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MOTORLU TAŞITLARDA ABARTILI EGZOZ KULLANIMININ, TAMİRİNİN VE 

SATIŞININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN KARAR 

 KARAR No : 2018 /… 
 
 Amaç 

Madde 1- Özellikle şehir içi trafikte seyreden motorlu taşıtlardan egzoz takmadan veya abartılı 

egzoz ile trafiğe çıkanların gürültüye ve hava kirliliğine yol açmalarının ve bu suretle halkın huzur ve 

sükûnunun bozulmasının önlenmesidir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Karar Kırıkkale ili sınırlarında motorlu taşıtlar üzerinde ilgili mevzuata aykırı 

olarak, hava ve gürültü kirliliğine sebep olacak şekilde kullanıma imkan verecek değişiklik, tadilat ve 

tamiratların yapılması ve kullanılması ile bu nevi ürünlerin satılmasının yasaklanmasına, aksine 

hareket edenlere idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu Karar’m uygulanmasında; 

a) Motorlu taşıt: Trafikte seyreden her türlü motorlu taşıtlar ile motosikletleri, 

b) Abartılı egzoz: Motorlu taşıtların orijinali dışında daha fazla ses çıkarması amacıyla ses 

giderici parçaları çıkarılmış, değiştirilmiş yahut teknik yapısında değişiklik yapılmış egzozu 

c) Tamirci: Motorlu taşıtların orijinali dışında daha fazla ses çıkarması amacıyla egzozların 

ses giderici parçalarının çıkarılması, değiştirilmesi, teknik yapısıyla oynanması veya abartılı 

egzozun araca takılması işlemlerinin yapıldığı işyerlerini, 

d) Satıcı: Abartılı egzoz ve abartılı egzozla ilgili ürünlerin satıldığı işyerlerini 

ifade eder. 

Dayanak 

Madde 4- Bu Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Abartılı Egzoz Kullanmak Suretiyle Halkın Huzur Ve Sükûnunun Bozulmasının 

Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler 

Madde 5- (1) Egzozu teknik standartlara uygun olmakla birlikte, çevredekileri rahatsız edecek 

derecede duman veya gürültü çıkaran araçlar ve sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan 

sonra aracın şartlara uygun duruma getirilmesi için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 

belirtilen ‘Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (Ek-33)’ düzenlenerek 48 saat süre verilir. Verilen süre sonunda 

gerekli şartları sağlamadığı veya eksiklikleri gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. 

(2) Kollukça bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemin tesisini müteakip 2872 sayılı 

Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere durum gerekli bilgi ve belgelerle 

birlikte ayrıca Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğüne bildirilir. 

(3) Kollukça bir motorlu taşıt hakkında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemin tesisini 

müteakip, tespit edilmesi halinde, ilgili tamirci ve satıcı hakkında da bu Karar’m 7 nci maddesinde 

belirtilen cezai işlemlerden fiile uygun olanları tatbik edilir. 

(4) İlgili tamirci ve satıcılar, bu Karar hükümlerine uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarının 

tespiti bakımından belli dönemlerde kollukça denetlenir, aykırı davrandığı anlaşılanlar hakkında 

gerekli yasal işlemler gecikmeksizin tesis edilir. 

 

 



 
 

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 

Madde 6- (1) Bu Karar’ın uygulanması ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl 

Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelerin ilgili personeline gerekli 

eğitimler verilir. 

(2) İl Emniyet Müdürlüğü’nce, ayrıca, ilgili satıcı ve tamircilere bu Karar’ın bir örneği imza 

karşılığı tebliğ edilir ve gerekli bilgilendirmeler yapılır. 

 

Cezai hükümler: 

Madde 7- Kırıkkale ili sınırları dahilinde bu yasağa uymayanlar hakkında 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun yanı sıra 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ve 2872 sayılı Çevre 

Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemler tesis edilir. 

 

Yürürlük 

 Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

 

Yürütme  

Madde 9- Bu Karar hükümlerini Kırıkkale Valisi yürütür 
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