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TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI)
BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM
KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM-2021/22)
MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (l) bendinde yer alan “ve araç tamir ve bakım bilgilerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“bbb) Partikül madde sayısı (PM sayısı): 49 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünde
belirtilen seyreltme, örnekleme ve ölçme yöntemleri uyarınca miktarı belirlenen egzozdan yayılan katı parçacıkların toplam sayısını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ayrı bir teknik ünite olarak bir motor sisteminin ya da motor ailesinin AB tip onayının, onaylı bir motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ilişkin AB tip onayının ya da bir
aracın emisyonlara ilişkin AB tip onayının alınması için imalatçı, Ek I hükümleri uyarınca
araçların veya motor sistemlerinin ya da motor ailelerinin deneylere tabi tutulduğunu ve 13 üncü
ile 23 üncü maddede ve Ek III ila VIII’de, Ek X’da, Ek XIII’te ve Ek XIV’te belirtilen referans
yakıtların özelliklerine uyulmasını da sağlar. İmalatçı, ayrıca Ek IX’da belirtilen referans yakıt
özellikleri ile uyumu sağlar. Eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve araçlar söz konusu olduğunda,
imalatçı ek olarak, Ek XVIII’de belirtilen şartlara da uymak zorundadır. Emisyonlar ile ilgili
olarak onaylı bir motor sistemine sahip olan herhangi bir aracın AB tip onayı ya da emisyonlar
ile ilgili olarak herhangi bir aracın AB tip onayı alması amacıyla imalatçı, aynı zamanda
2017/2400 sayılı AB Regülasyonunun Ek II’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen gerekliliklerin
ilgili araç grubu için sağlanmış olduğunu da kanıtlar. Ancak, belirtilen gereklilik imalatçının
ilgili tipteki yeni araçları Türkiye’de tescil edilmeyeceğini, piyasaya sürülmeyeceğini ya da
hizmete sokulmayacağını belirttiği durumda geçerli değildir.
(2) Emisyonlar ile ilgili olarak onaylı bir motor sistemine sahip herhangi bir aracın AB
tip onayını ya da emisyonlar ile ilgili olarak herhangi bir aracın AB tip onayını alabilmek amacıyla imalatçı, Ek I’in 4 üncü maddesinde belirtilen montaj gerekliliklerine ve eş zamanlı iki
yakıtlı araçlar söz konusu olduğu durumda Ek XVIII’in 6 ncı maddesinde belirtilen ilâve montaj
gerekliliklerine uygunluğu sağlar.
(3) Bu Tebliğ kapsamında tip onayı verilmiş olan, referans kütlesi 2380 kg’dan fazla
ancak 2610 kg’dan az olan herhangi bir aracın emisyonlarına ilişkin olarak AB tip onayının
kapsam genişletmesi için imalatçı, Ek VIII’in 5 inci maddesinde belirtilen şartları karşılamak
zorundadır.”

“(6) Evrensel yakıt aralığı tip onayı, kısıtlı bir yakıt aralığı tip onayı ya da yakıta özel
tip onayının alınması amacıyla ayrı bir teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin ya da
motor ailesinin AB tip onayının ya da bir aracın emisyonlarına ilişkin olarak AB tip onayının
alınması için imalatçı, Ek I’in 1 inci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğu sağlar.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Ayrı teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlara ilişkin AB tip onayı başvurusu”
şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü
fıkrasının (ç) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Başvuru ile birlikte, imalatçı emisyonları etkileyen her türlü tasarım unsurunu tam
olarak açıklayan belge paketini, motor sistemiyle ilgili emisyon kontrol stratejisini, emisyonları
ilgilendiren çıktı değişkenlerini kontrol eden motor sistemini, söz konusu kontrolün doğrudan
ya da dolaylı olup olmadığını ve kurcalamayı engelleyici tedbirleri temin eder, Ek XIII’ün
4 ve 5 inci maddelerinin gerektirdiği uyarı ve tahrik sistemini tam olarak açıklar. Belge paketi
onay kuruluşu tarafından tanımlanır ve tarih verilir, onay kuruluşu tarafından onayın verilmesi
sonrasında en az 10 yıl saklanır. İmalatçının talebi üzerine, onay kuruluşu yeni araç tipleri için
önce bir AES değerlendirmesi gerçekleştirir. Belirtilen durumda, imalatçı, tip onay sürecinin
başlamasından 2 ila 12 ay önce onay kuruluşuna taslak AES belge paketini temin eder. Onay
kuruluşu imalatçı tarafından temin edilen taslak AES belge paketine dayanarak ön değerlendirmeyi yapar. Onay kuruluşu Ek VI İlave 2’de belirtilen metodoloji uyarınca ön değerlendirmeyi yapar. Onay kuruluşu istisnai ve usulüne uygun şekilde gerekçesi olan durumlarda belirtilen metodolojiden sapabilir. Yeni bir araç tipine ilişkin ön AES değerlendirmesi 18 ay süresince tip onayının amaçları doğrultusunda geçerli kalır. Belirtilen dönem, imalatçının ön AES
değerlendirmesini değiştirebilecek piyasaya sürülen yeni herhangi bir teknolojinin mevcut olmadığını onay kuruluşunun teyit etmesi halinde, ilâve 12 ay uzatılır. Onay kuruluşu tarafından
kabul edilemez olduğu varsayılan AES listesi Forum tarafından yıllık olarak derlenir ve kamunun kullanımına sunulur. Belge paketi aşağıdaki kısımlardan oluşur:
a) Ek I’in 8 inci maddesinde belirtilen bilgi seti.
b) Onay kuruluşunun AES’in düzgün kullanımını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Ek I İlave 11’de belirtilen AES belge paketi.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin başlığı “Ayrı teknik ünite olarak herhangi bir motor sisteminin veya motor ailesinin emisyonlar ile ilgili AB tip onayına ilişkin
idari hükümler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu bir motor sistemi veya motor
ailesine ayrı teknik ünite AB tip onayı ve 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/2018/858)’in
28 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatında belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. İlgili uygulama mevzuatının
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının üçüncü bölümü Ek I’in İlave 9’una
uygun olarak düzenlenir. Onay kuruluşu aynı numarayı başka bir motor tipine veremez.
a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre alternatif olarak, onay kuruluşu, bir motor
sisteminin ya da motor ailesinin ayrı teknik ünite AB tip onayını aşağıda yer alan şartların hepsi
sağlandığı takdirde verir:
1) AB tip onayı için başvurulduğunda, 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde
ayrı bir teknik ünite olarak motor sisteminin ya da motor ailesinin tip onayı hali hazırda verilmiş
durumdadır.

2) 13 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde Ek X’un 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.
3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’ün 2,
4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ün İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Onaylı bir motor sistemine sahip
herhangi bir aracın emisyonlara ilişkin AB tip onayı başvurusu” şeklinde değiştirilmiş, aynı
maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) İmalatçı, onaylı bir motor sistemine sahip herhangi bir aracın emisyonlara ilişkin
AB tip onayı başvurusunu onay kuruluşuna yapar.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin başlığı “Onaylı bir motor sistemine sahip
bir aracın emisyonlar ile ilgili AB tip onayına ilişkin idari hükümler” şeklinde değiştirilmiş ve
aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu onaylı bir motor sistemine sahip
bir araç için emisyonlara ilişkin bir AB tip onayı ve AB/2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatında belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. İlgili uygulama mevzuatının hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, tip onayı numarasının üçüncü bölümü Ek I’in İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Onay kuruluşu aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.
a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre alternatif olarak, onay kuruluşu, onaylı bir
motor sistemine sahip bir aracın emisyonlara ilişkin bir AB tip onayını aşağıdaki şartların hepsi
sağlandığı takdirde verir.
1) AB tip onayı için başvurulduğunda, 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde
onaylı bir motor sisteminin tip onayı hali hazırda verilmiş durumdadır.
2) 13 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde Ek X’un 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.
3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’ün 2,
4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ün İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin başlığı “Herhangi bir aracın emisyonlara
ilişkin AB tip onayı başvurusu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İmalatçı, herhangi bir aracın emisyonlara ilişkin AT tip onayı başvurusunu, onay
kuruluşuna yapar.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Herhangi bir aracın emisyonlar ile ilgili AB tip onayına ilişkin idari hükümler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tüm ilgili şartlar karşılandığında, onay kuruluşu herhangi bir araç için emisyonlara
ilişkin AB tip onayı ve AB/2018/858 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatında belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir
tip onayı numarası verir. İlgili uygulama mevzuatının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tip
onayı numarasının üçüncü bölümü Ek I’in İlave 9’una uygun olarak düzenlenir. Onay kuruluşu
aynı numarayı başka bir araç tipine veremez.
a) Yukarıdaki paragrafta belirtilen prosedüre bir alternatif olarak, onay kuruluşu bir aracın emisyonlara ilişkin AB tip onayını aşağıdaki şartların hepsi sağlandığı takdirde verir.
1) AB tip onayı için başvurulduğunda, 49 sayılı BM/AEK Regülasyonu çerçevesinde
bir aracın tip onayı hali hazırda verilmiş durumdadır.

2) 13 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen geçiş döneminde Ek X’un 6.2 maddesinde belirtilen şartlar karşılanmaktadır.
3) Ek VII’nin 3.1 maddesinde, Ek X’un 2.1 ve 6.1 inci maddelerinde, Ek XIII’ün 2,
4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ve 10 uncu maddelerinde ve Ek XIII’ün İlave 6’sındaki 1 inci maddede belirtilen tüm diğer istisnalar geçerlidir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26/A maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) 15/2/2022 tarihinden itibaren onay kuruluşu, emisyonlarla ilgili gerekçelere dayanarak, bu fıkranın yayımlandığı Tebliğ ile gelen gerekliliklere uymayan yeni araç tiplerine ya
da yeni motor tiplerine AB tip onayı ya da ulusal tip onay vermeyi reddeder.
a) Yukarıdaki paragrafın istisnası olarak; yeni tip pozitif ateşlemeli motorlar, 1A tipi eş
zamanlı iki yakıtlı motorlar ile 1B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar (eş zamanlı iki yakıt modunda) ve belirtilen motorlar ile donatılan araçlar, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, Ek II’nin 6.3 maddesi uyarınca partikül madde sayısına ilişkin azami müsaade edilen
uygunluk çarpanına uyar. Ancak, 15/2/2022 tarihinden itibaren, parçacık sayısı iş penceresi
uygunluk çarpanı ile CO2 kütle penceresi uygunluk çarpanı izleme amaçları doğrultusunda tip
onay belgesi üzerinde PEMS kanıt test sonuçlarında belirtilir.
(4) 15/2/2022 tarihinden itibaren, bu fıkranın yayımlandığı Tebliğ ile gelen gerekliliklere uymayan tip onayı mevcut yeni üretilen araçların uygunluk belgeleri, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesi kapsamında geçerli kabul edilmez.
a) Yukarıdaki paragrafın istisnası olarak; 1/1/2024 tarihinden itibaren, onay kuruluşu
bu fıkranın yayımlandığı Tebliğ ile gelen gerekliliklere ve Ek II’nin 6.3 maddesi uyarınca partikül madde sayısına ilişkin azami müsaade edilen uygunluk çarpanına uymayan pozitif ateşlemeli motorlar, 1A tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar ve 1B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorlar
(eş zamanlı iki yakıt modunda) ile donatılmış tip onayı mevcut yeni üretilen araçlar söz konusu
olduğu durumda, bu araçlar ile ilgili olarak düzenlenen uygunluk belgeleri AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesi kapsamında geçerli kabul edilmez. Ancak, 15/2/2022 tarihinden
itibaren, parçacık sayısı iş penceresi uygunluk çarpanı ile CO2 kütlesi uygunluk çarpanı izleme
amaçları doğrultusunda tip onay belgesi üzerinde PEMS kanıt test sonuçlarında belirtilir.
b) Kullanımdaki araçların motorlarının değiştirilmesi hariç, 15/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emisyonlarla ilgili gerekçelere dayanarak, bu fıkranın yayımlandığı
Tebliğ ile gelen gerekliliklere uymayan yeni motorların piyasaya arzına ve hizmete girmesine
izin verilmez.
c) (b) bendinin istisnası olarak; kullanımdaki araçların motorlarının değiştirilmesi hariç,
1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, emisyonlarla ilgili gerekçelere dayanarak, bu
fıkranın yayımlandığı Tebliğ ile gelen gerekliliklere uymayan yeni pozitif ateşlemeli motorların,
yeni 1A tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorların ve yeni 1B tipi eş zamanlı iki yakıtlı motorların
(eş zamanlı iki yakıt modunda) piyasaya arzına ve hizmete girmesine izin verilmez.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin Beşinci Bölümüne 26/A maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 26/B – (1) Bu Tebliğ, ağır hizmet araçlarından çıkan emisyonlar (EURO VI)
bakımından ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim konusunda motorlu araçların tip onayı
hakkındaki (AB)2019/1939, (AB)2018/932, (AB)2016/1718, (AB)627/2014, (AB)136/2014,
(AB)133/2014 ve (AB)64/2012 ile değiştirilen (AB)582/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

