; Belediye Meclisi kararı ile talep edilen ve İl Trafik Komisyonunca 

tahsis kararı alınan 20 adet servis plakasının ihaleye çıkarıldığı, yapılan ihalelerde 9 adet servis 

plakası ... Ltd. Şti. ne satıldığı ve ihale bedelinin ödendiği, … Belediye Başkanlığı Servis 

Araçları (S) Plaka Satış Şartnamesi ve … Belediyesi Servis Aracı Yönetmeliği gereğince hak 

sahibinin “Ticari Plaka Tahsis Belgesi” aldıktan sonra trafik tescil işlemlerini yaptırması 

gerektiği, alıcı Şirketin henüz Belediyenizden “Ticari Plaka Tahsis Belgesi” almadığı, trafik 

tescil işlemlerini yaptırmadığı, bu nedenle plakaların kullanıma geçmediğinden bahisle 

ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük olmamak kaydı ile- yeniden 

ihaleye çıkılıp çıkılamayacağı, alıcının yatırmış olduğu bedelin iadesi gerekip gerekmediği 

hususlarında Bakanlığımızın görüşü talep edilmektedir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinde; 

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

… 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

… 

p) 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. 

…” hükmü, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 59 uncu maddesinde “Taşınır mallar, bedeli 

ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare bunları müşteri hesabına 

bu Kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması 

ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, 

ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek 
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üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve 

alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir. 

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem 

yapılır.” hükmü yer almaktadır.  

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; taşınır mal kapsamında yer alan tahsisli 

plakaların, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaması durumunda, 

İdarenizce bunların müşteri hesabına 2886 sayılı Kanun’un 59 uncu madde hükümleri 

dairesinde satılabileceği değerlendirilmektedir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

     

 
 

 

 


