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Sayı : E-88244947-125.02.04-49090

Konu : Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 22/10/2019 tarihli sistem duyurusu.
b)25/06/2020 tarihli sistem duyurusu.

 
11/03/2017  tarihli  ve  30004  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Egzoz  Gazı  Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği'nin 8'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Taşıtların egzoz gazı
emisyon  ölçümleri  Egzoz Gazı  Emisyon Ölçümü Takip  Sistemi  üzerinden  gerçekleştirilir."
hükmü  kapsamında  01/01/2018  tarihinden  itibaren  ülkemizdeki  egzoz  emisyon  ölçümleri
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden yürütülmeye başlamıştır.
 
Bilindiği  üzere,  gelişmiş  bir  emisyon  kontrol  sistemi  bulunan  benzin  motorlu  taşıtlara,
rölantide  (<2000  devir/dakika)  ve  yüksek  rölantide  (?2000  devir/dakika)  olmak  üzere  iki
ölçüm yapılmaktadır. Dizel motorlu  taşıtların  egzoz  emisyon ölçümlerinde  üç  serbest  ivme
çevrimi  sonucu  ölçülen  absorpsiyon  katsayısının  aritmetik  ortalaması  sınır  değerleri
geçmemelidir.  Bir  serbest  çevrimde,  gaz  pedalına  tam  ve  devamlı  olarak  basılarak  motor
kesme hızına kadar erişilmiş olması gerekmektedir.
 
Bu bağlamda, sistem üzerinden gerçekleştirilen incelemelerde ve istasyon denetimlerinde, bazı
istasyonların benzin motorlu  taşıtların ölçümlerinde devir ölçer kullanmadığı ve ölçüm usul
esaslarına  uymadan  ölçüm  gerçekleştirdiği,  cihaz  yazılımlarının  devir  ölçer  kullanmadan
otomatik  bir  devir  bilgisi  atadığı  tespit  edilmiştir. Dizel motorlu  taşıtların  ölçümlerinde  ise
bazı  istasyonların  gaz  pedalına  bastırmadan  ölçüm  gerçekleştirdiği  anlaşılmıştır.  Cihaz
üretici/distribütör firmalar resmi yazı  ile,  istasyonlar  ise sistem üzerinden ilgi (a) ve  ilgi (b)
duyurular vasıtası ile uyarılmıştır. Diğer taraftan, bazı istasyonlarda cihaz hortumunun ölçüm
sonuçlarını etkileyecek şekilde standartlara aykırı olduğu anlaşılmış olup, cihaz üreticilerinden
hortum boyu standartları hususunda bilgi talep edilmiştir.
 
İlgi (b) duyuruda da belirtildiği üzere; benzinli araçlarda olduğu gibi dizel araçların da egzoz
gazı  emisyon  ölçümlerinde,  devir  ölçüm  cihazlarının  ölçtüğü  devir  bilgisinin Bakanlığımız
elektronik  sistemine  gönderilmesi  uygun  değerlendirilmiştir.  Bu  doğrultuda,  gerekli  teknik
çalışmalar Bakanlık yazılımlarında gerçekleştirilmiş olup, cihaz yazılımlarının da hazır olduğu
bilgisi  tarafımıza  iletilmiştir.  Farklı  bir  kontrol  yöntemi  olarak  Bakanlıkça  uzaktan  erişim
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imkânı  sağlanabilecek ve belirlenecek süre  için geriye dönük kayıtları  saklayabilecek,  talep
halinde  anında  sesli  görüntü  kaydını Bakanlığa  iletebilecek  altyapı  sağlanması  durumunda,
sesli görüntülü kayıt cihazlarının kullanılmasının da uygun olacağı bildirilmiştir. 
 
Yönetmeliğin,

11'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları Bakanlıkça
belirlenen ve TS 13231 standardında tanımlanan esaslar ile Sanayi ve Teknoloji

 hükmü,Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır…"
11'inci maddesinin beşinci fıkrasında; "Bakanlık, bir cihazın teknik özellikleri, yazılımı,
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemine uyumu ve benzeri konularda tespit ettiği
uygunsuzlukların düzeltilmesi amacıyla cihaz üreticisine/distribütörüne durumu resmî
yazı ile bildirir. Cihaz üreticisi/distribütörü uygunsuzlukların düzeltilmesi için gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür. Uyarı kapsamında gerekli önlemlerin alınmaması
durumuna bağlı olarak Bakanlık belirli bir marka veya model cihazın, egzoz gazı

 hükmü,emisyon ölçümünde kullanımının durdurulması konusunda yetkilidir."
14'üncü  maddesinin  yedinci  fıkrasının  (e)  bendinde;  "Ölçüm cihazı hortumunun
üreticinin belirlediği ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen standartlara ölçüm sonuçlarını
etkileyecek şekilde aykırı olması …"
14'üncü  maddesinin  sekizinci  fıkrasının  (b)  bendinde;  "Bakanlıkça belirlenen ve
ölçümlerde kullanılması gereken ekipmanlar olmadan ölçüm yapılması …"

hükümleri yer almaktadır.
 
Bu kapsamda, 30/09/2021 tarihine kadar; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak istasyonlar
tarafından  gerekli  tedbirlerin  alınması  ve  cihaz  hortumlarının  ekte  gönderilen  standartlara
uygun duruma getirilmesi önem arz etmektedir. İstasyonların konu ile ilgili olarak ivedilikle
uyarılması  ve  söz  konusu  tarih  itibari  ile  gerekli  tedbirleri  almayan  istasyonlar  için
Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımların uygulanması hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

 
Ek: Cihaz Hortum Boyları (1 Sayfa)

 

Dağıtım:
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