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Konu : U.A.Bakanlığı’nın COVİD-19 Salgını Nedeniyle Araç 
Muayenelerine İlişkin Genelgesi 

 
 

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 
17 NOLU GENELGE 

 
 

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarih ve 2020/11 No’lu Genelgesi 
 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte 
değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklik 3 Nisan 2020 tarihli 31088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Yönetmelik değişikliğine ilişkin yayımlanan 12 No’lu genelgemizde: 

 
‘’Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 14 

üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin 
bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.” 

Düzenlemesinin getirildiği bildirilmişti, 
 

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi 
genelgesinde: 

 

1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 3/4/2020 tarihinden 3/7/2020 (saat 23:59) tarihine kadar olan 
sürede muayenesi dolan taşıtların, 17.08.2020 (saat 23:59) tarihine kadar muayenesinin 
yaptırılması halinde gecikme bedeli alınmaması, 

 

2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 3/4/2020 tarihinden önce muayenesi dolmasına rağmen muayenesi 
yaptırılmayan araçların; muayenelerinin 3/7/2020 (saat 23:59) tarihine kadar yaptırılması halinde 
sadece 3/4/2020 tarihinden önceki döneme ait gecikme bedelinin alınması, şayet 3/7/2020 
tarihinden sonra yaptırılması halinde ise hem 3/4/2020 tarihinden önceki hem de 3/7/2020 
tarihinden sonraki gecikme bedelinin alınması, (başka bir ifade ile bu araçlardan 3/4/2020-
3/7/2020 dönemi için gecikme bedeli alınmaması) 

 

3. 3/4/2020 ile 3/7/2020 tarihleri arasında Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve 
Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’in 8’nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri 
kapsamında muayene tekrarı hakkı bulunan araçların, 17/8/2020 (saat 23:59) tarihine kadar 
muayene tekrarı hakkından faydalandırılması, 

 

4. İçişleri Bakanlığının 27/3/2020 tarih ve 6008 sayılı Genelgesi çerçevesinde 21/3/2020 (23:59) 
tarihinden sonra araç muayenesinin süresi dolan ve muayeneye gidemeyen araç sahiplerinden 
yaşı 65 yaş ve üstü olanlar kronik hastalıkları bulunanlara, yukarıda sayılan hükümlerin 22/3/2020 
tarihinden itibaren uygulanması, 

 
5. Araç muayene istasyonları halihazırda faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda, mevzuatı 

gereği her yıl muayeneye gitmesi gereken ticari araçların, taşıdıkları can ve malların güvenliğinin 
sağlanabilmesi için geçerli araç muayenelerinin olması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, bu 
araçlara işbu Genelge'nin 1, 2, 3 üncü Maddelerinin tatbiki ile 3/4/2020 ve 3/7/2020 tarihleri 
arasında idari yaptırım uygulanmaması, gereğinin buna göre ifası istenmiştir. 
 

 
Bilgi edinilmesini ve esnafınıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz. 

 
 

Enver YENİÇERİ 
Genel Sekreter 
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