
Egzoz Emisyon Gazı Ölçüm İstasyonları Ölçüm ve Veri Aktarım 

Uygulama Dokümanı 

Giriş: 
Egzoz emisyon gazı ölçüm istasyonları ile Çevre bakanlığı bilgisayarları bağlantılı çalışacaktır. Bu 

bağlantı sayesinde verilerin dijital ortamda alınması sağlanacaktır. Verilerin değerlendirilesi 

ülkemizde hava kirliliğine egzoz emisyonunun katkısının tespit edilmesini sağlayacaktır.  Araçların 

egzoz gazı emisyonu muayenelerinin daha sağlıklı kontrolünün yapılabilmesi için bir alt yapının 

oluşturulması hedeflenmektedir. Sonuçların bakanlığa ulaştırılmasıyla pul verilmesi işleminden 

vazgeçilecektir. Bunun yerine bir Onay numarası verilecektir. Bu numara ile araç ile ilgili emisyon 

bilgilerine erişilebilecektir. Emisyon ölçüm sonuçlarının dijital olarak alınması bundan sonraki 

aşamada atılacak adımlar içinde altyapı ve ileride atılacak adımlar için ilerisinin daha net görülmesini 

sağlayacaktır. 

Gerekli Donanım ve Yerleşim: 
Bu proje kapsamında istasyondan bakanlık bilgisayarlarına bağlanacak bir bilgisayar sağlanması 

beklenmektedir. Bu bilgisayarın web cam/IP Cam ile donatacaklardır. Bu kameralar araçların 

plakalarını ve egzozdaki probu görecek şekilde olacaktır. Bu bilgisayar aynı zamanda bir yazıcıya bağlı 

olacaktır. Bu bilgisayarın internet bağlantısı olması beklenmektedir. Cihaz ile bakanlık arasında 

bağlantı bir 3g modem aracılığı ile bile sağlanabilir.  

Kameraların plaka ve egzozu aynı anda görmesi büyük araçlar için mümkün olmayabilir. Bu sebeple 

en az 2 tane kamera olması önerilmektedir. Ölçüm öncesi hem plaka hem de egzoza ait görüntü 

istenmektedir. Bilgisayar ile kamera arasındaki mesafe konusu bir başka problemdir. USB kameralar 

normal bir bağlantı ile kablosu en fazla 5 metre uzatılabilmektedir. Ek aparatlar ile bu mesafe daha da 

uzatılabilmektedir.  

Alternatif olarak IP kameralar kullanılabilir. IP kameralar kablolu veya kablosuz bağlanabildiğinden 

USB’nin sınırlamaları söz konusu değildir. IP kameralar bilgisayar ile aynı ağa bağlı kablolu veya 

kablosuz olarak erişilebilen cihazlar olmalıdır. IP kameralar için beklenen standart MJPEG veya 

JPEGStream desteği olan kameralardır. Bu cihazlar için tanımlanacak bir adres üzerinden video 

görüntüsü sağlanabilmektedir. Piyasada IP kamera adı altında satılan ancak sadece kendi yazılımı ile 

haberleşebilen donanımlarda mevcuttur. Ancak bu tür donanımlar ile iletişim sağlanamaz. Sistemde 

kullanılabilmesi için mutlaka MJPEG veya JPEGStream desteği olan IP kamera olması gerekmektedir.  

mürekkep püskürtmeli veya lazer bir yazıcı raporların çıktısının alınması için gereklidir. Yazıcıların 

kullanılabilmesi için bilgisayara tanıtılması (sürücülerin kurularak çıktı alınabilir olması) gereklidir. 

Çıktılar PDF olarak hazırlanmaktadır.  

Bilgisayar üzerinde en az Windows 7 işletim sistemi olmalıdır. (.net framework 4 min gereksinim) 

minimum 1 GB işlemci ve minimum 1 GB belleğe sahip olmalıdır. Bu bilgisayarın daha rahat 

çalışabilmesi için bellek miktarının yüksek tutulması önerilmektedir. Disk alanı olarak minimum 

gereksinim 32 Bit işletim sistemi için 1 GB, 64bit işletim sistemi için 2GB tanımlanmıştır. Bu alan 

mevcut işletim sisteminden geriye kalan boş alandır ve minimum değeri ifade eder. Ancak ölçüm 

sonuçları ve resimlerinde geçici olarak sistemde belli bir saklanacağı düşünüldüğünde işletim sistemi 

ve uygulamanın konacağı 500 GB’lık bir disk ve en az 300 GB boş alan daha sağlıklı olacaktır. 

 

 



Yöntem: 
Uygulama iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım web uygulamasıdır. Tüm işlemler bu uygulama 

üzerinden yapılacaktır. 

İkinci kısımda ise bilgisayara yüklenecek olan küçük bir Windows servis uygulaması arka planda ölçüm 

verilerini almak, kamera görüntülerinden resim yakalamak amacıyla kullanılacaktır. Bu uygulama 

herhangi bir ara yüz barındırmamaktadır. Konfigürasyonu ve yönetimi web ara yüzünden yapılacaktır. 

Ayrıca bu servis ölçüm verilerini almak için de kullanılabilmektedir. 

İstasyonların ölçüm yapabilmeleri için öncelikle Çevre il müdürlüklerinden kayıtlarını yaptırmaları, 

personel ve cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. Ve aynı zamanda ölçüm için kota 

almaları gerekmektedir. Kota bedeli döner sermaye birimlerine veya bankalara ödenecek, dekont 

bilgileriyle sisteme girilerek ödemeler kotaya dönüştürülecektir. Düşümleri ölçümle beraber yapılır. 

Kota/Kontör sistem tarafından takip edilecek ve bittiğinde istasyon artık ölçüm yapamayacaktır.  

Ölçüm aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilecektir: 

 İstasyonda ölçüm görevlisi web sayfası üzerinden kod ve şifresini kullanarak istasyon olarak 

sisteme giriş yapar.  

 Giriş sonrası ölçüm ekranı karşısına gelir. Tarayıcı kapatılmadığı sürece tekrar giriş yapması 

gerekmeyecektir.  

 Ölçüm esnasında servis uygulamasının çalışır durumda olması beklenmektedir. USB ve IP 

kameraların bağlı ve çalışır durumda olmalıdır. 

 Servis uygulaması otomatik olarak USB cihazları tanır. Kamera ayarlarından sadece istenilen 

kameraların çalışması sağlanabilir. Diğer kameralar görüntü almaz. IP kameralar için gerekli 

adres bilgisi kamera ekle kısmından yapılabilir. Servis uygulaması ölçüm sonuç, arşiv ve log 

klasörleri de yine web ara yüzünden tanımlanabilir.  

 Ölçüme araç sorgulanarak başlanabilir. Sorgu araç plakası ve tescil sıra numarası ile yapılır. Bu 

bilgiler tescil belgesinde bulunmaktadır. 

 Sorgulama sonrası eğer araç bilgileri eksik gelmiş ise bilgi güncelleme kısmından bu 

düzeltilmelidir. Ölçüme ancak veriler tamam olduğunda başlanılabilir. Aracın sürücüsü, 

kilometresi girilmesi gereken önemli bir bilgidir. Yakıt cinsinin doğruluğu kontrol edilmelidir. 

Bilgiler tamamlandıktan sonra ölçüme başlanabilir.  

 Ölçüm esnasında araç ve personel ile ilgili bilgiler ölçüm sonuç klasörüne program tarafından 

konur. Bu veriler ölçüm yazılımları tarafından kullanılabilir. İstasyon kimliği, operatörün kim 

olduğu gibi veriler sistemden alınarak klasöre yerleştirilir. Ölçüm sonucu Windows servis 

hizmeti tarafından sağlanan WCF xml servisi ile de gönderilebilir. Servis için gerekli WSDL 

bilgisine http://localhost:9000/egzozolcum.svc?wsdl adresinden erişilebilir. Bu adresten 

klasörde bulunan verilere erişilebilir. Web servisi ile gönderilen bilgiler yine sonuç klasörüne 

dosya olarak kaydedilir. Ve gönderim süreci başlar. 

 Yazılım bu klasöre konan ölçüm sonuç XML veya Txt dosyasını otomatik olarak tanır eğer 

formatı uygun ise sisteme gönderir. Sonuçlar bakanlık tarafından değerlendirilir ve sonuç ara 

yüze otomatik olarak yansır. Buradan ilgili butonlara basılarak sonuç çıktıları PDF formatında 

alınabilir. Bu dosyalardan da doğrudan yazıcıya gönderilebilir. 

 Gönderimde çekilen resimler, araç bilgileri ve ölçüm sonucu gönderilir. Bu veriler 

gönderildiğinde bakanlık sistemlerinde değerlendirilir ve sonuç değerlendirilir. Her bir 

ölçümde gönderilecek veri hacmi resimlerin boyutu ile ilgili dosyaların boyutları kadardır.  

http://localhost:9000/egzozolcum.svc?wsdl


 Ölçüm sonucunun bakanlık bilgisayarlarına erişmesiyle birlikte kota değeri otomatik olarak 

düşürülür. Eğer ölçüm neticesi başarısız ise aynı istasyonda aynı araç için bir ay içinde 

yapılacak 2 ölçümden kota düşülmez.  

Mimari: 
Bu kapsamda geliştirilen uygulama yazılımları ve sistemlerin genel mimarisi kaba görüntüsüyle Şekil 

1’de verilmiştir. 

Egzoz Emisyon Ölçüm 
İstasyonu Bilgisayarı

Yazıcı

Ölçüm Cihazı

Mernis

E.G.M.

Mernis VeritabanıUAVT

Araç Tescil

VPN

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Veri TabanıSunucular

Internet

 

Şekil 1 Genel Mimari 

İstasyondan yapılan araç sorguları için EGM araç tescil verileri sorgulanır. Personel değişiklikleri veya 

yeni personelin sisteme girişi esnasında personel bilgileri Mernis üzerinden çekilebilir. Adres 

değişikliği ve benzeri durumlar için UAVT verileri kullanılabilir.  

Ölçümün yapılacağı sistemler ve cihazlar istasyonda bakanlık bilgisayarlarına bağlanacak bilgisayar 

üzerine takılabilir. Bu bilgisayar üzerinde bir klasör üzerine dosyalar bırakılır. Gerektiğinde XML web 

servisi de kullanılarak ölçüm sonuçları aktarılabilir. Aktarılan veriler yine bu klasöre bırakılır. Ölçüm 

tamamlandığında veriler bu bilgisayar üzerindeki arşiv klasörüne taşınır. 

Kullanılacak protokol ve dosya formatları: 
Ölçüm sonuçları XML, metin veya web servisi üzerinden alınabilmektedir. XML ve metin dosyalar 

bilgisayar üzerinde bir ağ paylaşımına konabilir veya bilgisayar üzerinde çalışacak bir yazılım dosyayı 

bu klasöre bırakabilir. Web servisi XML ile aynı şema da veri beklemektedir. Aynı şemayı 

kullanmaktadır. 

XML bir XSD ile desteklenmektedir. Bu XSD ile alanlar üzerinde otomatik denetim yapılabilmektedir. 

XSD’nin xml üzerinde tanımlanmış olması veya tanımlanmaması program için önemli değildir. Bu 

şemaya göre veriler servis tarafından denetlenir ve uygunsa gönderilir. Aynı denetimler bakanlık 

tarafında da yapılır. Eğer uygun bir xml veya tekst dosya söz konusu ise ölçüm değerlendirilir.  



XML Yapısı: 
Xml dosyası <?xml elementi ile başlar. Kodlama dili UTF-8 olarak belirlenmiştir. UTF-8 olduğuna dair 

ek başlığa (BOM: Byte order mark) ihtiyaç yoktur. Eğer eklenirse de program bunu okuyabilir.  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

Ölçüm sonuç bilgisi <olcumSonuc tag ile başlar. 

<olcumSonuc> 

Eğer xml şema tanımlanacak ise aşağıdaki şekilde verilebilir: 

<olcumSonuc xmlns:csb="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

csb:noNamespaceSchemaLocation="EgzozEmisyonSonucu.xsd"> 

Burada EgzozEmisyonSonucu.xsd şema dosyasının ismidir. XML dosyasının bu şemaya uygun 

olduğunu belirtir. XML dosyası için başka şema kullanılamaz. Veriler EgzozEmisyonSonucu.XSD içinde 

yeralan veri yapısına göre program tarafından kontrol edilir. Sağlanan şema dosyası dosyanın 

formatını ve alanlara gelebilecek olası değerleri kapsamaktadır. Bu dosya aynı zamanda burada 

tariflenen doküman yapısına ait açıklamaları da barındırmaktadır. 

Her olcumSonuc elementi altında en az bir tane <olcum elementi olmalıdır. Burada ölçümü yapan 

cihazın marka, model ve seri no bilgileri tutulacaktır. Ayrıca ölçümün başladığı ve bittiği tarih saat 

bilgisi ISO8601 formatında beklenmektedir. Burada veri “yıl-ay-günTsaat:dakika:saniye” formatında 

tutulmaktadır.  

<olcum  

cihazMarka="Ölçüm Cihaz Marka"  

cihazModel="Cihaz Model"   

cihazSeriNo="12345678"  

baslama="2015-07-31T16:30:04"  

bitis="2015-07-31T16:35:21" /> 

Her olcumSonuc elementi altında en az bir tane <arac elementi olmalıdır. Bu element aracın plaka, 

yakıt cinsi, markası, modeli ve model yılı bilgilerini tutacaktır.  

<arac plaka="01AA001"  

yakitCinsi="Benzin+LPG"  

marka="Volkswagen"  

model="Polo"  

modelYili="2013" /> 

Marka, model ve model yılı bilgisi sadece bilgi amaçlı olarak tutulmaktadır. Araç marka model bilgisi 

sorgu sonucunda gelen ve operatör tarafından düzeltilen verideki dikkate alınır. Ancak ilk 

kontrollerde modelYılı bilgisi ve yakıt cinsi üzerinden kontroller yapılır. Bu veriler klasöre bırakılan 



araç bilgileri dosyası üzerinden veya xml web servisleri üzerinden sorgulanabilir. Tekrar girişi 

yaptırılmadan buradan okunabilir.  

Aracın yakıt cinsine bağlı olarak dizel veya benzin başlıklarında veri beklenmektedir. Eğer yakıt cinsi 

dizel/motorin ise dizel başlığında, benzin ve/veya ikinci yakıt olması durumunda benzin başlığında 

veri beklenmektedir. olcumSonuc elementi altından bu verilerden bir tanesi bulunmalıdır. İkisi aynı 

anda bulunamaz.  

<benzin katalitikKonvertor="var"> 

 

<dizel motorTipi="normal"> 

Benzin için katalitik konvertör bilgisi var veya yok şeklinde beklenmektedir. Dizel için ise motor tipi 

bilgisi normal ve turboSarjli şeklinde beklenmektedir. Bu bilgilere göre değerlendirme şekli 

değişmektedir. 

<benzin elementi için beklenen alt bilgiler aşağıda verilmiştir: 

Başlık Veri Tipi Açıklama 

COLow Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide benzin hacimsel oranda karbon monoksit oranı % 

COhigh Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide benzinde Hacimsel oranda karbon monoksit oranı 
% 

COlowALT Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında hacimsel oranda karbon 
monoksit oranı % 

COhighALT Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide LPG/CNG kullanıldığında Hacimsel oranda karbon 
monoksit oranı % 

Lambda Ondalıklı 
rakam 

Lambda değeri 

yagIsisi Ondalıklı 
rakam 

Yağ ısısı (derece) 

CO2low Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide benzin hacimsel oranda karbon dioksit oranı % 

CO2high Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide benzinde Hacimsel oranda karbon dioksit oranı % 

CO2lowALT Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında hacimsel oranda karbon 
dioksit oranı % 

CO2highALT Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide LPG/CNG kullanıldığında Hacimsel oranda karbon 
dioksit oranı % 

HClow Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide benzin HC miktarı (ppm) 

HChigh Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide benzinde HC miktarı (ppm) 

HClowALT Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında HC miktarı (ppm) 

HChighALT Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide LPG/CNG kullanıldığında HC miktarı (ppm) 

O2low Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide benzinde hacimsel oranda oksijen miktarı % 



Başlık Veri Tipi Açıklama 

O2high Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide benzinde hacimsel oranda oksijen miktarı % 

O2lowALT Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında hacimsel oranda oksijen 
oranı % 

O2highALT Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide LPG/CNG kullanıldığında Hacimsel oranda oksijen 
oranı % 

NOxlow Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide benzin hacimsel oranda NOx oranı % 

NOxhigh Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide benzinde Hacimsel oranda NOx oranı % 

NOxlowALT Ondalıklı 
rakam 

Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında hacimsel oranda NOx 
oranı % 

NOxhighALT Ondalıklı 
rakam 

Yüksek rölantide LPG/CNG kullanıldığında Hacimsel oranda NOx 
oranı % 

RPMlow Tamsayı Düşük rölantide devir sayısı (Devir/Dakika) 

RPMhigh Tamsayı Yüksek rölantide devir sayısı (Devir / Dakika) 

RPMlowALT Tamsayı Düşük rölantide LPG/CNG kullanıldığında devir sayısı (devir / 
dakika) 

RPMhighALT Tamsayı Yüksek rölantide LPG/CNG kulanıldığında devir sayısı (devir / 
dakika) 

 

<dizel elementi alt elementleri aşağıda verilmiştir: 

Başlık Veri Tipi Açıklama 

k1 Ondalıklı 
rakam 

Dizel ölçümün k1 değeri 

k2 Ondalıklı 
rakam 

Dizel ölçümün k2 değeri 

k3 Ondalıklı 
Rakam 

Dizel ölçümün k3 değeri 

 

TXT dosya yapısı: 
XML ile aynı başlıkları içerecek şekilde anahtar=değer şeklinde satırlardan oluşur. Cihaz, araç ve 

ölçüm sonuçlarında kullanılan alt element isimleri ve öznitelik isimleri anahtarlar şeklinde 

kullanılmıştır. 

cihazMarkasi=Cihazın markası 

cihazModel=Cihaz Modeli 

cihazSeriNo=123456 

 

plaka=06AB111 

marka=PEGUET 

model=TEPEE 



modelyili=2010 

yakitcinsi=Dizel 

 

motorTipi=normal 

k1=0.02 

k2=0.03 

k3=0.02 

 



Örnek ölçüm sonuçları: 
Benzinli ve lpg’li araç için xml şemasının da belirtildiği ölçüm sonucu 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<olcumSonuc xmlns:csb="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
csb:noNamespaceSchemaLocation="EgzozEmisyonSonucu.xsd"> 
 <olcum cihazMarka="Ölçüm Cihaz Marka" 
 cihazModel="Olcüm Cihaz Model" 
 cihazSeriNo="12345678" 
 baslama="2015-07-31T16:30:04"  
 bitis="2015-07-31T16:35:21" /> 
 <arac plaka="01AA001" 
  yakitCinsi="Benzin+LPG" 
  marka="Volkswagen" 
  model="Polo" 
  modelYili="2013" /> 
 <benzin katalitikKonvertor="var"> 
  <COlow>0.02</COlow> 
  <COhigh>0.01</COhigh> 
  <COlowALT>0.02</COlowALT> 
  <COhighALT>0.02</COhighALT> 
  <lambda>1.02</lambda> 
  <yagIsisi>60</yagIsisi> 
  <CO2low>12.00</CO2low> 
  <CO2high>13.00</CO2high> 
  <CO2lowALT>12.00</CO2lowALT> 
  <CO2highALT>13.00</CO2highALT> 
  <HClow>120</HClow> 
  <HChigh>300</HChigh> 
  <HClowALT>130</HClowALT> 
  <HChighALT>200</HChighALT> 
  <O2low>1.00</O2low> 
  <O2high>1.00</O2high> 
  <O2lowALT>2.00</O2lowALT> 
  <O2highALT>3.00</O2highALT> 
  <NOxlow>120</NOxlow> 
  <NOxhigh>300</NOxhigh> 
  <NOxlowALT>130</NOxlowALT> 
  <NOxhighALT>200</NOxhighALT> 
  <RPMlow>600</RPMlow> 
  <RPMhigh>2400</RPMhigh> 
  <RPMlowALT>600</RPMlowALT> 
  <RPMhighALT>2500</RPMhighALT> 
 </benzin> 
</olcumSonuc> 



 

Sadece benzinli araç ölçüm sonucu katalitik konvertör var. 

 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<olcumSonuc> 
 <olcum cihazMarka="Ölçüm Cihaz Marka" 
 cihazModel="Olcüm Cihaz Model" 
 cihazSeriNo="12345678" 
 baslama="2015-07-31T16:30:04"  
 bitis="2015-07-31T16:35:21" /> 
 <arac plaka="01AA002" 
  yakitCinsi="Benzin" 
  marka="Volkswagen" 
  model="Polo" 
  modelYili="2013" /> 
 <benzin katalitikKonvertor="var"> 
  <COlow>0.02</COlow> 
  <COhigh>0.01</COhigh> 
  <lambda>1.02</lambda> 
  <yagIsisi>60</yagIsisi> 
  <CO2low>12.00</CO2low> 
  <CO2high>13.00</CO2high> 
  <HClow>120</HClow> 
  <HChigh>300</HChigh> 
  <O2low>1.00</O2low> 
  <O2high>1.00</O2high> 
  <NOxlow>120</NOxlow> 
  <NOxhigh>300</NOxhigh> 
  <RPMlow>600</RPMlow> 
  <RPMhigh>2400</RPMhigh> 
 </benzin> 
</olcumSonuc> 



Katalitik konvertör yok ise sonuç xml dosyası: 

 

Dizel Ölçüm Sonucu: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<olcumSonuc> 
 <olcum cihazMarka="Ölçüm Cihaz Marka" 
 cihazModel="Olcüm Cihaz Model" 
 cihazSeriNo="12345678" 
 baslama="2015-07-31T16:30:04"  
 bitis="2015-07-31T16:35:21" /> 
 <arac plaka="01AA002" 
  yakitCinsi="Benzin" 
  marka="Tofaş" 
  model="Şahin" 
  modelYili="1996" /> 
 <benzin katalitikKonvertor="yok"> 
  <COlow>0.02</COlow> 
  <yagIsisi>60</yagIsisi> 
  <CO2low>12.00</CO2low> 
  <HClow>120</HClow> 
  <O2low>1.00</O2low> 
  <NOxlow>120</NOxlow> 
  <RPMlow>600</RPMlow> 
 </benzin> 
</olcumSonuc> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<olcumSonuc xmlns:csb="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
csb:noNamespaceSchemaLocation="EgzozEmisyonSonucu.xsd"> 
 <olcum cihazMarka="Ölçüm Cihaz Marka" cihazModel="Olcüm Cihaz Model" 
cihazSeriNo="12345678" baslama="2015-12-31T16:30:04" bitis="2015-12-
31T16:35:21" /> 
 <arac plaka="01AA111" yakitCinsi="Dizel" marka="Peguet" model="Tepee" 
modelYili="2010" /> 
 <dizel motorTipi="normal"> 
  <k1>0.02</k1> 
  <k2>0.03</k2> 
  <k3>0.02</k3> 
 </dizel> 
</olcumSonuc> 



Tekst dosya formatında dizel ölçüm sonucu 

 

Tekst dosya formatında benzinli lpgli katalitik konvertörlü aracın ölçüm sonucu 

 

cihazMarkasi=Cihazın markası 
cihazModel=Cihaz Modeli 
cihazSeriNo=123456 
 
plaka=01AA112 
marka=PEGUET 
model=TEPEE 
modelyili=2010 
yakitcinsi=Dizel 
 
motorTipi=normal 
k1=0.02 
k2=0.03 
k3=0.02 

cihazMarkasi=Cihazın markası 
cihazModel=Cihaz Modeli 
cihazSeriNo=123456 
 
plaka=01AA113 
marka=Volkswagen 
model=Polo 
modelyili=2006 
yakitcinsi=Benzin+LPG 
katalitikkonvertor=VAR 
COlow=0.50 
COhigh=0.80 
COlowALT=0.50 
cohighALT=0.80 
lambda=1.02 
yagisisi=60 
CO2low=12.00 
CO2high=13.00 
CO2lowALT=12.00 
CO2highALT=13.00 
HClow=120 
HChigh=300 
HClowALT=130 
HChighALT=200 
O2low=1.00 
O2high=1.00 
O2lowALT=2.00 
O2highALT=3.00 
NOxlow=120 
NOxhigh=300 
NOxlowALT=130 
NOxhighALT=200 
RPMlow=600 
RPMhigh=2400 
RPMlowALT=630 
RPMhighALT=2500 



Test Yöntemi: 

Giriş: 
Test için sunucuda test istasyon tanımı yapılmıştır. Denemeler bu istasyon üzerinden yapılacaktır. 

Deneme için kod ve şifre aşağıda belirtilmiştir: 

Kod: Demo 

Şifre: Demo 

Kod ve şifre büyük/küçük harf duyarlıdır. Girişte büyük küçük harfe dikkat edilerek girilmelidir. (Demo 

kod ve şifresinde D harfi büyük harf girilmelidir.) 

Giriş için http://egzoz.csb.gov.tr adresine girilmelidir. Burada sağ üst tarafta bulunan Oturum Aç linki 

tıklanmalıdır. 

 

Şekil 2 Giriş sayfası 

 

Bir sonraki ekranda ne şekilde giriş yapılacağı sorulmaktadır: 

 

Şekil 3 Giriş Yöntemi Seçimi 

 

Yukarıdaki şekilde birinci seçenek seçilerek şifre ekranına geçilir. 

http://egzoz.csb.gov.tr/


 

Şekil 4 Şifre giriş ekranı 

 

Kod ve şifre girildikten sonra Giriş Yap butonu ile giriş sağlanır.  

Eğer şifre girişi başarılı olursa otomatik olarak ölçüm sayfasına yönlenecektir. Ancak eğer eksik belge 

varsa veya Kota/Kontör yeterli değilse ana sayfa adresine tekrar yönlendirilirsiniz. Burada gerekli 

uyarılar size verilecektir.  

 

Şekil 5 Eğer belgelerde veya kontörde eksik varsa ana sayfaya yönlendirilirsiniz.  

Ölçüm dışında işlem yapmak için ana sayfaya geçebilirsiniz. Buradan portal üzerinde yapabileceği 

diğer fonksiyonlara erişebilir. 



Ölçüm Ekranı: 

 

Şekil 6 Ölçüm ekranına giriş 

Ölçüm ekranına girişte web önyüzü arka planda çalışmakta olan servisle bağlantı kurmaya çalışır. Bu 

bağlantı sağlanamadığı takdirde hata oluşacaktır. Servis uygulaması için kurulum programını 

http://egzoz.csb.gov.tr adresinde ana sayfadaki linki tıklayarak indirebilirsiniz. Basit bir kurulum 

sonrası program çalışır hale gelecektir. Bu program arka planda çalışır, ölçüm sonuçlarının alınması, 

xml web servisinin sunulması, kameraların yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirir.  

http://egzoz.csb.gov.tr/


 

Şekil 7 Bağlantının sağlanamadığı durum 

 

Bağlantının sağlanması için tekrar deneme yapabilirsiniz. 

Ekranı genişletmek için sayfanın en üstünde sağdaki ok şeklindeki simgeye tıklayabilirsiniz. 

 

 

Şekil 8 Ölçüm Ekranı 

 



Ölçüm ve değerlendirme yapabilmek için öncelikle kamera tanımları yapılmalıdır. Kamera tanımları 

için işlemler butonundan kamera ayarları tıklanabilir. 

 

Şekil 9 Kamera Ayarlarına Geçiş 

Kamera Ayarları: 

 

Şekil 10 Kamera ayarları ekranı 

Kamera ayarları ekranında istenilen kameralar açılır veya kapatılabilir. Aynı zamanda kameraların 

hangi çözünürlükte resim çekecekleri de belirlenir. Çok yüksek çözünürlük makineyi yavaşlatabileceği 

gibi verilerin gönderilmesinde de gecikmeye sebep olabilir. Düşük çözünürlük ise kamera 

görüntüsünün en az 800 piksel yüksekliğe sahip olması önerilir. USB kameralar otomatik tanınır. 

Crossbar (Tek yakalama aygıtı ile birden fazla kamera girişi) yeteneği olan donanımlar 

desteklenmemektedir. IP kamera desteği bulunmaktadır. IP kameralar kendilerine özgü yazılım ve 

göstericiyle birlikte gelir. Ancak MJPEG ve JPEGStream desteği olan kameralar sorunsuzca 

kullanılabilir. Bu cihazlar için bir URL adres tanımı gerekir. http üzerinden haberleşir ve istenilen 

görüntünün alınması sağlanabilir.  



 

Şekil 11 Kamera ekleme işlemi 

MJPEG veya JPEG Stream destekli kamerayı eklemek için Kamera Ekle butonundan ilgili seçenek 

seçilir. Gelen diyalogdan gerekli bilgiler girilir. 

 

Şekil 12 Kamera ekleme diyaloğu 

 

Şekil 13 IP Kamera tanıtımı 



Örnek MJPEG desteği olan kamera adresleri aşağıda verilmiştir: 

http://webcam.st-malo.com/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288  

http://96.10.1.168/mjpg/video.mjpg?timestamp=1438109346926  

Bu adresler yurtdışı kaynaklı adreslerdir. İnternette başka kaynaklar da kullanılabilir. Bu adresleri test 

için kullanabilirsiniz. 

IP kameraları tamamen silmek için ilgili satırın sağında bulunan çarpı işaretine basılabilir.  

Herhangi bir kamerayı aktif yapmak veya pasif yapmak için onay kutucuğu işaretlenip disket 

şeklindeki simgeyle kaydedilir. Çözünürlük değiştirildiğinde de disket şeklindeki simge tıklanmalıdır.  

 

Şekil 14 Kameraların seçimi ve değişikliklerin kaydedilmesi 

 

Ekranın üstünde Kamera Ayarları başlığının solundaki buton ile tekrar eski sayfaya geri dönülebilir.  

Ölçüm ekranında kameralardan gelen görüntü 1 saniye aralıklarla yenilenir. Canlı kamera 

görüntülerinden herhangi birini eklemek için kamera görüntüsünün üzerine gelip tıklayabilirsiniz. 

http://webcam.st-malo.com/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=352x288
http://96.10.1.168/mjpg/video.mjpg?timestamp=1438109346926


 

Şekil 15 Giriş Ekranı 

 

Klasör Ayarları: 
Ölçüme başlamadan önce klasör ayarlarını yapmakta fayda olabilir. Bunun için de yine işlemler 

menüsünden klasör ayarları seçilmelidir. 

 

Şekil 16 Klasör ayarları 

 

İlgili sayfa geldiğinde burada ölçüm sonuçları kayıt klasörü, ölçüm sonuçları arşiv klasörü ve log 

klasörü bilgileri istenmektedir. İlk girişte boş gelir. Buralara uygun veri girişi yapılmalıdır. Girilen 

veriler Kaydet butonu ile kaydedilmelidir. 



 

Sorgulama: 
Sorgulama işlemi araç plaka numarası, tescil belge seri no, araç şase no , sahip türü ve sahibinin T.C. 

kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılır. Bu bilgier tescil belgesinde bulunmaktadır. 

Buradan yapılan sorgu sonucu EGM’den sorgulanarak getirilir. Bazı bilgiler merkezi veri tabanından 

alınır. Sonuçta eğer eksik bilgi var ise bunlar uyarı olarak hatalar alt tarafta gösterilir.  

 

Şekil 17 Sorgu Sonucu 

 

Program veriyi eğer EGM’den onaylatmış ise marka, model gibi bilgilerin değiştirilmesine izin vermez. 

Ancak servis çalışmıyor ise bu durumda bu verilerin tamamlanması gerekir. Kullanım amacı, 

kilometresi, yakıt cinsi, trafiğe çıkış tarihi, sürücüsü gibi bilgiler EGM servisinden gelmemektedir. Bu 

bilgilerin operatör tarafından girilmesi gerekir.  

Bilgiler eksik ise ölçüm işlemi yapılamaz.  



Fotoğraf Ekleme: 

 

Şekil 18 Fotoğraf ekleme 

 

Canlı kamera görüntüsü başlığı altında saniyede bir kez güncellenen kamera görüntüleri vardır. Bu 

resimler tıklandığında üst tarafa taşınır. Eğer uygun değil ise alttaki sil butonu ile fotoğraf silinebilir. 

Egzozu ve plakayı gösterecek şekilde bir veya birden fazla resim eklenebilir. Fazla resim eklemek 

gönderim süresini uzatacaktır.  

Ölçüme başla butonu ile ölçüm işlemine geçiş yapılmış olur. Eğer iptal edip tekrar başa dönmek 

istenirse yeni sorgu butonu ile işlemler iptal edilebilir.  

Ölçüm: 
Ölçüme başlandığında şu işlemler gerçekleştirilir: 

 Kullanıcı ve istasyon bilgileri ölçüm sonuç klasörüne oluşturulur. 

 Araç temel bilgileri ve araç detay bilgileri son haliyle alınır. 

 XML web servisi hizmeti gelenleri kabul etmeye başlar. Ölçüm sonuç klasörü izlenmeye 

başlanır. 

Sonuç veri herhangi bir şekilde xml, text veya web servisi üzerinden geldiğinde bir ön kontrolden 

geçer. Bu kontrolde eğer bir hata oluşuyor ise hatalı olduğu bilgisi ve hatası gösterilir. Eğer hata yoksa 

suncuya gönderilir. Bu noktada kontör düşürülür. Eğer araç ölçümleri olumsuz ise aracın bir ay içinde 

ikinci ve üçüncü gelişi için kontör düşürülmez. Üçüncü gelişinde de olumsuz gerçekleşir ise dördüncü 

gelişi için kontör düşülür. Eğer başka bir istasyona gider ve orada da ölçüm yaptırır ise bu durumda 

yeni ölçüm sayılır. Ve tekrar kontör düşer. 



 

Şekil 19 Ön testten geçemediği durum 

Ölçüm sonuç verisi bozuk geldiğinde tekrar gönderim yapılabilir. İkinci dosya testlerden geçebiliyorsa 

gönderim yapılır.  

Bu aşamada veri istenirse http://localhost:9000/EgzozOlcum.svc  adresinden gönderilebilir. 

 

Şekil 20 Ölçüm Servisi 

 

Değerlendirme: 
Servislerden veya klasörden veri gönderildiğinde sistem otomatik olarak veri göndermeye başlar. 

Gönderme işlemi tamamlandığında sistem merkeze eldeki resim, araç sorgu ve ölçüm sonuç verilerini 

göndermiş olacaktır. Bunun değerlendirmesi ayrıca yapılır ve sonucu olumlu / olumsuz olarak geri 

döner. Seri numarası kot düşümü yapılıp yapılmadığı gibi bilgiler de  

http://localhost:9000/EgzozOlcum.svc


 

Şekil 21 Olumsuz sonuç 

 

Şekil 22 Olumlu sonuç 

Etiket ve rapor çıktıları PDF olarak sunucuya yerleştirilir. Bu adreslerden her zaman ölçüm sonucuna 

erişim mümkün olabilecektir. 

 



 

Şekil 23 Ölçüm değerlendirmesi tamamlandıktan sonraki ekran görüntüsü. 

Göster butonu ile sonuç dosya içeriğini görmek mümkündür. Ölçüm sonucu ile tekrar ölçümün 

değerlendirilmesi ekranına geçiş yapılabilir. Yeni ölçüme başlamak için “Yeni Ölçüme Başlamak İçin 

Tıklayınız” butonuna basabilirsiniz. Bu butona basıldığında tüm veriler temizlenir, yeni sorguya 

başlanır. 



 

Şekil 24 Ölçüm Değerleri ekranı 
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