
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Yasak Geçişi Olanlara Af 

 

İstanbul’da köprülerden hangi araçların geçip geçemeyeceği İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kararlaştırılmakta olup, 

güncel kararlara göre; 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;  

- Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep 

vb.)  

- Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları 

- Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş) 

  15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları; 

- Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar 

- Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar 

 

12/6/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7176 Sayılı Kanunla 6001 sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 5. madde ile; 15 

Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişi yasak olan araçlara uygulanacak cezalara af 

getirilmiştir. Anılan düzenlemeye ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 

18 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde de 

uygulamanın nasıl olacağı açıklanmıştır. 

Anılan düzenlemelere göre; 1/1/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/6/2019 tarihi (bu tarih hariç) 

arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu 

halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası  

- verilmeyecek,  

- verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek,  

- tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek ve  

- bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade  

edilecektir. 

Bu kapsamda; Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın; 

- İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek, 

- Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek, 

- Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine 

bildirilmeyecektir. 



Bu kapsamda olan fiillere ilişkin olarak takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para 

cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin 

edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamdaki idari para cezalarıyla ilgili 

olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, vergi dairesince, anılan 

hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar 

verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır. 

Ödenen Tutarların İadesi 

Bu kapsamda ödenmiş idari para cezaları varsa ödemenin; 

a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye 

yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi 

dairesine gönderilmek üzere, 

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan 

Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi 

Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere, 

herhangi bir vergi dairesine anılan Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 

tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. 

Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/9/2019 tarihine kadar gerçekleştirilecektir. 

Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında 

muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe 

birimine anılan Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 

2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe 

birimi tarafından 30/9/2019 tarihine kadar yapılacaktır. 


