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5335 sayılı kanun ile 2918 sayılı kanuna eklenen EK MADDE- 14 ve bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları düzenleyen 296 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde ; “ Buluntu olması nedeni ile veya bu kanun hükümleri
gereğince trafikten men edilerek alıkonulan , ancak sahipleri tarafından altı (6) ay içinde teslim alınmayan araçlar hazinece
satılarak bedelleri emanet hesabına alınır” denilmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüklerinden İdaremize bildirilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde
teslim alınmayan EK MADDE- 14 kapsamındaki trafikten men edilen
buluntu araçlar;

Defterdarlığımıza bildirilen buluntu kapsamındaki
araçlardan HACİZ, REHİN, TEDBİR, VS. olan araçlara hiçbir
işlem yapılmayarak geriye iade edilir.

Defterdarlığımıza bildirilen buluntu kapsamındaki araç
sahiplerine; araçlarını 15 gün içerisinde bağlı olduğu
otoparktan almaları yönünde tebligat çekilir.
Tebliği alan vatandaşların belirtilen süre zarfında
izleyecekleri yol

Aracını teslim almazsa

Aracını teslim alırsa

1-Belirtilen süre içerisinde aldığı tebliğ ile İdaremize
başvurmalı,
2-İdaremizde aracın dosyası incelenir, araç sahibi veya
vekili bağlı olduğu otoparka giderek, otopark ücreti ve
meni gerektiren cezaları ödeyerek aracını teslim
alabilir.
3-Şayet aracını teslim alırsa, dosyasının kapatılması
için teslim ve ödeme tutanağının bir örneğini
İdaremize ibraz eder.
4-Araç dosyası kapatılmış olur…

237 sayılı kanun gereği oluşturulan Komisyon ile aracın
bulunduğu otoparka gidilerek, Taşıt Muayene Kontrol
Raporu düzenlenir ve aracın fiziki durumu ( hurda veya
hurda olmadığı, satılabilir olduğu vs.) belirlenir.

Araç HURDA ise

Komisyon tarafından HURDA durumda olduğu
tespit edilen araçlar ise bulunduğu otoparktan
alınması için Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’na yazılır.

Araç SATILABİLİR ise

Komisyon tarafından HURDA OLMADIĞI
tespit edilen araçlar, Kıymet takdiri için
bilirkişiye yazılır.

Bilirkişi raporu geldikten sonra 2886 DİK.45.maddesine göre İhale işlemlerine başlanır. İhalesi tamamlanan ve satışı
gerçekleşen söz konusu aracın, Hazine alacağı öncelikli olarak tüm borçları satış bedeli üzerinden karşılanır. Yetmesi
durumunda yediemin otopark ücreti ödenir. Satış bedelinden tüm borçları ödendikten sonra kalan miktar ruhsat
sahibi adına 5 yıl saklanmak şartı ile emanet hesabına alınır. 5 yıl içinde alınmayan bu paralar Hazineye irad
kaydedilir.

Ayrıca, Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğünün) 140 sayılı Genel Tebliği B fıkrasının 4.maddesinde
belirtilen ” iki defa satışa çıkarılıp da satışı yapılamayan taşıtların 20/03/1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden , hurda olarak Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacaktır ” hükmüne istinaden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na gönderilir.
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