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TüvTürk Araç Muayene İstasyonları

✓ TüvTürk araç muayene istasyonları Karayolları ve

Ulaştırma bakanlığının belirlemiş olduğu

standartlar çerçevesinde motorlu taşıtların ve

römorklarının trafikte kullanıma uygunluğunu test

eden, yetkilendirilmiş özel bir kuruluştur.

✓ Kanunlar ve kurallar değiştirilebilir, kaldırılabilir ya

da yeni bir kural getirilebilir. (cam filmleri, plaka

yazılarının standartlaştırılması vs.)

✓ Bu değişiklikler bakanlıklar ve karayolları

tarafından yapılır, muayene istasyonlarına TüvTürk

tarafından eğitimler düzenlenir, eksperlere eğitimler

verildikten sonra resmi gazetede yayınlanarak

yürürlüğe girer.

✓ Bu kuralların tek amacı araçların trafikte güvenli

olarak kullanılması ve çevreye verilebilecek zararın

önüne geçilmesidir.



Araç İnceleme

✓ Muayene esnasında araçlarda incelenen noktalar

görselde paylaşılmıştır.

✓ Eksperin görevi inceleme esnasında gördüğü

kusurları elinde bulunan tablet/bilgisayar

vasıtasıyla sistemden seçmek. Sistem otomatik

olarak kusurun hafif kusur ya da ağır kusur

olduğunu belirler.

✓ Eğer gördüğü kusur sistemde yok ise istasyon

amirine durumu danışır, istasyon amiri kanun ve

kuralları inceler. Eğer herhangi bir düzenleme yok

ise ve aracın kullanımına engel değil ise geçer not

alır.



Lastikte Görülebilecek Kusurlar ve Dereceleri

• Eksper lastikleri incelerken yan tarafta görmüş

olduğunuz kusurlardan birini seçer. Bu sayede bilgi

kirliliği ve karışıklıklar önlenir.

Ağır Kusur → İlgili hatadan dolayı araç trafiğe çıkmaya

elverişli değildir. Hata giderilene kadar trafiğe çıkamaz.

Hafif kusur → İlgili hata ile araç kullanılabilir, en kısa

sürede kusurun ortadan kaldırılması bilgisi verilir.

Lastikler Kusur Derecesi Geçerlilik Tarihi

Lastik sayısı eksik Ağır Kusur 15.01.2012

Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluşmuş Ağır Kusur 3.03.2014

Lastikler: yanak kısmında balon oluşması Ağır Kusur 3.03.2014

Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)

Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış Ağır Kusur 15.01.2012

Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış Hafif Kusur 15.01.2012

Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış Ağır Kusur 3.03.2014

Lastik profil derinliği: sınırda Hafif Kusur 3.03.2014

Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri

Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük Ağır Kusur 15.01.2012

Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatta lastik kullanılmış Ağır Kusur 15.01.2012

Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı Ağır Kusur 15.01.2012

Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı Ağır Kusur 3.03.2014

Stepne/bağlantısı

Stepne: hasarlı Hafif Kusur 15.01.2012

Stepne: yok Hafif Kusur 15.01.2012

Stepne: bağlantısı uygun değil Hafif Kusur 15.01.2012

Stepne: keskin köşeli araç parçaları mevcut Hafif Kusur 15.01.2012• Bu kusurlar bütün araçlar için geçerlidir. Sadece 2

tekerlekli araçlar (motorsiklet) birkaç kusur tanımı

uygun değildir (aks, tek taraflı aşınma, jant uyumu vb.)



MuayeneTeknik Bilgileri

✓ Porya üzerinde bulunan bijon yuva sayısı ile jant

üzerindeki bijon delik sayısının eşit olmaması

muayenede aracın ağır kusur alma sebebiydi.

✓ Son yapılan değişiklikten sonra eğer porya üzerindeki

bijon yuvaları tamamen dolu ise jant üzerinde kaç adet

bijon deliğinin olduğunun bir önemi kalmamıştır. 

Çünkü güvenlik açısından bir kusur teşkil etmediği

tespit edilmiştir.

4 Bijon yuvası olan jant

6 Bijon yuvası olan jant

4 Bijon yuvası olan porya

(tekerleğin araca bağlandığı yer)

4 Bijon yuvası olan porya ve 8 

bijon yuvası olan jant

Bijon yuvaları araç ile tekerleği

birbirine bağlayarak aracın güvenli

bir şekilde hareket etmesini sağlar



Muayene Teknik Bilgileri

Şoför kapı çıtasında/şaside

Depo kapağında

İlgili aracın kullanabileceği lastik

ebat bilgisi ve hava basınç tablosu

✓ Muayenede lastik jant uyumu ve sonrasında tekerleğin

araç ile uyumu kontrol edilir.

✓ Kontrolör araca uygun lastik ebadını araç üzerinde

(şasi ve depo kapağı) bulunan plaka ve stickerları

kontrol eder, uygun olup olmadığına karar verir.

✓ Eğer aracın altında bulunan lastik ebatı uygun değilse

ağır kusur alarak değişime gönderilir.

✓ Ek bilgi olarak bazı modifiye edilmiş araçlarda uygun

olmayan jant-lastik kombinasyonu, sağda görüldüğü

gibi (geniş jant dar lastik) kullanılabiliyor. Bu durumda

kontrolör ağır kusur verebilir.  Görsel olarak lastik janta

tam oturmamış olarak görünmektedir.

Uygun olmayan jant lastik birleşimi



Muayene Teknik Bilgileri

✓ Lastiklerin TüvTürk standartlarına göre olması gereken en düşük diş

derinlikleri

• Motorsiklet → 1mm

• PLT → 1,6mm 

• CVT → 2mm 

• Traktör → Diş derinliği ölçülmüyor genel kontroller yapılıyor.

✓ Ticari araçların lastik kontrolü yapılırken yük

endeksine de dikkat edilir.

✓ Aracın azami yüklü ağırlığı ile dingil başına düşen

yük hesaplanır sonra aracın üzerindeki lastiğin yük

kapasitesi hesaplanır. 

✓ Eğer lastiğin yük kapasitesi aracın azami yüklü

ağırlığından 50-100kg bile düşük gelse ağır kusur

verilir.

Araç ruhsatı azami yük bilgisi

Lastik dişderinliği ölçümü



Yararlı olabilecek yönetmelikler

✓ Bu yönetmeliğin amacı; Kaplama ile ilgili veriler, üretim şartlarını belirmektir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080724-6.htm

✓ Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından

karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve sağlık ile çevrenin korunması

amacıyla; motorlu araçlar ve bunların römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin

güvenliği konusunda tip onayı şartlarını, güvenlik, yakıt verimliliği ve karbondioksit emisyonu ile ilgili olarak lastik basınç

izleme sistemleri konusunda ve yakıt verimliliği ve karbondioksit emisyonuna göre vites değiştirme göstergesi

konusunda motorlu araçların tip onayı şartlarını ve yeni imal edilmiş lastiklerin güvenlik, yuvarlanma direnci performansı

ve yuvarlanma gürültü emisyonuna ilişkin tip onayı şartlarını belirlemektir

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=661/2009

✓ Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından

karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, 

motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları

belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-1.htm

✓ Bu Yönetmeliğin amacı, karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçlarının teknik muayenelerini daha etkin ve 

sağlıklı bir şekilde yapmak, bu suretle araçlar bakımından karayolu trafik güvenliğini sağlamaktır

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7182&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080724-6.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=661/2009
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-1.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7182&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Kaynakça, Standartlar ve İlgili Yönetmelikler

✓ ECE R54 :Ticari araçlar ve römorklarının lastikleri hakkında tip onay yönetmeliği

( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080724-6.htm )

✓ 661/2009 AT :Motorlu araçların ve bunlar için tasarlanan römorklar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin 

genel güvenliği ile ilgili tip onay yönetmeliği

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15829&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=661/2009)

✓ AB/458/2011 :Motorlu araçların ve römorklarının lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı yönetmeliği

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-1.htm)

✓ ECE R108 :Motorlu taşıtların ve römorklarının havalı lastiklerinin kaplanmasının onayı

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080724-6.htm)

✓ ECE R109 :Ticari taşıtların ve römorklarının havalı lastiklerinin kaplanmasının onayı 

✓ 01.09.2010 Tarihli 27689 sayılı resmi gazete (karayolları trafik yönetmeliğinde yapılmasına dair yönetmelik)

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/09/20100901-6.htm)

Bütün bu kurallar ve yönetmeliklere rağmen, eğer aracın yola çıkmasında sakınca görülür ise o aracın trafiğe çıkmaması

ve ilgili hatanın giderilmesi için kusur yazılabilir.

Örnek verecek olursak. Lastikte batık görülmesi ağır kusur değil. Ama eksper batığın lastiğin karkas yapısına zarar

verdiğini düşünür ve lastiğin değişmesine karar verir ise kesik/darbe hasarlarından ağır kusur yazar ve değiştirilmesini talep

eder. Burada lastiği fiilen gören ve inceleyen eksperin/kontrolörün inisiyatifi söz konusudur.
!!
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