
 TS 13231 Standardını sağladığını belgeleyen özel veya yetkili servis istasyonları, muayene 

kuruluşları ile araç muayene istasyonu veya araç muayene istasyonuna bağlı seyyar araç muayene 

istasyonlarına aşağıda belirtilen şartları da yerine getirmeleri halinde il müdürlükleri tarafından üç yıl 

süreli egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilir. 

 

1- Başvuru dilekçesi 

2- TS 13231 Standardını sağladığına ilişkin belgenin verildiği kurumca veya noter onaylı bir 

sureti, 

3-     Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatının verildiği kurumca veya noter onaylı bir 

sureti, 

4-     İmza sirkülerinin noter onaylı bir sureti, 

5-     Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgelerinin aslı veya ilgili 

kurumca onaylı sureti,(en az 2 kişi) En az mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının motor 

teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, 

elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve 

alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan mezun olması veya, 

- Yüksekokulların mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya, 

- En az lise mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor teknolojisi, motorlu 

araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, 

kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili 

kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan en az ustalık veya dördüncü seviye mesleki yeterlilik 

belgesi almış olması, 

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bu maddenin üçüncü 

fıkrasında belirtilen mesleklerde meslek kursu bitirme belgesi almış kişiler, yetkili veya özel servislerde 

en az 5 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmesi halinde egzoz gazı emisyon ölçüm 

personeli olarak görevlendirilebilir. 

Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon 

ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile 

belgelendirmeleri gerekir. 

 

6-   Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının tip onayı ile damgalama ve muayenesine yönelik ilgili 

kurumlardan onaylanmış belge sureti, (Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları TS 13231 Standardında 

tanımlanan esaslara uygun olmak zorundadır.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


