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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
21 NOLU GENELGE
İlgi

: a) 14.04.2016 tarih ve 11088401.68385.64011-980/60669 sayılı talimat.
b) 22.06.2017 tarih ve 11088401.2961.64008-1350/107677 sayılı talimat.
c) Ankara Emn.Müd.nün 58604142.6840.81381.48549 EBYS-2017071111020017034
sayılı yazısı.
d) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve 11088401.2961.64008-1693/129114
sayılı yazısı.

İlgi ( c ) sayılı yazıda; “ Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi gereğince, kayıp
veya çalıntı nedeniyle plaka değişikliği işlemlerinin ilgi (a) sayılı talimatı doğrultusunda yürütüldüğü,
ancak bu durumda olan taşıt sahiplerinden fenni muayene sonucunda plakası standartlara uygun
olmayanların plaka değişikliğinin yapılmak istendiği, bu kez de aracın muayenesinin bulunmaması
nedeniyle, plaka değişikliği işleminin yapılamadığı ve bu nedenle mağduriyet yaşandığından yapılacak
işlem hakkında görüş bildirilmesi” istenmiştir.
İlgi (b) sayılı talimatla, “03.07.2017 tarihinden itibaren, araçlarına ağır kusur verilerek
muayeneden geçemeyen araç sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi ve işlemlerinin hızlandırılması
bakımından, taşıt sahiplerine muayene istasyonunca “Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun
değil” ibaresi eklenerek “Ağır Kusur” verilen “Araç Muayene Raporu”yla, doğrudan Türkiye Şoförler
ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalara müracaat edilmesi ve tescil belgesinin de ibraz edilmesi
halinde yeni plaka basılacağı” 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’na bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan talimat ve Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtildiği üzere;
1- Söz konusu talimatta, standart dışı plaka nedeniyle muayeneden geçemeyen araçlar için kayıp
veya çalıntı nedeniyle plaka değişikliği yapılacağına dair bir ibare yer almamakta olup, bu
durumdaki araçların plakaları kayıp nedeniyle değiştirilmeyecektir.
2- Standart dışı plaka nedeniyle muayeneden geçemeyen trafik tescil kuruluşlarına müracaat eden
araç sahipleri, Plaka Basım Talep Belgesi (Ek-45) düzenlenmeden plaka basımı yapan ilgili
odaya yönlendirilecektir.
3- İlgi (b) sayılı talimatta belirtilen durumlarda, plaka basım işlemi için trafik tescil kuruluşları
tarafından düzenlenmiş “Plaka Basım Talep Belgesi” aranmadan, TUV istasyonunca “Plaka
Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil” ibaresi eklenerek “Ağır Kusur” verilen “Araç
Muayene Raporu’yla, ilgili odanın plaka basım birimine müracaat edilmesi yeterli olacaktır.
İlgi (d) de kayıtlı yazı ile; Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından bağlı
odaların bu yönde bir kez daha uyarılması uygun olacaktır.
denilmektedir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.
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