
 

Egzoz gazına sıkı takip 

Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nda motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz 
gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden, canlıları ve çevreyi korumak amacıyla egzoz 
gazı kirleticilerini azaltılmasını sağlamak ve ölçümleri yapmak için 30 Kasım’da 
yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 
kapsamına kontroller başladı. 

Ersan ERDOĞAN 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri, traktör ve 
motosikletler hariç trafikteki tüm araçları kapsayan yönetmelik kapsamında ilk kez egzoz gazı 
emisyon ölçüm denetimi yaptı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan denetimlerde 
sürücülerin egzoz gazı emisyon ölçümlerinin tarihlerinin geçip geçmediği kontrol edilip 
araçların egzozlarının emisyon değerleri ölçüldü.  

“Tüm araçları için ağır kusur” 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait egzoz emisyon ölçüm aracıyla kamyon ve servis 
minibüslerinin egzozlarından çıkan gaz oranını bilgisayarlarla ölçtü. Egzoz emisyon değerleri 
3’ün üzerinde çıkan taşıtlara bin 689 TL, Egzoz emisyon ölçümlerini yönetmelikte belirlenen 
sürelere yaptırmayan araç sahiplerine 842 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerle ilgili 
açıklama yapan İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Manisa’da motorlu taşıt sayısının oldukça yüksek 
olduğunu, bu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarının kent merkezinde ciddi hava kirliliğine neden 
olduğunu vurguladı. Egzoz gazı ölçümünün tüm araçlar için ağır kusur sayıldığını hatırlatan 
Mustafa Yılmaz, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılmasında egzoz 
emisyon ölçümleri ve denetimleri büyük önem taşıdığını söyledi.  

10 numara yağ kullanan yandı 

İl Müdürü Yılmaz, otomobillerin ilk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir, diğer 
motorlu taşıtlar için ilk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir olmak üzere egzoz gazı 
emisyon ölçümü yaptırmakla yükümlü olduğunu belirtti. 2012 yılından itibaren Manisa’da 
Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi alan 22 adet yetkili servisin bu ölçümleri 
sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, Egzoz Gazı Ölçüm Bedelinin 32 TL, Egzoz Emisyon 
Ruhsatı’nın ise 5 TL olduğunu hatırlattı. 10 numara yağ kullanan araçların egzoz emisyon 
oranlarının standartların üzerinde çıktığının altını çizen Mustafa Yılmaz, ülke genelinde ciddi 
bir sorun olan 10 numara yağ kullananların da denetimlerle tespit edilip cezai işlem 
uygulanacağını kaydetti. Araç sahiplerine bu konuda mağdur olmamaları için egzoz emisyon 
ölçümlerini düzenli olarak yaptırmalarını isteyen Yılmaz; “Yaptırmazsanız cezası 842 TL, 
yaptırıp da egzoz emisyon oranlarınız kullandığınız yakıttan dolayı standartların üzerinde 
çıkarsa bin 689 TL para cezası var. Bu yüzde çevre kirliliğini önlemek adına taşıtların egzoz 
emisyon ölçümlerini yetkili istasyonlardan düzenli olarak yaptırın. Ölçüm pullarını da egzoz 
emisyon ruhsatına yapıştırıp taşıtınızda bulundurun” dedi. 
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