EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ MÜRACAATI
TS 12047
“Yetkili Servisler-Motorlu
Araçlar İçin-Kurallar”

TS EN ISO/IEC 17020:2004
“Çeşitli Tipteki Muayene
Kuruluşlarının Çalıştırılmaları

standardını sağlayan sabit
Yetkili Servis İstasyonu

İçin Genel Kriterler”
standardını sağlayan sabit
veya mobil Araç Muayene
İstasyonu

TS 12047 “Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin veya TS EN ISO/IEC 17020 belgesi ile Ulaştırma
Bakanlığı’nın verdiği “İşletme Yetki Belgesi” / “Geçici İşletme Yetki Belgesinin”
verildiği kurumca onaylanmış bir sureti

Benzinli ve dizel araçların egzoz emisyonu ölçümünü yapan cihazlara ait belge


Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümlerinde
kullanılacak ekipman ve cihazlar TS ISO 3930’a, sıkıştırmalı ateşlemeli dizel
motorlu taşıtlardaki egzoz gazı emisyon ölçümlerinde kullanılacak cihazlar ise
72/306/AT Yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olmalı

Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının TS 12361’de belirtilen veya TSE tarafından
kabul edilen diğer kalibrasyon usullerinden birisi ile yapılmış kalibrasyonuna ait belge

Ölçümü yapacak kişilerin; “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.” şartına uyması

Protokolü imza atmaya yetkili kişinin imza sirküleri

Yukarıdaki belgeler eklenerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile
müracaat yapılır.

Müracaatı takiben, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından
istasyon yerinde incelenir

İstasyonun egzoz gazı emisyon ölçümü yapılabilecek gerekli
altyapı ve personele sahip olduğunun, gerekli diğer şartları
sağladığının tespiti ve uygun görülmesi halinde;
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile istasyon yetkilisi arasında
protokol düzenlenir


İlk
protokol,
onaylanmaktadır.

Valilik

Makamı

tarafından

2014 yılı için belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücreti,
Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırılır
 Halk Bankası “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi”
hesabına (gelir kodu 109) Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi bedeli
3.000 TL ‘dir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Döner Sermaye biriminden fatura alınır

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki
Belgesi düzenlenir.


Protokolün bir nüshası ve ilgili istasyona verilen yetki belgesinin fotokopisi
Bakanlığa gönderilmektedir.

