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BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Araç Muayene İstasyonlarının Açılması İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında 
Yönetmelik, revize edilerek 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak 
suretiyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrası “ 
Kusur gruplarının yer aldığı kusurlar tablosunu Bakanlık tespit eder ve resmî internet sitesinde 
yayımlar. ” hükmünü amirdir.

Söz konusu Yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında; araçların muayenelerinde kusur 
gruplarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen 
Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi” Bakanlık Makamının 18/12/2007 tarihli ve 260- 
39397 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

Bahsi geçen Yönerge’nin yayımlandığı tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde; kusur 
gruplarının araç muayene istasyonlarındaki uygulamalar esnasında elde edilen tecrübe ve ortaya 
çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak araç muayene hizmetinin, amaç ve hedeflerine uygun 
gerçekleşmesini teminen hazırlanan “Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin 
Kusur Grupları Yönergesinin yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.
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ARAÇ MUAYENESİ SONUCU BELİRLENEN EKSİKLİKLERE 
İLİŞKİN KUSUR GRUPLARI YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların 

Bakanlığımızca geçici işletme yetki belgesi veya işletme yetki belgesi ile yetkilendirilen araç 
muayene istasyonlarında yapılan periyodik muayeneleri sonucu, araçlarda belirlenen 
eksikliklerin/kusurların hangilerinin emniyetsiz, ağır kusur veya hafif kusur grubuna girdiğinin 
belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

işleticileri, alt işleticileri, Bakanlığımızca geçici işletme yetki belgesi veya işletme yetki belgesi ile 
yetkilendirilen araç muayene istasyonlarını, buralarda muayene teknisyeni, istasyon amir yardımcısı 
ve istasyon amiri olarak çalışanları ve araç muayenesine konu motorlu ve motorsuz araçları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 13/10/1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 

6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Araç Muayene 
İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağır kusur: Aracın muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecedeki 

eksiklikleri/kusurları,
b) Araç muayene istasyonları: Bakanlıkça geçici işletme yetki belgesi veya işletme yetki 

belgesi ile yetkilendirilen sabit araç, seyyar araç, seyyar traktör ve motosiklet muayene istasyonlarını,
c) Araç muayene raporu: Karayolu araçlarının özellikleri ve teknik bilgiler ile muayene 

sonuçlarının yer aldığı/işlendiği, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç 
Muayenesi Hakkında Yönetmelik’in Ek-3’te yer alan belgeyi,

ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Emniyetsiz: Aracın, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak 

derecede eksiklikleri/kusurları,
e) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
f) Hafif kusur: Aracın yapılan muayenesi sonucunda yeniden muayenesine gerek duyulmayan 

eksiklikleri/kusurları,
g) İşletici: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan ihaleyi kazanan ve Bakanlık 
tarafından geçici işletme yetki belgesi veya işletme yetki belgesi ile yetki verilen gerçek ve tüzel 
kişileri,

ğ) Kusurlar tablosu: Bakanlık tarafından belirlenen ve araç muayenelerinde uygulanan 
kusurlar ile bu kusurların dereceleri, kodları, başlama tarihi, bitiş tarihi ve araç sınıflarının yazılı 
olduğu Ek-1 ’ deki tabloyu,

h) Periyodik muayene: Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç 
Muayenesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda yapılan muayeneyi,

ı) Yönetmelik: Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi 
Hakkında Yönetmeliğini,

ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Kusur Grupları, Kusur Gruplarının Belirlenmesi,

Kusurların Muayene Raporuna Yazılması
Kusur grupları
MADDE 5 - (1) Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların, araç muayene 

istasyonlarında yapılan periyodik muayeneleri sonucu tespit edilen eksiklikleri/kusurları; emniyetsiz, 
ağır kusur veya hafif kusur olarak üç grupta sınıflandırılır.

Kusur gruplarının belirlenmesi
MADDE 6 - (1) Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçlarda, araç muayene 

istasyonlarında yapılan periyodik muayene sonucu tespit edilebilecek eksikliklerin/kusurların 
belirlenmesinde ve bunların hangilerinin emniyetsiz, ağır kusur veya hafif kusur grubuna girdiğinin 
belirlenmesinde Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Kusur gruplarının belirlenmesinde, can ve mal güvenliği başta olmak üzere, ülkemizde 
trafik tesciline kayıtlı araçların yaşları, teknik özellikleri ve sayıları dikkate alınır.

(3) Kusur gruplarının belirlenmesinde, gerek görüldüğünde Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü, işleticiler ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınabilir.

(4) Kusur grupları, eksikliklerin/kusurların belirtildiği ve bu eksikliklerin/kusurların hangi 
kusur grubuna girdiğini gösterir bir kusurlar tablosu halinde düzenlenir.

(5) Kusurlar tablosu, kusur gruplarına ilişkin olarak elde edilen istatistikler, ilgili mevzuatta 
yapılabilecek değişiklikler ve karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar göz önüne 
alınarak, gerek duyulması halinde değiştirilebilir.

(6) Genel Müdürlükçe belirlenen veya değiştirilen kusurlar tablosu, işleticiler ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir 
yazı ile bildirilir.

Kusurların muayene raporuna yazılması
MADDE 7 - (1) Araçların periyodik muayenesi sonunda tespit edilen tüm eksiklikler/kusurlar 

ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdiği işleticiler/alt işleticiler tarafından 
düzenlenen araç muayene raporuna yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 8 - (1) Bakanlık Makamının 18/12/2007 tarihli ve 260-39397 sayılı Olur’u ile 

yürürlüğe giren Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Yönergeyi Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü yürütür.


