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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Sonay ÜNLÜER 
Şef 

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 26002637-249-E.8958 28/03/2020
Konu : Koronavirüs İle Mücadele-  

Araç Muayeneleri 
 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 27.03.2020 tarihli ve 6008 
sayıl yazısı. 

 
        Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında alınan önleyici tedbirler kapsamında 65 yaş ve 
üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 
tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün 
sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç 
muayenelerinin ertelenmesi ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem 
uygulanmaması için kararların alınmasına ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.  
       Bu kapsamda kararların alınarak belirtilen tedbirlerin ivedilikle planlanması, Trafik 
zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebep vermeyecek şekilde 
uygulanmasını rica ederim. 
 
 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
Ek: İlgi yazı (1 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin Şoförler Odası Başkanlığına  

 
 
28/03/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
28/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(C2avc/-Fow34/-Wzftrt-i4i70/-zHp/7T2H) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Hüseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı   : 89780865-153-E.6008 27/03/2020
Konu : Koronavirüs Tedbirleri/ 

Araç Muayeneleri 
 

MERSİN VALİLİĞİNE 
İlgi : a) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 

b) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu. 
c) 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı yazımız. 

                
           Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-
19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ilgi (c) 
yazımız kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa 
çıkmaları kısıtlanmış/yasaklanmıştır. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak 
motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak 
suretiyle belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe 
çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası verileceği, bu araçlara, muayenelerinin 
yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin 
verileceği, izin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda 
emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde araç sahibine idari para cezası 
verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi 
kapsamındaki araç muayenelerini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramamaktadırlar. Araç 
muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması 
kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya 
yöneltmektedir. Hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı 
çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları salgınla mücadele için 
büyük öneme sahiptir. 

Açıklanan tüm bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa 
çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının 
başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın 
kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi 
kapsamında araç muayenelerin ertelenmesi ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir 
cezai işlem uygulanmaması için gerekli kararların alınması ve trafik zabıtası tarafından 
kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanması için gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İL VALİLİĞİNE 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 
BAŞKANLIĞINA(Güvenlik İşleri Genel 
Müdürlüğü) 
SAĞLIK BAKANLIĞINA 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA 
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