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 *11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Egzoz Gazı 

Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde belirlenen özelliklere sahip en 

az bir istasyon yetkisi ile en az iki ölçüm personeli  ( Yetkilinin Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi )ile  ölçüm personellerinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi , Öğrenim belgesi 

ile Eğitim sertifikalarının aslı veya kurumca onaylı fotokopisi 

 Egzoz Gazı Emisyon ölçüm istasyonunun TS 13231 Standardını sağladığına ilişkin 

belgenin ( verildiği kurumca veya noter onaylı bir sureti ) 

 Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatı ( verildiği kurumca veya noter 

onaylı bir sureti ) 

 İmza sirküleri ( verildiği kurumca veya noter onaylı bir sureti ) 

 Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının faturası (seri no, imal tarihi), tip onayı belgesi 

ile damgalama ve cihazları muayene yapan teknik personelin yetki belgesi ( ilgili 

kurumlardan onaylanmış sureti,)  

 Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarına ait güncel kalibrasyon belgeleri ( ilgili 

kurumlardan onaylanmış sureti,)  

 Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilebilmesi için yetkili egzoz gazı 

emisyon ölçüm istasyonlarında bulunması gereken fiziki şartlara ilişkin kriterlerin 

sağlanması, Ölçüm cihazlarının egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi projesine 

uygun yazılım ve uygulamanın yüklenmesi, ölçümlerin yapıldığı anı tespite 

yarayan 2 adet kamera sisteminin kurulmuş olması ve kanal, rampa, lift, kriko gibi 

ekipmanlar ile aracın egzoz sisteminin kontrollerini gerçekleştirilecek sistemin 

kurulmuş olması gerekmektedir.  

 Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belge bedelinin döner sermaye işletmesine 

yatırdığına.dair.fatura.                                                                                                                                        

Not: Belge bedeli İl Müdürlüğümüz teknik elamanlarının denetiminden sonra 

uygun görüldüğü takdirde yatırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

*MADDE 12 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında en az bir istasyon yetkilisi 

bulunur. Araç muayene istasyonlarının istasyon yetkilileri aynı zamanda kendisine bağlı olan 

seyyar araç muayene istasyonlarının da yetkilisi olarak görevlendirilebilir. 

(2) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü için, en az 

iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Araç muayene istasyonuna bağlı olan seyyar araç 

muayene istasyonlarında da ayrıca en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Gerekli 

durumlarda sabit ve ona bağlı seyyar istasyon personelleri dönüşümlü olarak çalıştırılabilir. 

(3) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin; 

a) En az mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının motor teknolojisi, motorlu araçlar 

teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, 

kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya 

ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan mezun olması veya, 

b) Yüksekokulların mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya, 

c) En az lise mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor teknolojisi, 

motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik 

teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve 

alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan en az ustalık veya dördüncü 

seviye mesleki yeterlilik belgesi almış olması,gereklidir. 

(4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bu maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen mesleklerde meslek kursu bitirme belgesi almış kişiler, yetkili veya özel 

servislerde en az 5 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmesi halinde egzoz 

gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirilebilir. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak 

görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi 

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerekir. Söz konusu 

eğitimler, Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve koordinasyonu içerisinde bu 

Bakanlıklar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.              

(6) Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli, egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esaslarına 

uymakla yükümlüdür. 

(7) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında görevli istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak kendilerine verilen şifre, kullanıcı 

kodu ve benzeri bilgileri başkalarına kullandıramaz. Bu bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklı 

sonuçlardan idari ve cezai olarak doğrudan sorumludurlar. 

(8) Bu maddede tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Egzoz 

Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez. 

 

 

 

 

 

 

 


