ARAÇ MUAYENELER‹
Karayolu tafl›tlar›n›n fenni muayeneleri; teknik muayene ve mali muayene olmak üzere iki flekilde yap›lmaktad›r.
Teknik Muayene
Teknik muayene; sabit muayene istasyonlar›nda periyodik olarak veya gezici ekiplerce yol üzerinde denetleme amac›yla ani olarak yap›labilmektedir. Teknik muayenede, karayolu tafl›tlar›n›n teknik seviyelerinin trafik güvenli¤i aç›s›ndan belirli aral›klarla afla¤›daki flartlar› sa¤lay›p sa¤lamad›klar›n›n denetlenmesi gerekir:
• Trafik güvenli¤i aç›s›ndan minimum teknik flartlar sa¤lanmal›d›r,
• Tafl›t orijinal durumunda olmal›d›r. Tadilat görmüflse bu onaylanm›fl olmal›d›r.
Mali Muayene
Mali muayenede; fenni muayeneye gelen araçlar›n vergi ve harçlar aç›s›ndan eksikleri incelenir.
Araç muayene raporuna ifllenen araç muayene sonuçlar› dört grupta de¤erlendirilir :
1.Kusursuz: Muayene edilen araçta hiçbir eksikli¤in bulunmamas› halidir.
2.Hafif Kusur: Arac›n yap›lan muayene sonras›nda yeniden muayenesine gerek duyulmayan eksikli¤in bulunmas› halinde, eksiklikler Araç Muayene Raporunda gösterilip raporun bir örne¤i arac› getirene verilerek Araç Trafik Belgesinin ilgili k›sm›na bir sonraki muayene tarihi yaz›l›r.
3.A¤›r Kusur: Arac›n muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksikliklerin tespit edilmesi halinde,
Araç Muayene Raporuna arac›n yeniden muayeneye gelmesi için bir ayl›k süre ifllenir.
4.Emniyetsiz: Arac›n can ve mal emniyeti ile trafik güvenli¤i aç›s›ndan tehlikeli olacak derecede kusurlar›n›n tespiti
halinde muayenesi yap›lmaz, araç için trafikten men tutana¤› düzenlenerek durum trafik zab›tas›na bildirilir.
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Araçlar›n Muayeneleri ile ‹lgili Hükümler
Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve flekillerine göre;
a) Hususi otomobiller ile bunlar›n her türlü römorklar› ilk 3 yafl sonunda ve devam›nda her 2 y›lda bir,
b) Resmi ve ticari plakal› otomobiller ile bunlar›n her türlü römorklar› ilk 2 yafl sonunda ve devam›nda y›lda bir,
c) Lastik tekerlekli traktörler ile bunlar›n her türlü römorklar› ilk 3 yafl sonunda ve devam›nda 3 y›lda bir,
d) Di¤er bütün motorlu araçlar ile bunlar›n her türlü römorklar› ilk 1 yafl sonunda ve devam›nda y›lda bir periyodik muayeneye tabi tutulur.
Muayene süresi dolmasa bile kazaya kar›flmas› sonucu yetkili zab›ta taraf›ndan muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde de¤ifliklik yap›lan araçlar›n ayr›ca özel muayenesi zorunludur.
Karayoluna ç›km›fl olan araçlar›n, teknik flartlara uyup uymad›¤› trafik zab›tas›nca kontrol edilerek her an muayene istasyonlar›na sevk edilip muayeneleri yapt›r›labilir.
Ayr›ca yetkililerin iste¤i halinde araçlarda bulunmas› zorunlu belge ve cihazlar›n bulunup bulunmad›¤› muayene istasyonlar›nda kontrol edilir ve flartlara uymayanlar›n muayeneleri yap›lmaz.
Periyodik muayene süresinin dolmas›na bir ay veya daha az bir süre kalm›fl araçlar›n muayeneleri de yap›labilir.
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