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TÜVTÜRK’ÜN FAİZİ EL YAKIYOR
 Yazar  Sabri Arpaç  - 8 Haziran 2018

ARAÇ MUAYENE HİZMETLERİ HANGİ KANUNA 
GÖRE VERİLİR?

Araç muayenelerinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında aşağıdaki yönetmelik ve

uygulamalara göre muayene hizmeti verildiğini belirtmek isteriz. 

*Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik 

2918 Sayılı Karayolları Tra�k Kanunu 

Karayolları Tra�k Yönetmeliği 

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik 

Avrupa Birliği Direkti�eri

GECİKME CEZASI HANGİ KANUNA GÖRE UYGULANIR?

2918 sayılı Karayolları Tra�k Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede

yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci

maddesinin ikinci fıkrasında “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen

gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam

ay olarak hesap edilir.” ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında “….. ile % 5

oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü

akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi

yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir

bildirim ile birlikte ödenir.” denmektedir. 

Yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan

geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe

girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine

payı olarak aktarılmaktadır.

GECİKME CEZASI NASIL HESAPLANIR?

Karayolları Tra�k Kanunu’nun değişik 35. maddesi gereğince çıkarılmış olan Araç Muayene

İstasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkındaki yönetmeliğin 8’nci
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maddesinde belirtilen esaslara göre, muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri

taktirde, kendilerine tanınan 1 aylık süre içinde aynı muayene istasyonuna gelerek muayene

tekrarını yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı

olarak sayılacağından ücret tahsil edilmeyecektir. 1 aylık zaman dilimi içinde gelinen ikinci

muayene tarihi veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayenelerde muayene

ücreti tam olarak alınmaktadır. 

Gezici istasyonlarda yapılan muayenelerin tekrarları, aynı gezici istasyonda yapılabildiği gibi

gezici istasyonun bağlı bulunduğu ilin sabit istasyonlarında da muayene tekrarı

yapılabilmektedir. 

İlgili yönetmelikte muayene tekrarı için verilmiş hak 1 aylık süreyi kapsamaktadır ve herhangi

bir şekilde bu sürede değişiklik yapılamamaktadır.

MUAYENE ÜCRETLERİNİ KİM BELİRLİYOR?

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu

Düzenleme Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir. 2918

sayılı Karayolları Tra�k kanununun 35. maddesinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır; Gelirler

İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan sirküler baz alınmaktadır. TÜVTÜRK,

tamamen belirlenmiş rakamlara göre işlem yapmak durumundadır.

MUAYENE ÜCRETLERİNDE KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

Tabi olduğumuz İmtiyaz Sözleşmesi kapsamında tahsilat yöntemi ayrıca tanımlanmamış olup,

önceki dönemlerdeki gibi devam etmesinin öngörülmesi sebebiyle istasyonlarımızdaki tüm

tahsilatlar nakit olarak gerçekleştirilmektedir.

VERGİ BORÇLARIMI TAKSİTLENDİRDİM ARAÇ MUAYENESİNİ
YAPTIRABİLİR MİYİM?

Taksitlendirilmiş ve ödemesi yapılmış vergiler sistemde borç olarak gözükmeyecektir. Buna

rağmen borç gözükmesi halinde fenni muayene izin belgesi istenmektedir.

ZORUNLU MUAYENE NEDİR?

Tra�k zabıtasınca yapılan yol kontrolü veya kaza sonucu zabıtanın öngörmesi halinde bir

tutanak ile araç muayene istasyonuna yönlendirilen araçlar için uygulanan genel muayenedir. 

Zorunlu muayene için periyodik araç muayenesindeki belgeler ve ücret geçerlidir. 

Araç Muayene Fiyat Listesi 

Her yıl Aralık ayında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri

belirlenir. Güncel �yatlar aşağıdaki gibidir: 

2018 Yılı Fiyat Listesi 

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 

305,62 TL 

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 

226,56 TL 

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 

115,64 TL 

Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. 

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sını�arı dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden
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ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. 

2918 sayılı “Karayolları Tra�k Kanunu”nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her

araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir. 

Fiyatlara KDV dahildir. 

Muayene raporu sonucuna göre “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olduğu belirlenen araçların

muayeneleri onaylanmaz. 

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını,

muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene

istasyonlarında, 

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı

gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, 

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri

onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene

istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,

bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler. 

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen

araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

Sabri Arpaç
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