
 

 

SURİYE PLAKALI ARAÇLARIN MUAYENELERİ HAKKINDA 

ÖNEMLİ DUYURU! 

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 51/A maddesi doğrultusunda Suriye’de tescilli 

araçların ülkemizde tescil plakası alması ve muayene edilmesi ile ilgili şartlar belirlenmiştir. Konunun 

detayları aşağıdaki gibidir: 

 Sadece hususi olarak tescil edilmiş araçların muayenesi yapılacaktır.  

 Aracı muayeneye, araç sahibi olarak tercüme tescil belgesinde adı geçen kişi, vekalet verdiği kişi 
ya da aynı ay içerisinde başka bir araç muayene ettirmediği takdirde herhangi bir kişi de getirebilir. 

 Araçların ülkeye giriş tarihinden itibaren ilk muayenelerinde, gecikme bedeli alınmayacak ve borç 
sorgulaması yapılmayacaktır. Ancak, devamındaki muayenelerinde muayeneye geç gelinmesi 
durumunda gecikme bedeli alınacak ve borç sorgulaması yapılacaktır.  

 Aracınızın muayenesinin olumlu sonuçlanması için geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün 
olması gerekmektedir. Bu hizmeti TÜVTÜRK İstasyonları’ndan  alabilirsiniz. 
 

Muayene için zorunlu belgeler şu şekildedir; 

1. Yabancı Tanıtma Belgesi, böyle bir belge yoksa “Geçici Koruma Randevu Talep Belgesi” veya 
“Geçici Koruma Kimlik Belgesi” 

2. Araç Tescil belgesi (Suriye’den alınmış orijinal belge) 
3. Araç tescil belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi 
4. Trafik sigortası (en az 1 yıl süre ile düzenlenmiş) 
5. Tadil edilen araçlar için proje ve hesaplarına ek olarak ilgili gümrük idaresinden alınmış, tadilata 

izin verildiğini gösteren belge (belgede tadilatın tarifi ve hangi tadilata izin verildiği açıkça 
yazmalıdır) 

6. 3 adet Ek-1 Formu* doldurularak getirilmelidir. (Aracınızda şasi numarası, koltuk sayısı gibi 
bilgilerde  hata varsa istasyon tarafından talep edilecektir) 
 

Araç muayenesi için istasyona gelmeden önce yapılması gerekenler; 

1. Randevu almanız önemlidir. Ücretsiz araç muayene randevusu almak için info@tuvturk.com.tr 
adresine e-posta gönderebilir ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. 

2. Aracınızın muayene için gerekli belgeleri kontrol edilmelidir. 
3. Araç cinsine uygun, kullanılabilir durumda yangın tüpü, ilk yardım çantası (içeriği tam), 2 adet 

üçgen reflektör gibi “Araç Donanımları”nın tam olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
4. Aracınızın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller ve iç aydınlatma sistemleri çalışır 

durumda olmalıdır. 
5. Emniyet kemerlerinin, ilgili yönetmeliklerde belirtilen özelliklere haiz, tam ve çalışır durumda 

olması gerekmektedir. 
6. Aracınızın ön ve varsa arka cam yıkama sistemleri çalışır durumda, aynaları ise eksiksiz olmalıdır. 
7. Aracınızın muayenesinin olumlu sonuçlanması için geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olması 

gerekmektedir. Bu hizmeti tüm istasyonlarımızdan alabilirsiniz. 
 

İstasyona gelindiğinde yapılması gerekenler; 

1. Aracınızı görevlilerin gösterdiği yere park edin. 
2. Müşteri kabul binasına giderek sıra numaranızı alın. 
3. Müşteri kabul sıra numaralarını takip edin ve sıranız geldiğinde evraklarınızı teslim edin ve 

ücretinizi ödeyin. Ücretler nakit olarak alınmaktadır. 
4. Müşteri kabul işlemlerinden sonra dış alanda sıra numaralarını takip ederek aracınızın 

çağrılmasını bekleyin. 
5. Aracınızda muayene edilen kontrol noktaları şu şekildedir: 

o Taşıt tanıtımı 
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o Fren Sistemi 
o Direksiyon, Direksiyon sistemi 
o Görüş Özellikleri 
o Lambalar, Yansıtıcılar, Elektrik Teçhizatı, Aydınlatma sistemi 
o Dingiller (Tekerlekler), Lastikler, Süspansiyon 
o Şasi ve Şasi Bağlantıları 
o Zorunlu Ekipmanlar 
o Gürültü Kirliliği, Gürültü Kirliliği Seviyesinin Kontrolü 
o Yolcu Taşıyan Araçlar için ilave kontroller 

6. Aracınızı 15 dk sonra kanal çıkışından alın. 
7. Muayeneniz tamamlandığında aracınızı ve raporunuzu muayene teknisyenimizden teslim alın. 
8. Muayene sonucunda emniyetsiz ya da ağır kusur bulunması halinde, muayeneniz onaylanmaz. 

Tespit edilen eksiklikleri gidererek en geç 30 gün içerisinde 1 defaya mahsus ücretsiz muayene 
tekrar hakkınızı aynı istasyonda kullanabilirsiniz.  
 

*EK-1 Formu Araç trafik tescil müraacat ve işlem formudur. 

İstasyonlarımız hakkında bilgi almak, ücretsiz araç muayene randevusu almak ya da araç muayenesi 

hakkında bilgi almak için info@tuvturk.com.tr adresine Türkçe veya İngilizce e-posta gönderebilir ya da 

0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Çağrı merkezimiz sadece Türkçe ve İngilizce 

başvuruları alabilmektedir. 
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