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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

39 NOLU GENELGE 

 

 Bilindiği üzere, basılı evraklar ile tescil plakalarının basım yetkisi, Karayolları Trafik Kanununun 

131 inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 176 ncı maddeleri gereği Federasyonumuza verilmiş, 

Federasyonumuzda yetkilendirdiği bağlı Meslek Odaları vasıtasıyla bu görevi yerine getirmektedir. 

 

            Söz konusu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi plakaların nitelik ve ölçülerini, 56 ncı maddesi 

ise plaka zeminleri ile harf ve rakam gruplarının renklerini belirlemiştir. Yönetmeliğin bu amir 

hükümlerine riayet etmek ve belirlenen bu kıstaslara uygun plaka basımını gerçekleştirmenin yasal 

zorunluluk olduğu hususunda müteaddit defalar genelge yapılmak suretiyle Odalarımız 

uyarılmıştır.  

 

 Yurt genelinde özellikle de son dönemde sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere 

gasp, hırsızlık gibi yasadışı işlerde kullanıldığı göz önüne alındığında, plakaların mevzuata uygun orijinal 

ve okunaklı olması büyük önem arz etmektedir. 

 

 Ayrıca, 29 Ekim 2016 tarihli 29872sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmümde Kararname ile 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununda yapılan önemli değişiklikler, 31.10.2016 tarih ve 31 nolu genelgemiz ile de 

duyurulmuştur.  

 

 Bu nedenlerle;  

1- Plaka harf ve rakam gruplarının tüm il ve ilçelerde aynı ebatta basılması, 

2- Boyaların dayanıklı olması,  

3- Plakaların tek tip olması,  

4- Plaka basım talep belgesi ( Ek-45) ibraz edilmeden plaka basımı yapılmaması, 

Gerekmektedir. 

 

 Mevzuata uygun plaka basımının gerçekleştirilmesini, aksine hareket edilmesi halinde 

hukuki ve cezai sorumluluk doğacağını ve Meslek Odalarımız hakkında plaka basım yetkisinin 

iptali dâhil her türlü idari tedbire başvurulacağının bilinmesini, önemle rica ederiz.      

 

                       

 

 

                     Av. Zerrin BOZTAŞ                                   Fevzi APAYDIN 

                     Genel Sekreter Vekili                                            Başkan  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tescil Plakaları 

  

Nitelik ve Ölçüleri 
Madde 53- (Değişik:RG-9/9/2011-28049) 

Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

a) Nitelikleri 

Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, 

gerilme kuvveti 100-150 N/mm, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az % 6 (a 10) 

standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır. 

Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 

santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur. 

Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar, plastik veya karton kâğıttan 

yapılabilir. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz 

renkli bir bant bulunur. 

b) Ölçüleri 

1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 santimetre, 

2) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde 

ön plaka 11x52, arka plaka 11x52 veya 21x32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde 

ölçüler 15x30 santimetre, 

en ve boyda olur. 

3) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, 

yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; 12, 12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1, 12/G, 

12/G-1, 12/H, 12/H-1, 12/J, 12/J-1, 12/N, 12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1, 12/R-2, 

12/S, 12/S-1, 12/S-2, 12/T, 12/U, 12/V eklerdeki şekillerde gösterilmiştir. 

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Engellilere ait araçların trafik tescil kuruluşlarınca tescil 

işlemlerinin yapılması sırasında: 

a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile 

motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu 

olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, 

ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar 

kayıtlarına "Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce 

düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili 

gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya 

sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, 

özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel 

tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, 

"İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, 

intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname 

ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik 

donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave 

aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 

hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü 



tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de 

kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır. 

ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel 

Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, 

"Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından 

bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından 

kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, 

intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname 

ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların 

gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir. 

d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri 

veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, 

devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi % 90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim 

Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk 

iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, 

intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname 

ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. 

f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen 

kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta 

düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir. 

(Değişik fıkra:RG-17/4/2015-29329) Talep halinde, trafik denetleme kuruluşları tarafından 

engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, engellilere ve gazilere 

örneği Ek: 47’de yer alan park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve 

esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. 

Tescil plakalarının takılma yerleri ve sayıları 

MADDE 54 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/3/2012-28240) 
Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır. 

a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte araç arka kısmında 

ve araç boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet, 

b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna 

eksenine dik olacak şekilde bir adet, 

c) Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre 

yükseklikte araç boyuna eksenine dik olacak şekilde iki adet, 

ç) Traktörlerde; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 400 santimetre yükseklikte araç boyuna 

eksenine dik olacak şekilde iki adet, 

Tescil plakaları, aracın boyuna ekseninde veya sol tarafında, alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin 

üstünde kalacak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde 

takılır. 

d) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde tescil kuruluşunun izni ile; 

1) 11x52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya, 

2) Araç ekseni üzerine yerleştirilecek olanlar sol tarafa, 

3) Arka plakaların üst kenarı 200 santimetreye kadar, 

taktırılabilir. 

Ayrıca plaka için özel yeri bulunanlara küçük ölçüde plaka takılmasına izin verilebilir. 

e) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla 

çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. 

Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı 

römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir. 

f) İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. Plaka 

takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üzerinde 

ayrıca ilgili kuruluşu tanıtan tam veya kısaltılmış yazılar bulunur (Ek-13). 

Kartondan yapılmış geçici plakalar, araçların ön ve arka camı üzerine ya da önden veya arkadan 

görülebilecek uygun yerine, görüşü engellemeyecek şekilde iliştirilir veya yapıştırılır. 

 



Harf ve Rakam Grupları 
Madde 55- (Değişik:RG-19/2/2014-28918)(7) 

Tescil plakalarında; il kod numarasından sonra ikili harf üçlü rakam, tekli harf dörtlü rakam ve üçlü 

harf ikili rakam ile ikili harf dörtlü rakam, tekli harf beşli rakam ve üçlü harf üçlü rakamdan oluşan harf 

ve rakam grupları bulunur. 

Tescil plaka numarası, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek listelerdeki il kod numaraları, 

harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre tahsis edilir. 

Her plakada, il kod numarasından önce gelmek üzere (ek:12/V)’te gösterilen ve ülkemizin 

uluslararası tanıtım işaretini taşıyan ve 56 ncı madde ile belirlenen renge uygun nitelikleri haiz  (TR) 

rumuzu bulunur. (TR) rumuzu, 4x10 cm’lik mavi bir dikdörtgen kutu içine yerleşmiş reflektif tabakanın 

imalat aşamasında işlenmiş, fiziksel veya kimyasal yolla plakaya zarar vermeden çıkarılamayacak 

niteliktedir. 

Plaka numarası; 

a) 237 sayılı Taşıt Kanununun (2) sayılı cetvelinde makam hizmetlerine tahsis edilen araçlar ile 

emniyet araçlarına A-AA-AAA harf, 

b) Diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilerin araçlarına CC, CD, CG ve CM harf, 

c) Çeşitli nedenlerle yurdumuzda bulunan yabancı kişilerin araçlarına, “MA”dan “MZ”ye kadar 

harf, 

ç) Geçici trafik belgesi alınan araçlardan tecrübe ve gösterisi yapılacak olanlara takılmak üzere (T), 

diğerlerine (G) harf ve dörtlü rakam, 

d) Geçici gümrük plakalarına GMR harf ve üçlü rakam, 

gruplarından plaka sıra numarası verilir. 

Gerekli görülen yerlerde, ticari amaçla çalışan araçlara trafik komisyonlarından karar almak şartıyla 

belirlenecek harf gruplarından plaka verilebilir. 

Plaka Zeminleri İle Harf Ve Rakam  Gruplarının Renkleri 
Madde 56 - Plaka zeminleri ile harf ve rakam gruplarının renkleri (Tablo 1,2,3,4); 

a) Resmi araçlara takılacak plakalarda, zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz, 

b)Resmi olmayan araçlara takılacak plakalarda, zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah, 

c) Emniyet araçlarına takılacak plakalarda, zemin mavi harf ve rakamlar beyaz,      

d) (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Büyükelçiliklerde görevli ve diplomatik muafiyeti olan 

kişilere ait araçlara takılacak plakalarda (CD ve CM grupları) zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşil; 

Başkonsolosluklarda görevli kişilere ait araçlara takılacak plakalarda (CC ve CG grupları) zemin yeşil, 

harf ve rakamlar beyaz, 

e) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Asıl ikametgahları yabancı memlekette olan (Türk turistler 

hariç) ve Türkiye’ye geçici bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak gayesiyle ve turistik 

amaçla veya çeşitli nedenlerle gelen yabancı kişiler ile yabancı şirketlerin Ülkemizde bulundukları sürece, 

ithal işlemine tabi olmayan ve yurt dışından getirdikleri araçları ile Ülkemizde edinecekleri araçlarına 

verilen “MA”-“MZ” grubu plakalar, beyaz zemin üzerine, siyah harf ve rakamlardan oluşur. 

(Mülga ikinci paragraf: RG-18/05/2007-26526) 
f) Geçici plakalardan, zemin sarı, harf ve rakamlar siyah, 

g) Geçici gümrük plakalarında zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızı oluşur. 

Plastik ve karton dışındaki plakalar, tabakasında 10x10 mm’lik bir alana sığacak şekilde 

(Ek:12/U)’da gösterildiği şekilde yatay 100 mm ve dikey 50 mm aralıkla tekrar eden kare kutucuklar 

içinde ay ve  yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplanır. Güvenlik işaretleri, 

tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla reflektif üst 

tabakanın imalatı aşamasında reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir bütün olarak imal edilir. Güvenlik 

işaretleri; fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacak, fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer 

görüntü işlemleri ile benzer şekilde üretilemeyecek, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın 

yaklaşık 1.8 m. önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında 

görülebilir. 1 m.’den fazla yaklaşıldığında ya da 4 m’den fazla uzaklaşıldığında (Ek:12/Y)’de şema ile 

gösterildiği şekilde görülemeyecek nitelikte olacaktır. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

















 
 

 
 


