
T.C. 
ULA�TIRMA BAKANLI�I                                                                                                                                                                                                                            

Kara Ula�tırması Genel Müdürlü�ü 
                                                                                                  18/12/2007  
SAYI  : B.11.0.KUG.0.00.15.00/260-39397 
KONU: Yönerge 
 

BAKANLIK MAKAMINA 
 
Malumları oldu�u üzere, araç muayene istasyonları/hizmetinin özelle�tirilmesine ili�kin olarak, 
Bakanlı�ımız, Özelle�tirme �daresi Ba�kanlı�ı ve ��leticiler (TÜVTURK Kuzey Ta�ıt Muayene 
�stasyonları Yapım ve ��letim A.�., TÜVTURK Güney Ta�ıt Muayene �stasyonları Yapım ve 
��letim A.�.) arasında I.ve II. Bölge Araç Muayene �stasyonlarının Yapımı, Bakımı ve ��letilmesi 
Hizmetlerine �li�kin �mtiyaz Sözle�meleri 15.08.2007 tarihinde imzalanmı�tır. 
 
Bu kapsamda i�leticiler tarafından,  I. Bölgede en az 95 sabit ve bunlara ba�lı 19 seyyar istasyon, II. 
Bölgede ise en az 94 sabit ve bunlara ba�lı 19 seyyar olmak üzere ülke genelinde en az 189 sabit 38 
seyyar muayene istasyonu kurulacaktır. 
 
“Araç Muayene �stasyonlarının Açılması, ��letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik”in 
“Muayene Esasları” ba�lıklı 8 inci maddesinde yer alan “Araçların muayeneleri sonucunda tespit 
edilen eksikliklerden nelerin hafif kusur, a�ır kusur ve emniyetsiz grubuna girdi�i Bakanlık 
tarafından belirlenir.” hükmü uyarınca, Genel Müdürlü�ümüzce kusur gruplarının belirlenmesine 
ili�kin ekli “Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere �li�kin Kusur Grupları Yönergesi” 
hazırlanmı�tır. 
 
Bu itibarla, söz konusu yönergenin yürürlü�e konulmasını takdir ve tensiplerinize arz ederim.  

 

             [ � M Z A ] 

           Talat AYDIN 
           Genel Müdür  
 
EK: Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere  
       �li�kin Kusur Grupları Yönergesi 
 

 
Uygun Görü�le Arz Ederim. 
           04/12/2007              

 [ � M Z A ] 

         M. Habib Soluk 
            Müste�ar V. 
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Binali YILDIRIM 
Bakan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARAÇ MUAYENES� SONUCU BEL�RLENEN EKS�KL�KLERE 

�L��K�N KUSUR GRUPLARI YÖNERGES� 
 
 

B�R�NC� BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı; karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların 
Bakanlı�ımızca geçici i�letme yetki belgesi veya i�letme yetki belgesi ile yetkilendirilen araç 
muayene istasyonlarında yapılan periyodik muayeneleri sonucu, araçlarda belirlenen 
eksikliklerin/kusurların hangilerinin emniyetsiz, a�ır kusur veya hafif kusur grubuna girdi�inin 
belirlenmesidir. 
 
 
Kapsam 
Madde 2: (1) Bu yönerge, Kara Ula�tırması Genel Müdürlü�ünü, i�leticileri, alt i�leticileri, 
Bakanlı�ımızca geçici i�letme yetki belgesi veya i�letme yetki belgesi ile yetkilendirilen araç 
muayene istasyonlarını, buralarda muayene teknisyeni, istasyon amir yardımcısı ve istasyon amiri 
olarak çalı�anları ve araç muayenesine konu motorlu ve motorsuz araçları kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3: (1) Bu yönerge; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Araç Muayene �stasyonlarının 
Açılması, ��letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmı�tır. 
 
Tanımlar 
Madde 4: (1)Bu yönergede geçen; 
 
a) Bakanlık: Ula�tırma Bakanlı�ı’nı, 
b) Genel Müdürlük: Kara Ula�tırması Genel Müdürlü�ü’nü 
c) Yönetmelik: Araç Muayene �stasyonlarının Açılması, ��letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında 
Yönetmelik’i, 
ç) ��letici: Araç muayene hizmetlerinin özelle�tirmesine ili�kin I. ve II. Bölge �halesini kazanan 
firmaların ihale �artnamesindeki esaslara göre kurdukları “Tüvturk Güney Ta�ıt Muayene 
�stasyonları Yapım ve ��letim A.�” ve “Tüvturk Kuzey Ta�ıt Muayene �stasyonları Yapım ve 
��letim A.�”yi, 
d) Araç Muayene �stasyonu: Bakanlıkça geçici i�letme yetki belgesi veya i�letme yetki belgesi ile 
yetkilendirilen muayene istasyonunu,     
e) Periyodik Muayene: Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve �ekillerine uygun olarak 
Yönetmelikte belirlenen sürelerde yapılması gereken muayeneyi, 
f) Emniyetsiz: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve can ve mal emniyeti ile trafik güvenli�i 
açısından tehlikeli olacak derecedeki eksiklikleri/kusurları, 
g) A�ır Kusur: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve tamirine ihtiyaç duyulacak derecedeki 
eksiklikleri/kusurları, 
�) Hafif Kusur: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve giderilmesi için araç muayene 
raporuna yazılan/i�lenen ancak aracın yeniden muayenesini gerektirmeyen eksiklikleri/kusurları, 
h) Kusurlar Tablosu: Bu yönerge kapsamında Genel Müdürlükçe düzenlenen ve araçta tespit 
edilen eksiklikleri/kusurları belirten ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdi�ini 
gösteren tabloyu, 
ı) Araç Muayene Raporu: Karayolu araçlarının özellikleri ve teknik bilgiler ile muayene 
sonuçlarının yer aldı�ı/i�lendi�i belgeyi, 
 
ifade eder. 
 
 
 
 



 
 

�K�NC� BÖLÜM 
Kusur Grupları, Kusur Gruplarının Belirlenmesi, 

Kusurların Muayene Raporunda Yazılması 
 
Kusur Grupları 
Madde 5: (1) Karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların, araç muayene istasyonlarında 
yapılan periyodik muayeneleri sonucu tespit edilen eksiklikleri/kusurları; emniyetsiz, a�ır kusur 
veya hafif kusur olarak üç grupta sınıflandırılır. 
 
Kusurların ve bu Kusurların Hangi Gruba Girdi�inin 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, a�ır kusur veya hafif kusur grubuna girdi�inin belirlenmesinde 
Genel Müdürlük yetkilidir. 
 
(2) Kusur gruplarının belirlenmesinde, can ve mal güvenli�i ba�ta olmak üzere, ülkemizde trafik 
tesciline kayıtlı araçların ya�ları, teknik özellikleri ve sayıları dikkate alınır. 
 
(3) Kusur gruplarının belirlenmesinde, gerek görüldü�ünde Karayolları Genel Müdürlü�ü, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlı�ı Sanayi Genel Müdürlü�ü, �çi�leri Bakanlı�ı Emniyet Genel Müdürlü�ü, 
i�leticiler ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görü�leri de alınabilir. 
 
(4) Kusur grupları, eksikliklerin/kusurların belirtildi�i ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur 
grubuna girdi�ini gösterir bir “Kusurlar Tablosu” halinde düzenlenir.  
 
(5) “Kusurlar Tablosu” iki�er yıllık dönemler için geçerli olur. Ancak, kusur gruplarına ili�kin 
olarak elde edilen istatistikler, ilgili mevzuatta yapılabilecek de�i�iklikler ve karayolu trafik 
güvenli�inin sa�lanmasına ili�kin hususlar göz önüne alınarak, söz konusu tablo iki yıldan daha 
önce de de�i�tirilebilir. 
 
(6) Genel Müdürlükçe belirlenen veya de�i�tirilen Kusurlar Tablosu, i�leticiler ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlı�ı Sanayi Genel Müdürlü�ü ve �çi�leri Bakanlı�ı Emniyet Genel Müdürlü�ü’ne bir yazı ile 
bildirilir. Söz konusu tablo ayrıca, Kara Ula�tırması Genel Müdürlü�ünün internet sayfasında da 
yayımlanır. 
 
Kusurların Muayene Raporuna Yazılması 
Madde 7: (1) Araçların periyodik muayenesi sonunda tespit edilen tüm eksiklikler/kusurlar ve bu 
eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdi�i i�leticiler/alt i�leticiler tarafından düzenlenen 
araç muayene raporuna yazılır.  
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler, Yürürlük, Yürütme 

 
Geçici Madde 1: (1) Bu yönergenin ekinde yer alan Kusurlar Tablosu 01/01/2010 tarihine kadar 
geçerlidir. 
 
Yürürlük 
Madde 8: (1) Bu Yönerge yayımlandı�ı tarihinde yürürlü�e girer. 
 
Yürütme 
Madde 9:  (1) Bu Yönergeyi Ula�tırma Bakanı yürütür. 
 
 
 
 


