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oDALARA 2019/29 sAYlLı GENELGE
a) 06/02/2019 tarihli ve 285/32472 sayılü talimat.

Igi

b)

TNB'nin

07

/02/2019 tarihlive

'l

532 sayılı yazısı

içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Konfederasyonu muza gönderilen 08/a2/2019
tarihii ve 33990 sayılıyazıda;
İlgi 1a) sayılı talimatla, hak mahrumiyetı eklenmesi, kaldırılması veya güncelIeme işlemieri ile
muvafakat ışlemlerinin 07 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Ankara ve Samsun ıllerinde, 14 Şubat 2019 tarihi
itibarlyla da ülke genelinde Türkiye Noterler Birliği (TNB) koordinesinde noterliklerce yapılmaya
başlanacağının blldirildiği,
Ancak, Türkiye Noterler Birliği'nden alınan ilg1 (b) sayılı yazıda, Emn yet Genel Müdür üğü trafik
tescil kuruluşlarınca posta yo]uy a gelen evrak sayısının oldukça yüksek olduğu, bu kapsamda Birlik]er]ne
posta yoluyla gelecek evrakın da çok sayıda olacağından, işlemlerin TNB tarafından yerine getirılmesinde
fiili yetersizliklerin oluşacağı, bu nedenle de posta yoluyla gelen taleplerın bir müddet daha trafik tescil
kuruluşlarınca yapılması yönünde talepte bulunulduğu be]irtilerek,
ilgi (b) sayılı talebin değerlendirilmesi sonucunda;
a, Satış iptalleri ve hurdayı geri alma işlemlerınin ilgi (a) sayılı talimatta belirtildiği şekilde Türkiye
Noterler Bidiği tarafından yapılmaya devam edileceği,

b,

c,
d.

Elden veya posta yoluyla gelen hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme
işlemleri ile muvafakat işlemlerinin 1o/o4/2o19 tarihine kadar trafik tescil kuruluşlarınca

yapılmaya devam edıleceğ

ı,

Bu süre içerisinde ilgililer tarafından noterliklere elden getirilen hak mahrumiyeti eklenmesi,

kaldırılması veya güncelleme işlemlerl ile muvafakat işlemlerınin noterliklerce de yapılab leceği,
1o/o4t2o1gtarih ne kadar hak mahrumiyeti eklenmesi, kaldırılması veya güncelleme işlemleri
noterliklerce
muvafakat işlemlerinin hem trafik tescll kuruluşlarınca hem
ya pılabileceğ inden, ışlem yapılırken mükerrer kayıt o1uşmaması için evrak tarih , sayısı ve ekleyen

de

ile

birim alanlarının dolduruImasına özen gösterilmesi gerektiği, bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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