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EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN 

KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 

YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONU 

YETKİLİSİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

MADDE 15 – (1) İstasyon yetkilisi: 

a) Egzoz gazı emisyon ölçümü işlemlerini bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu 

maddelerindeki hükümlere göre yürütmekle yükümlüdür. 

b) Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıktan sonra sonuçları bu Yönetmeliğin 8 inci 

maddesinde belirtilen sınır değerlere uygun çıkan taşıt sahibine, mevcut motorlu taşıt egzoz 

gazı emisyon ruhsatında pul için ayrılan yere egzoz gazı emisyon ölçüm pulunu yapıştırıp, 

şirket kaşesiyle onayladıktan sonra, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı çıktısı ile birlikte 

vermekle yükümlüdür. Ölçüm sonucu uygun çıkmayan taşıtlara ve/veya ölçüm yapmadığı 

periyotlara ait egzoz gazı emisyon ölçüm pul ve ruhsatı düzenleyemez. Ölçüm sonucu uygun 

çıkmayan taşıtlar için otuz gün içinde ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için 

ücret almaz. Taşıt sahibi için ayrılan pulların otuz günlük süre içinde alınmaması halinde 

pulları il müdürlüğüne teslim eder. 

c) Motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatında egzoz gazı emisyon ölçüm pulu 

yapıştırılacak yer kalmadıysa, bedeli karşılığında yeni motorlu taşıt egzoz gazı emisyon 

ruhsatı düzenlemekle yükümlüdür. 

ç) Pul yapıştırılacak yeri kalmayan ruhsatları, araç sahibinden alır, otuz günlük 

periyotlar halinde il müdürlüğüne iade eder. Taşıt sahiplerince ruhsatların teslim edilememesi 

durumunda, istasyon yetkilisi, taşıt sahibi ile arasında tutanak tanzim eder, tutanakları otuz 

günlük periyotlar halinde il müdürlüğüne teslim eder. 

d) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazından iki çıktı alarak yazılı sonuçların bir nüshasını 

taşıt sahibine verir. Ölçüm cihazlarından alınan çıktılarda ölçüm sonuçlarının yanı sıra bu 

Yönetmelikte belirlenmiş sınır değerler, verilen pul seri numarası, ruhsat seri numarası, ölçüm 

tarihi, ölçüm saati, aracın plakası, yaşı, ölçüm istasyonunun adı ve adresine ilişkin bilgilerin 

bulunması ve bu bilgilerin tamamının bilgisayar ortamında hazırlanmış olması zorunludur. 

Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazından aldığı çıktının diğer nüshasını, ölçüm istasyonunda 

bilgisayar ve yazılı ortamda iki yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. 

e) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümünü her iki yakıta 

göre yapar ve tek bir ölçüm ücreti alır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının bu Yönetmeliğe 

uygun çıkması halinde pul verir. 

f) Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptığı taşıtlara ilişkin Bakanlıkça istenen bilgileri aylık 

olarak il müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür. 

g) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde 

tanımlanan esaslara uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra, egzoz gazı 

emisyon ölçümünde kullandığı cihazların teknik özellikleri ile ilgili belgeler ve cihazların 

periyodik bakım ve muayenelerinin yaptırıldığına dair raporları, il müdürlüğüne bildirmek ve 

yapılacak denetimlerde denetim yetkililerine ibraz etmek zorundadır. 
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ğ) Kendisine ait yetki belgesini başka bir işletmeye veremez, kullandıramaz veya başka 

bir işletmeye ait pulları kullanamaz. 

h) İstasyonunun isim değişikliğini, devrini, adres değişikliğini, yetkili servis firmasıyla 

anlaşmasının bittiğini veya TS 12047/TS EN ISO/IEC 17020 Belgeleri üzerinde yapılan her 

türlü değişikliği ve bahsi geçen değişikliklerin yapıldığı güncellenmiş TS 12047/TS EN 

ISO/IEC 17020 Belgelerini il müdürlüğüne en geç yirmi gün içinde bildirmek zorundadır. 

Gerekli işlemler bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde yürütülür. 

ı) TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikasını haiz araç muayene istasyonunun 

faaliyetinin geçici/daimi olarak durdurulması halinde, bu durumu il müdürlüğüne derhal 

bildirir. 

i) TS 12047 kapsamında Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen Hizmet 

Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ve/veya 

bu belge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen 

İşletme Yetki Belgesinin iptal edilmesi halinde il müdürlüğüne derhal bildirir. 

j) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması 

durumunda en geç yirmi gün içinde il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. 

k) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesini ve egzoz gazı emisyon ölçüm pulu ve 

motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ruhsat bedelini istasyon içerisinde görülebilecek bir yere 

asmakla yükümlüdür. 

l) Bakanlıkça şablonu belirlenen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı 

Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı bir tabelayı istasyon dışında motorlu taşıt 

sahiplerinin görebileceği bir yere koymakla/asmakla yükümlüdür. Egzoz gazı emisyon 

ölçümlerine yönelik olarak bu ibarenin dışında, herhangi bir ifade içeren tabela, ilan, reklam 

veya afiş koyamaz/asamaz. 

m) Egzoz gazı emisyon ölçümü için, yetkili her egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda 

en az iki ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan 

personelin; en az meslek liselerinin teknik eğitim veren motor, makine, elektrik, elektronik, 

kimya veya fizik bölümlerinden veya yüksekokulların teknik eğitim veren bölümlerinden 

mezun olması veya en az lise mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor, 

makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik konularındaki teknik eğitimleri almış olması 

gerekir. Ayrıca, her iki personelin de egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim 

aldıklarına dair belgeye sahip olması gerekir. 

n) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan personelin görev tanımı ile ölçüm talimatını 

hazırlamakla yükümlüdür. 

o) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunun, konumu itibariyle araç giriş çıkışına 

uygun olarak işletilmesini sağlar. 

(2) Birinci fıkrada tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde 

bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır. 


