
  
Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2019 / 569  13.06.2019-1521 

Konu : 7126 Sayılı Kanun-Köprü Geçiş Cezaları 

 

 

 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

19 NOLU GENELGE 

 

Bazı Kanunlar İle 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7126 

sayılı Kanun 12 Haziran 2019 tarihli 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

1- Kanunun 15 inci maddesine göre;  

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin 2 

nci fıkrası uyarınca 01.01.2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği (11.06.2019) tarihine kadar, araç 

sınıfları itibariyle kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle para cezası 

verilemeyecek, verilmiş olan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek ve tebliğ edilenlerin tahsilâtından 

vazgeçilecektir. Ayrıca, varsa itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına 

karar verilecek yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak olup, vekâlet ücretine 

hükmedilemeyecektir.  

Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği (11.06. 2019) tarihten önce yapılan tahsilatlar 

maddenin yürürlüğe girdiği (11.06.2019) tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecektir.  

2- Kanunun 19 uncu maddesine göre; 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin; 

-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler, 

-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, 

midibüs ve otobüsler, 

-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın 

vagon vb. araçlar, 

-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, 

kamyon vb. araçlardan, 

 

16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya 

çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins  (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece 

motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 

vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, 

özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek kısmı, terkin 

edilecektir.  

 

Bilgi edinilmesini ve üyelerinizin bilgilendirilmesini önemle rica ederiz.  
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