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GENELGE 

 
(2012/KDGM- 05/ARAÇ MUAYENE) 

 
 

Bilindiği üzere, 15 Ağustos 2007 tarihinde Bakanlığımız ile İşleticiler (TÜVTURK Kuzey 
Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş., TÜVTURK Güney Taşıt Muayene 
İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.) arasında I.ve II. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının 
Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri imzalanmış olup, 
İmtiyaz Sözleşmesi gereği ülke genelinde açılması gereken araç muayene istasyonlarının 
tamamı açılmış ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır.  
 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesinin 7 inci fıkrası; “UlaĢtırma 
Bakanlığı tarafından iĢletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen 
iĢletme Ģartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği Ģekilde yapmayan gerçek ve tüzel 
kiĢilere ilk seferinde bu istasyon için üçmilyar lira para cezası ile onbeĢ gün 
eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Ġkinci tekrarında aynı istasyon için beĢmilyar 
lira para cezası ile onbeĢ gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde 
üçüncü tekrarında onmilyar lira para cezası verilir ve bu istasyonun iĢletme belgesi iptal 
edilir. Bu para cezaları ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeĢ gün içinde 
iĢletmecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, 
süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı 
durdurmaz.” hükmüne amirdir. 
 
Bu çerçevede; düzenlenecek trafik idari para cezası karar tutanaklarının uygulanmasına ilişkin 
aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.  
 
 
(1) CEZALARIN VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN USULLER 
 
 
a) Yapılacak denetimler neticesinde, geçmiş tarihli de olsa herhangi bir ihlalin tespit 
edilmesi halinde; trafik idari para cezası karar tutanağı tespit tarihi esas alınarak düzenlenir.  
 
b) İdari para cezası uygulamalarında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci 
maddesinde belirtilen bir yıllık sürenin tespitinde takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri 
esas alınır. 
 
c) İhlalin bir takvim yılı içerisinde kaçıncı ihlal olduğunun belirlenmesinde trafik idari 
para cezası karar tutanağının düzenlenme tarihi esas alınır. 

 
ç) Verilmiş olan birinci ve ikinci cezalara ilişkin 15’er günlük eksiklikleri düzeltme müddeti 
verme tutanağı düzenlenir. Bu 15 günlük süreler içerisinde aynı ihlal nedeniyle söz konusu 
istasyon için yeniden ceza uygulanmaz. Üçüncü cezada eksiklikleri düzeltme müddeti verme 
tutanağı düzenlenmez. 
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d) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda ikinci ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan 
cezai işlemin kesinleşmesinden sonra, birinci cezanın Yargı tarafından iptal edilmesi 
durumunda, ikinci cezai işlem birinci cezai işlem olarak değerlendirilir, ancak tutanak 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu durumda yeni bir ceza kesilirse bu ceza ikinci 
ceza olarak düzenlenir. 
 
e) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan 
cezai işlemin kesinleşmesinden sonra, birinci ve/veya ikinci cezanın Yargı tarafından iptal 
edilmesi durumunda, (d) bendinde yer alan usulle üçüncü cezai işlem birinci veya ikinci cezai 
işlem olarak değerlendirilir, ancak tutanak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. 

 
f) Bir takvim yılı içerisinde; aynı istasyonda üçüncü ihlalin tespiti nedeniyle uygulanan 
idari para cezası tebliği ve işletme yetki belgesinin iptal edilmesinden sonra; birinci ve/veya 
ikinci idari para cezasının Yargı tarafından iptal edilmesi durumunda, iptal edilmiş olan 
işletme yetki belgesi ücretsiz olarak yeniden geçerli hale getirilir. 
 
g) Seyyar araç muayene istasyonları bağlı oldukları sabit istasyonla birlikte tek bir istasyon 
olarak değerlendirilir. 

 
 
(2) ÜÇÜNCÜ TRAFĠK ĠDARĠ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞININ TEBLĠĞĠ 
 
 
Tebliğ işlemi, Bakanlığın görevlendireceği 2 (iki) personel tarafından, işletici firmaların 
temsil ve ilzama yetkili çalışanlarına yapılır. İşletici firmalar karara karşı başvurabilecek 
kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra ilgili kişinin idari para 
cezası karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan imtina edilmesi halinde bu durum idari 
para cezası karar tutanağında açıkça belirtilir.  Karar tutanağının bir örneği ilgili kişiye verilir. 
Verilememesi durumunda davet edilecek kolluk kuvveti görevlisi ile Bakanlık görevlilerinin 
birlikte imza edeceği bir tespit tutanağı düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir örneği ile 
birlikte idari para cezası karar tutanağının aslı Noter aracılığı ile işletici firmaların Bakanlık 
kayıtlarındaki adresine gönderilir.  
 
 
(3) ĠġLETME BELGESĠNĠN ĠPTAL EDĠLMESĠ 
 
 
Üçüncü ceza işleminin elden tebliğ edilme tarihinden veya yukarıdaki ikinci maddeye göre 
düzenlenen tespit tutanağının düzenlenme tarihinden sonraki ilk iş günü itibariyle ilgili araç 
muayene istasyonunun işletme yetki belgesi iptal edilir.  
 
 
(4) ĠSTASYONUN ĠġLETĠLMESĠ 

 
 

İşletme belgesi iptal edilen muayene istasyonu, işletici tarafından yeni işletme belgesi 
alınıncaya kadar Bakanlığın görevlendireceği 2 (iki) personel gözetiminde işletici tarafından 
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çalıştırılır. Görevlendirilen personel, istasyonun tüm sevk ve idaresinden sorumlu olur. 
İstasyonda çalışan personelin tamamı işletici adına çalıştırılmaya başlanır.  
 
Görevlendirilen Bakanlık personeli tarafından istasyonda çalışan bir kısım veya tüm 
personelle ilgili yer ve/veya görev değişikliği yapılabilir veya bu kişiler araç muayenesine 
ilişkin bütün görevlerinden alınabilir. İşletici görevden alınan veya görev değişikliği yapılan 
personelin yerine 3 gün içerisinde muadili personeli temin etmek zorundadır. Ayrıca, İşletici 
görevlendirilen Bakanlık personelinin isteği halinde 3 gün içerisinde uygun ilave personel 
görevlendirir.  
 
Görevlendirilen Bakanlık personelinin her türlü konaklama, ulaşım, ve yemek bedelleri 
işletici tarafından karşılanır. Ayrıca, muayene istasyonunun tüm personel giderleri dahil her 
türlü işletme masrafı İşletici tarafından karşılanır. Masrafların işleticiler tarafından 
karşılanmaması durumunda söz konusu masraflar işletme teminatlarından karşılanır. İşletici 
görevlendirilen Bakanlık personeline her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.  
 
İstasyonda araç muayenelerine ilişkin elde edilen gelirin tamamı (muayene ücretleri ve 
gecikme bedelleri) ile katma değer vergileri hazine payı olarak ilgili vergi dairesine Bakanlık 
personeli tarafından yatırılır.  
 
İşletme yetki belgesi iptal edilen muayene istasyonunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 35 inci maddesi kapsamında yapılan muayeneler dışındaki yola elverişlilik 
muayenesi ve egzoz emisyon muayenesi faaliyetleri yeniden işletme yetki belgesi 
düzenlenene kadar durdurulur. 
 
Bakanlık gözetiminde çalıştırılırken Yargı tarafından idari para cezalarından birinin veya 
birkaçının iptal edilmesi durumunda, istasyon ilgili İşleticiye devredilir. 
 
 
(5) YENĠDEN YETKĠLENDĠRME  

 
 

Bakanlık tarafından herhangi bir istasyona üçüncü cezanın uygulanması ve bu istasyonun 
Bakanlık gözetiminde işletilmesi halinde, İşleticiler işletme belgesi iptal edilen istasyon için 
iptal tarihinden itibaren 15 iş günü (cumartesi günleri iş günü kabul edilir) geçtikten sonra 
tekrar işletme belgesi tanzim edilmesi talebinde bulunabilir. Söz konusu talep, Bakanlıkça en 
geç 7 (yedi) iş günü içerisinde değerlendirilir. Talebin uygun görülmesi halinde usulüne 
uygun olarak işletme yetki belgesi düzenlenir ve belgenin başlangıç tarihini takip eden ilk iş 
günü itibarıyla istasyon işleticiye devredilir.  
 
Talebin, Bakanlık tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci 
maddeleri, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında 
Yönetmeliğin 8 inci ve 15 inci maddeleri ile I ve II. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının 
Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri çerçevesinde 
yapılacak değerlendirmeler neticesinde, uygun görülmemesi halinde, bu durum uygun 
görülmeme nedenleriyle birlikte işleticilere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu 
uygunsuzlukların giderilmesine müteakip İşleticiler Bakanlığa yeniden işletme yetki belgesi 
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talebinde bulunabilirler. Bu durumda, Bakanlıkça uygunsuzlukların giderilip giderilmediği 
inceleme yapılarak değerlendirilir.   
 
Yapılan incelemede, uygunsuzluların giderildiğinin tespiti halinde usulüne uygun olarak 
işletme yetki belgesi düzenlenir ve belgenin başlangıç tarihini takip eden ilk iş günü itibarıyla 
istasyon işleticiye devredilir.  
 
Uygunsuzlukların giderilmediğinin tespiti halinde, yukarıda belirtilen süreç yeniden işler ve 
her başvuru sonrası yapılacak inceleme neticesinde uygunsuzlukların giderildiği tespit edilene 
ve işletme yetki belgesi düzenlenene kadar söz konusu istasyon Bakanlık personeli 
sorumluluğunda sevk ve idare edilmeye devam edilir. 
 
Yukarıda yer alan düzenlemeler, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2, 7, 28 ve 34 üncü 
maddeleri,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri, Araç Muayene 
İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci ve 15 
inci maddeleri ile I ve II. Bölge Araç Muayene İstasyonlarının Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi 
Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların 
Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden yürürlüğe konulmuştur. 
 
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim. 
 
 
 

 

          Binali YILDIRIM                                                                              

                     Bakan 
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 

İçişleri Bakanlığı ( Emniyet Genel Müdürlüğü) 

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri 

Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. 

Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.  

 


