EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ İÇİN
İSTENEN BELGELER
1) TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon
Sertifikası ve kapsamı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verdiği
İşletme Yetki Belgesinin noter tasdikli bir sureti.
2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının kurumca veya noter onaylı bir sureti.
3) İmza sirkülerinin noter onaylı sureti (işletme sahibi ve ölçüm personeli).
4) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgeleri sureti (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.)
5) Ölçüm personelinin son aylara ait o işyeri için düzenlenmiş sigorta belgeleri.
6) Görev tanımı.
7) Ölçüm talimatı.
8) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının teknik özelliklerini gösteren belgeler (Pozitif
ateşlemeli benzin motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünde kullanılan egzoz
gazı analiz cihazları ile sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlu taşıtların egzoz gazı duman
koyuluğu ölçümünde kullanılan cihazların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
yayımlanmış bulunan yasal metroloji mevzuatı kapsamında; ilgili teknik
düzenlemesine göre tip onayları alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri
ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış veya muayene kuruluşu ile
işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmiş olmaları gerekir.)
9) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının Muayene Belgeleri (Piyasaya arz edilen ve/veya
kullanıma sunulan sekizinci fıkrada belirtilen cihazların Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca yayımlanan yasal metroloji mevzuatı kapsamında muayenelerinin
yaptırılarak damgalattırılması gerekmektedir.)
10) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonu TS 12361’de belirtilen veya
Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen diğer kalibrasyon usullerinden
birisi ile Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Ulusal Metroloji Enstitüsü veya bu konuda yetkili kuruluşlardan alınan
Kalibrasyon Sertifikalarına sahip laboratuvar/kuruluşlar veya bu konuda yetkili
kuruluşlardan alınan eğitim sertifikasına sahip şahıslar tarafından yapılmış olduğuna
dair belgeler.

