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AĞIR HĠZMET ARAÇLARININ EMĠSYONLARINDA AB'YE UYUM 
ĠÇĠN DÜZENLEME 
1 Ocak 2016'dan itibaren ağır hizmet araçlarından çıkan 
emisyonlarla ilgili Euro 6 yönetmeliğine uygun olmayan motorlar 
satılamayacak ve hizmete giremeyecek. Minibüs, otobüs gibi 
sekizden fazla yolcu taşıyan araçlar ile yük taşıyan ağır hizmet 
araçlarından çıkan emisyonlar, Euro 6'ya uygun olacak. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı Ağır Hizmet 
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç 
Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip 
Onayına İlişkin Yönetmelik (AT-595/2009) Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikteki geçici madde 
uyarınca, 1 Ocak 2013 tarihinden 1 Ocak 2016 tarihine kadar 
Avrupa Birliği üyesi veya BM/AEK üyesi ülkelerin onay kuruluşları 
tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin düzenlediği Euro 6'dan 
önceki ve Türkiye'de uygulanan emisyon seviyelerine ait raporlar 
kabul edilecek. Trafikteki araçlarda kullanılmak üzere imal edilen 
değiştirilebilir (yedek) motorlar hariç olmak üzere, 1 Ocak 2016'dan 
itibaren yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmayan 
motorlar satılamayacak ve hizmete giremeyecek. Çevre ve insan 
sağlığının korunması için, motorlu araçlarda kullanılan motorların 
emisyon oranları sürekli düşürülüyor. Bu durum, tip onay belgeleri 
ile düzenleniyor. Belirlenen emisyon değerlerine uymayan motorlara 
tip onay belgesi verilmiyor ve bunlar trafiğe çıkamıyor. Halen 
Türkiye'de ağır hizmet araçlarında EURO 5 emisyon kriterlerine 
uygun motorlar kullanılıyor. AB, ağır hizmet araçlarında EURO 6 
kriterlerine uygun motora, mevcut araçlar için 1 Ocak 2013, tüm 
araçlar için 1 Ocak 2014'te geçecek. Türkiye, AB'den 2 yıl sonra, 1 
Ocak 2016'da ağır hizmet araçlarında EURO 6'ya geçmiş olacak. 
Yönetmelik, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu 
araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik 
güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile 
çevrenin korunması amacıyla, araçların motorlarından çıkan gaz 
emisyonlarının Euro 6 emisyon sınır değerlerini sağlamasını 
teminen; emisyonları bakımından motorlu araçların, motorların ve 
değiştirilebilir parçaların tip onayı için ortak teknik şartları, araçların 
dolaşımda uygunluğu, kirlilik kontrol cihazlarının dayanıklılığı, araç 
üzerinde teşhis (OBD) sistemleri, yakıt tüketiminin ve CO2'in 
ölçülmesi, araç OBD'sine ve araç tamir ve bakım bilgilerine 
erişebilirlik ile ilgili usul ve esasları belirliyor. AB'nin (EC) 595/2009 
sayılı tüzüğüne paralel olarak hazırlanan yönetmelik, referans 
kütlesi 2610 kg'ı aşan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı 
Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Ek II'sinde tarif edilen M1, M2, N1 ve 
N2 kategorisi motorlu araçları ve bu ekte tarif edilen M3 ve N3 
kategorisindeki bütün motorlu araçları kapsıyor. Sözü edilen ekte, 
yolcu taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş, ''sürücü 
koltuğuna ilave olarak en fazla 8 kişilik oturma yeri olan motorlu 
araçlar'' M1 Kategorisi'nde, ''sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden 
fazla oturma yeri olan ve azami kütlesi 5 tonu aşmayan motorlu 
araçlar'' M2 Kategorisi'nde, ''sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden 
fazla oturma yeri olan ve azami kütlesi 5 tonu aşan motorlu araçlar''  

 
ise M3 Kategorisi'nde değerlendiriliyor. Yük taşıma amacıyla 
tasarımlanmış ve imal edilmiş, en az 4 tekerlekli motorlu araçlar ''N 
Kategorisi''nde değerlendirilirken, azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan 
motorlu araçlar (N1), azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 12 tonu aşmayan 
motorlu araçlar (N2), azami kütlesi 12 tonu aşan motorlu araçlar 
(N3) kategorisinde sınıflandırılıyor. Yönetmelik, imalatçının talebi 
halinde, referans kütlesi 2610 kg'ı aşmayan tamamlanmış bir araca, 
yönetmelikte belirtilen şartlara ve uygulama mevzuatına göre verilen 
tip onayının tamamlanmamış araca da verilmesi işlemlerini ve 
imalatçının bitirilmemiş araç üzerinde yapılması beklenen üstyapı 
kombinasyonlarının aracın referans kütlesini 2610 kg'ın üzerine 
çıkardığını gösterebilmesi halinde tip onaylarının genişletilmesi 
işlemlerini de kapsayacak. İmalatçının talebi halinde, Hafif Yolcu ve 
Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından 
ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu 
Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007) ve 
uygulama mevzuatında belirtilen sera gazları emisyonları ve yakıt 
tüketiminin ölçülmesi ile ilgili şartları da sağlaması kaydıyla, 
yönetmelikte belirtilen şartlara ve uygulama mevzuatına göre verilen 
araç tip onayının referans kütlesi 2380 kg'ı aşan araçların 
varyantlarına ve versiyonlarına kadar genişletilmesi işlemleri de bu 
yönetmelik kapsamında yapılabilecek. 
 
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
 
TARIM VE HAYVANCILIĞA AB'DEN 310 MĠLYON TL HĠBE 
DESTEĞĠ 
Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK) 
Afyonkarahisar İl Koordinatörü Metin Şehitoğlu, AB ve Türkiye 
arasında yürütülen proje kapsamında hibe destekleri sağlanacağını 
belirterek, amacın köyden şehre göçün engellenmesi, insanların 
doğduğu yerde üretim ve yatırım yapmasını sağlamak olduğunu 
söyledi. Şehitoğlu, "Birinci ve ikinci çağrı döneminde 310 milyon 
liralık bütçe ayrıldı. Kaliteli proje üreterek bu paranın çoğu alınabilir. 
Bu konuda proje üretenlerin resmi kurul ve kuruluşlardan bazı belge 
talepleri olacaktır. Kurum müdürlerimizden bu proje üreten kişilere 
kurumlarında yardımcı olmalarını rica ediyoruz. " dedi. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
AB TÜRKĠYE DELEGASYONU'NUN BAġINA JEAN MAURĠCE 
RĠPERT GEÇĠYOR 
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, AB'nin 25 ülkedeki 
delegasyonuna yeni başkan atama kararını açıkladı. Şu andaki AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini'nin yerine Jean Maurice 
Ripert önerildi. Pierini gibi Fransız olan Ripert'in, gerekli onay süreci 
tamamlandıktan sonra Türkiye'deki görevine başlaması bekleniyor. 
Ripert, daha önce Fransa'nın BM'deki daimi temsilciliği ve BM'nin 
Pakistan'daki özel temsilciliği görevlerinde bulunmuştu. 
 
Kaynak: Euractiv 
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