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Özet— Dizel motorlu taşıtlar, benzinli motorlarla 
kıyaslandığında gerek yüksek verimliliğe sahip olması ve gerekse 
düşük yakıt tüketimlerinden dolayı yoğun kullanım alanlarına 
sahiptir. Ancak bu taşıtlar, hava kirliliğine sebep olan NOx (Azot 
oksit) emisyonlarının oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada dizel motorlarda yanma sonucu oluşan NOx 
emisyonları ile bu emisyonların bertaraf edilmesi için 
günümüzde yaygın olarak kullanılan ve yüksek dönüştürme 
verimliliğine sahip olan SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemi 
ele alınmıştır. NOx emisyonlarının oluşum sebepleri, insan sağlığı 
ve çevre üzerindeki etkileri, dizel motorlarda NOx oluşumu, NOx 
oluşumunu etkileyen faktörler, NOx emisyonlarını yüksek 
oranlarda azaltabilen SCR sistemi ve bu sistemdeki son 
gelişmeler detaylı olarak açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler— NOx emisyonları, dizel motor, yanma, SCR, 
hava kirliliği 

I. GİRİŞ 
Günümüzde, hava kirliliği ve sebep olduğu iklimsel 

değişiklik, dünya genelinde neredeyse ülkelerin tamamının 
gündeminde olan önemli bir sorun haline gelmiştir.  Hava 
kirliliğinin her yıl 3.3 milyon insanın yaşamını yitirmesine 
sebep olduğu belirtilmektedir [1]. Dünyada her 10 ölümden 
birinin sebebi olarak hava kirliliği gösterilmektedir [2]. 
Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hava kirliliğinden dolayı 
tehlike altındadır. Hava kirliliğinin maddi boyuttaki zararları 
da çok ciddi rakamlara ulaşmaktadır [3]. 2015 yılı içerisinde 
hava kirliliğinin dünya genelinde sadece sosyal yardım 
giderlerinde 280 milyar USD bedele sebebiyet verdiği rapor 
edilmiştir [4]. Geçmişten bu yana hava kirliliği ve etkileri 
üzerine onlarca rapor çeşitli kuruluşlar tarafından 
yayınlanmakta, hava kirliliğinin önüne geçebilmek için çeşitli 
politikalar ve planlar oluşturularak, yönetmelikler ve yasalar 
çıkarılmaktadır [5-11]. 

NOx emisyonları, hava kirliliğine ve iklimsel değişikliğe 
sebep olan en önemli kirleticilerden bir tanesidir. NOx 
emisyonları, PM ve ozon (O3) ile en etkili kirleticiler 
sınıfındadır [5]. Yüksek sıcaklıklarda yanmanın gerçekleştiği 
her türlü kaynak (içten yanmalı motorlar, gaz tribünleri, 
elektrik santralleri, sanayi vs.) NOx emisyonlarını meydana 
getirir ve NOx emisyonlarının %95’lik bir kısmı bu 
kaynaklardan oluşmaktadır [10]. 

NOx emisyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri 
ürkütücü boyuttadır. Günümüzde birçok bireyin şikâyet ettiği 
problemlerin altında kirletici emisyonlar ve özellikle de NOx 
emisyonları yatmaktadır. İngiltere de her yıl 40-50 bin insanın 

NOx ve Partikül madde (PM) emisyonlarına bağlı olarak kalp, 
solunum ve diğer hastalıklardan yaşamını yitirdiği rapor 
edilmiştir [1]. 

Avrupa Çevre Ajansının (European Environment Agency-
EEA) 2017 yılında sunmuş olduğu rapor hava kirliliği ve 
küresel ısınma tehdidinin hangi boyutlara ulaştığını ortaya 
koyar niteliktedir. Bu raporda 2014 yılı içerisinde NOx 
emisyonlarının Avrupa da yaklaşık 80 bin erken ölüme 
sebebiyet verdiği belirtilmiştir [5]. Hazırlanan bir başka 
raporda Londra şehir içi ulaşımından kaynaklanan NOx 
kirletici emisyonlarının 2015 yılı içerisinde ton başına 
118.688 £ zarara yol açtığı bildirilmiştir [12]. 

NOx emisyonları azot oksitler olarak isimlendirilir ve 
genellikle azot monoksit (NO), azot dioksit veya diazot 
monoksit (N2O)  formundadırlar.  

NO emisyonu insanlar için zehirli olan renksiz ve kokusuz 
bir gazdır. NO2 gazı ise kızıl-kahverengi renginde oldukça 
reaktif bir gaz olup boğucu bir kokuya sahiptir ve yüksek 
oksitleyici özelliktedir. NO gazıyla kıyaslandığında, NO2 
gazlarının toksik etkisi 5 kat daha fazladır [13]. NO ve NO2 
emisyonlarının yanı sıra, genellikle NOx emisyonlarının motor 
sonrası emisyon kontrol sistemleriyle dönüşümü esnasında bir 
yan ürün olarak ortaya çıkan ya da nadiren yanma 
reaksiyonlarında oluşan N2O gazı da oldukça zararlı bir gazdır. 
CO2 gazıyla kıyaslandığında N2O gazı küresel ısınmada 298 
kat daha etkilidir [14]. 

 NOx gazlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri yoğunluk 
miktarı ve solunma süresiyle doğru orantılıdır. NOx 
emisyonlarının düşük oranlarda veya kısa süreli solunması, 
göz ve boğazda tahriş, göğüs sıkışması, mide bulantısı, baş 
ağrısı ve güç kaybı gibi sağlık problemlerine sebep 
olabilmektedir. NOx gazlarına uzun süreli veya yüksek 
miktarda maruz kalınması ise şiddetli öksürük, nefes darlığı, 
astım, siyanoz ve hatta ölüme bile sebebiyet verebilmektedir 
[2] . Dünya sağlık örgütü (World Health Organization-WHO) 
akciğer hastalıkları ve akciğer kanserinin %80 oranında 
özellikle NOx kaynaklı hava kirliliğinden kaynaklandığını 
belirtmektedir [6]. Yapılan bir çalışmada NOx emisyonlarının 
hamile kadınlarda astımdan kaynaklı olarak erken doğuma 
sebep olduğuna dair bulgulara rastlanılmıştır [15]. 

Ozon (O3) atmosferin üst tabakasında oluşan ve dünyayı 
güneşten gelen ultraviyole ışınlara karşı koruyan oksijenin çok 
reaktif şeklidir. Ancak atmosfer altında kirletici emisyonların 
etkisiyle meydana gelen ozon tabakası oldukça tehlikelidir. 
NO kirletici emisyonları havaya salındığında havada bulunan 
O2 ile tepkimeye girerek NO2 formuna dönüşmekte ve arzu 
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edilmeyen atmosfer altı Ozon oluşumuna sebebiyet 
vermektedir. Bu şekilde oluşan ozon küresel ısınmaya yol 
açmakta, insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi tahribatlara 
neden olmaktadır [16]. Arzu edilmeyen ozon oluşumundan 
kaynaklı olarak 2015 yılı, geçmişten bu yana kaydedilen en 
sıcak yıl olmuştur [5].   

Yağmur NO2 gazlarının atmosferden uzaklaştırılmasında 
oldukça etkilidir. Ancak NO2 gazının su ile teması oldukça 
korozif etkiye sahip olan Nitroz asit (HNO2) ve nitrik asit 
(HNO3) üretir (Şekil 1). Bu durumda özellikle bitkiler için 
oldukça zararlı olan asit yağmurlarının meydana gelmesine 
yol açar. Asit yağmurlarının yanı sıra NO2 emisyonlarının 
hidrokarbon (HC) emisyonlarıyla birleşmesi foto-kimyasal is 
oluşumunu da beraberinde getirmektedir.  

 
Şekil. 1 Asit yağmurlarının oluşumu 

NOx emisyonlarının insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli kuruluşlar tarafından 
birçok önlemler alınmakta, çeşitli politikalar ve yasalar 
oluşturulmaktadır. Ciddi iklimsel politikaların uygulanması 
durumunda 2030 yılında, 2005 yılındaki NOx emisyonlarının 
üçte ikisinin düşürüleceği belirtilmiştir [17]. NOx 
emisyonlarının önlenmesi için geliştirilen politikalardan bir 
kaçı temiz hava bölgelerinin oluşturulması, çeşitli kuruluşlar 
tarafından emisyon standartlarının oluşturulması ve kirletici 
emisyonların bertaraf edilmesi konusunda gerekli önlemlerin 
alınmasıdır. Özellikle emisyon standart değerlerine oldukça 
uzak kalan ve yüksek miktarda kirletici emisyon salarak çevre 
ve insan sağlığı üzerinde ciddi sorunlara yol açan eski model 
araçların trafikten kaldırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar 
dünya genelinde gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan 
politikalar ve alınan önlemler neticesinde birçok ülkede NOx 
emisyonu ve diğer kirletici emisyonların değerlerinde geçmiş 
dönemlere kıyasla ciddi azalımlar sağlanmıştır [8, 9, 18- 20]. 

II. DİZEL MOTORLARDAN KAYNAKLANAN NOX EMİSYONU 
Karayolu ulaşımı, NOx emisyon oluşumuna sebebiyet veren 

kaynaklar arasında ilk sırada yer almaktadır. Ulaşım 
sektöründe yüksek kullanım alanına sahip dizel motorlu 
taşıtlar, NOx emisyonu salınımında yüksek bir oranla başı 
çekmektedir.  

Dizel motorlarda NOx oluşumu büyük oranda silindir içi 
sıcaklığa bağlı olarak gerçekleşmektedir. Sıcaklık NOx 
oluşumunu etkileyen en önemli parametredir. Silindir içi 

sıcaklığın yaklaşık olarak 1500 oC’yi aştığı durumlarda 
silindir içerisine alınan havada bulunan N2 gazı oksijen ile 
tepkimeye girerek NOx emisyonlarını oluşturmaktadır [21]. 
Sıcaklıktaki artışa bağlı olarak NOx emisyonlarında da artış 
meydana gelmektedir. 1700 oC üzerinde, sıcaklıkta meydana 
gelen %1 oranındaki her bir artış NOx emisyonlarında %20 
oranında artışa sebebiyet vermektedir [22].   

Yanma sonu sıcaklığının yanı sıra silindir içerisinde 
gerçekleşen termodinamik şartlar, yanma reaksiyonu, alev hızı 
ve yanmış gazların yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları süre de 
NOx emisyonu oluşumunu etkileyen başlıca parametrelerdir. 
Bu parametreler üzerinde etkisi olan her türlü motor özelliği 
NOx oluşumunda etkili rol oynamaktadır. Bunlardan bir kaçı 
olarak sıkıştırma oranı, püskürtme avansı, püskürtme sistemi, 
yanma odası geometrisi, hava fazlalık katsayısı, motor devri 
ve yakıt kompozisyonu özellikleri sıralanabilir.  

Silindir içerisindeki mevcut oksijen miktarının fonksiyonu 
olan hava fazlalık katsayısı, bir birim yakıtın yakılması için 
silindir içerisine alınan gerçek hava/yakıt oranının, teorik 
olarak yakılması için gerekli olan hava/yakıt oranına 
bölümüyle elde edilir. λ sembolüyle gösterilen hava fazlalık 
katsayısının 1 den büyük olması silindir içerisinde fakir 
karışımı, 1’den küçük olması zengin karışımı ve 1’e eşit 
olması ise stokiyometrik oranı ifade eder. λ, 1.1 civarındayken 
maksimum NOx oluşumu gerçekleşmektedir. 1.1 değerinin 
üzerindeki değerlerde hava/yakıt oranın artması ve karışımın 
fakirleşmesinden dolayı silindir içi sıcaklığı düşmekte ve NOx 
emisyonlarında azalış gözlemlenmektedir. 

  Benzinli motorlarla kıyaslandığında dizel motorların çok 
daha yüksek oranda NOx emisyonu oluşturması, dizel 
motorların yüksek sıkıştırma oranları ile çalışmalarından 
kaynaklanmaktadır. Yüksek sıkıştırma oranları silindir içi 
sıcaklığı arttırmakta ve bu da NOx emisyonunda artışa 
sebebiyet vermektedir.  

Dizel motorlarda yanma sonucu açığa çıkan NOx 
emisyonlarının büyük bir çoğunluğu (%80-85) NO 
formundadır. NOx emisyonlarının neredeyse tamamı yanma 
başlangıcını takip eden 20 oKMA süresince gerçekleşmektedir 
[23].  

Dizel motorlu taşıtların benzinli motorlu taşıtlara göre 
üstünlüklerinden dolayı daha yaygın kullanım alanına sahip 
olması ve dizel motorlu taşıt sayısının her geçen gün artması, 
çevreye salınan NOx emisyonlarında da ciddi bir artışa yol 
açmaktadır.  

Dizel motorlu taşıtlardan kaynaklanan NOx emisyonlarının 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için 
Avrupa Birliği tarafından ilk olarak 1990 yılında yürürlüğe 
sokulan Euro standartları geliştirilmiştir. 

2013 yılından bu yana geçerli olan Euro VI standartlarında 
ağır hizmet taşıtları için geçerli NOx miktarı 0.4 g/kWh 
değerine çekilmiştir. Bu değer 2000 yılında hayata geçirilen 
Euro III standardıyla kıyaslandığında tam olarak %92 
oranında daha düşüktür. 2023 yılında NOx miktarının 0.1 
g/kWh değerinin altına çekilmesi hedeflenmektedir.  

Dizel motorlardan kaynaklanan NOx emisyonların bertaraf 
edilmesine yönelik olarak gerek bilimsel, gerekse ticari alanda 
birçok araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu 
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faaliyetlerde NOx emisyonlarını azaltmaya yönelik geliştirilen 
yöntemler motor öncesi ve motor sonrası yöntemler olarak 
ikiye ayrılmaktadır. NOx emisyonlarının motor egzoz çıkışına 
verilmeden önceki azaltma yöntemleri motor öncesi olarak 
adlandırılırken, NOx emisyonlarının motor egzoz çıkışından 
sonraki azaltma yöntemleri motor sonrası olarak 
adlandırılmıştır. Egzoz Gazı Resirkülasyonu (EGR), 
elektronik kontrollü yakıt püskürtme, motor  modifikasyonu, 
püskürtme avansının arttırılması, yanma odasına su püskürtme, 
yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi, yakıt katkı maddelerinin 
kullanımı vb. motor öncesi uygulanan NOx emisyonlarını 
azaltma yöntemleridir. Özellikle silindir içerisinde yanma 
sonu sıcaklığını düşürmeye yönelik olarak geliştirilen EGR 
sistemi üretici firmalar tarafından geçmişten bu yana yaygın 
olarak kullanılmaktadır. EGR sisteminde silindir içerisindeki 
yanmış gazlar egzoz çıkışından alınarak yeniden silindir 
içerisine gönderilmekte ve böylelikle karışım fakirleştirilerek 
NOx emisyonunun azalması için yanma sonu sıcaklığı 
düşürülmektedir (Şekil 2). Ancak bu yöntemde yanma 
kötüleşmekte, motor performansı düşmekte, NOx 
emisyonlarında azalım sağlanırken başta is emisyonları olmak 
üzere diğer kirleticilerde bir miktar artış meydana gelmektedir 
[24]. Aynı zamanda EGR sistemi yakıt tüketiminde 
yaklaşık %2’lik bir artışa yol açmaktadır [25] Bu 
dezavantajlarından ve geliştirilen motor sonrası emisyon 
kontrol sistemlerinden dolayı EGR sistemi üretici firmalar 
tarafından yavaş yavaş terk edilmektedir [26]. 

 

 
Şekil. 2  Egzoz Gazı Resirkülasyon Sistemi (EGR) 

Motor öncesi kontrol sistemleriyle NOx emisyonlarında 
ciddi azalımlar (%10-%60) sağlansa da, arzu edilen ve çeşitli 
kuruluşlar tarafından belirlenen standart değerlerin sağlanması 
ancak motor sonrası kontrol sistemleri sayesinde 
gerçekleşebilmektedir. Motor sonrası emisyon kontrol 
sistemleri kullanılmadan gerek NOx emisyonları ve gerekse 
diğer kirletici emisyonlarda (CO, HC, PM, SO2) istenilen 
düşüşlerin sağlanması mevcut durumda mümkün 
görünmemektedir. Motor sonrası emisyon kontrol 
sistemlerinin kullanılması arzu edilen emisyon değerlerinin 
sağlanması için zorunluluktur. 

Motor sonrası kontrol sistemlerinde, kullanılan katalizörler 
sayesinde motor performansında herhangi bir düşüş olmadan, 
NOx emisyonlarında arzu edilen azalımlar sağlanmaktadır. 

Günümüzde NOx emisyonlarının azaltılmasında kullanılan 
motor sonrası emisyon kontrol sistemlerinden en yüksek 
verimliliğe sahip olanı SCR sistemidir. Bu yüzden bu 
çalışmada SCR sistemi üzerine yoğunlaşılmıştır. 

III. SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME (SCR) SİSTEMİ 
NOx emisyonlarının seçici katalitik indirgeme yöntemi 

1970’lı yıllara dayanmakla birlikte ticari olarak ağır hizmet 
taşıtlarında kullanımı 2005 yılında gerçekleşmiştir [27,28]. 
Seçici katalitik indirgeme yönteminde bir indirgeyici 
aracılığıyla egzoz gazında bulunan NOx emisyonları N2 ve 
suya dönüştürülmektedir. Şekil 3’de klasik bir SCR sistemine 
ait şematik görünüm sunulmaktadır. Bir elektronik kontrol 
ünitesiyle yönetilen sistemde NOx ve sıcaklık sensörlerinden 
gelen bilgiler değerlendirilerek pompa aracılığıyla enjektör en 
uygun oranda indirgeyiciyi egzoz gazı üzerine 
püskürtmektedir. SCR sistemi 200-600 oC egzoz gazı 
sıcaklıklarında aktif olarak çalışabilmektedir. Her ne kadar 
200 oC altındaki sıcaklıklarda dönüşüm verimliliği oldukça 
düşük olsa da günümüzde gerçekleştirilen çalışmalarla SCR 
sistemlerinin düşük sıcaklıklardaki performansında 
iyileşmeler sağlanmıştır. 600 oC üzerindeki sıcaklılar ise SCR 
sistemi için büyük bir problem teşkil etmektedir. Zira yüksek 
sıcaklılar indirgeyicinin katalizöre ulaşmadan yanmasına ve 
aynı zamanda katalizörde deformasyonlara sebebiyet 
verebilmektedir. Yaklaşık olarak 350 oC değerlerinde 
maksimum dönüşüm verimliliği elde edilebilmektedir [29]. 

4
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Şekil. 3 Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi (1-Dizel 

motor, 2-NOx sensörü, 3-Sıcaklık sensörü, 4-Kontrol Ünitesi, 
5-Pompa, 6-Depo, 7-Enjektör, 8-SCR katalizörü) 

SCR sistemi sayesinde dizel motorlar yüksek yanma sonu 
sıcaklıklarında çalıştırılabilmekte ve bunun sonucunda motor 
performansı ve yakıt tüketiminde iyileşmeler 
sağlanabilmektedir. SCR sisteminin kullanımıyla yakıt 
tüketimi %5 oranında azalabilmektedir [30]. 

SCR sistemlerinde indirgeyici olarak genellikle yüksek 
verimliliğe sahip Amonyak (NH3) kullanılmaktadır. Yüksek 
egzoz gazı sıcaklıklarından dolayı yanmasını engellemek için 
amonyak piyasada AdBlue olarak adlandırılan sulu üre 
çözeltisinden elde edilmektedir. Sulu üre çözeltisi %67 
oranında saf su (H2O) ve %33 oranında üre çözeltisinden 
(NH2)2CO) oluşmaktadır. NH3 dışında çeşitli aminler, alkoller, 
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hidrokarbonlar, hidrojen vb. SCR sistemlerinde indirgeyici 
olarak kullanılabilmektedir. 

Amonyağın indirgeyici olarak kullanıldığı klasik SCR 
siteminde egzoz gazı üzerine püskürtülen sulu üre çözeltisi 
yüksek sıcaklığın etkisiyle ilk olarak termoliz ve hidroliz 
reaksiyonlarına maruz kalmaktadır. Bu reaksiyonlar 
sonucunda bir molekül üreden iki molekül amonyak 
üretilmektedir.  

(NH2)2CO → NH3 + HNCO (termoliz)                            (1) 
HNCO + H2O → NH3 + CO2 (hidroliz)                          (2) 
 
Termoliz ve hidroliz reaksiyonlarından sonra sistemde 

gerçekleşen ana reaksiyonlar Şekil 4’de ve Denklem 3-5’de 
verilmektedir.  

Ana yapı

Katalist yüzey

NO2

Egzoz gazı

NO

O2

NO

NH3

N2

NH3

H2O

NO2

O2

N2

H2O

 
Şekil. 4  SCR sisteminde gerçekleşen NOx dönüştürme 

reaksiyonları 
 

2 NO + 2 NO2 + 4 NH3 → 4 N2 + 6 H2O                    (3) 
4 NO +4 NH3+O2 → 4 N2+ 6 H2O                            (4) 
6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O                                   (5) 

 
SCR sisteminde gerçekleşen dönüştürme reaksiyonlarında 

en yüksek dönüştürme verimliliğini Denklem 3 sağlamaktadır. 
Bu reaksiyon genellikle SCR sisteminden önce bir dizel 
oksidasyon katalizörünün (DOC) bulunması durumunda 
gerçekleşmektedir. Zira DOC, NO emisyonlarını NO2 
formuna dönüştürmekte ve egzoz gazı içeriğindeki NO ve 
NO2 miktarları birbirlerine yaklaştıkça SCR sisteminde daha 
yüksek verimlilik sağlanmaktadır. Denklem 4 SCR 
sisteminden önce herhangi bir DOC bulunmadığında egzoz 
çıkışında büyük oranda NO emisyonunun ihtiva edildiği 
durumda gerçekleşmektedir. DOC katalizörünün 
gerektiğinden büyük olması ve bunun sonucunda NO 
emisyonlarının büyük çoğunluğunun NO2’ye dönüşmesi 
durumunda ise 5 nolu denklem gerçekleşmektedir. Verimlilik 
açısından bu denklem en kötü dönüşüm performansını 
sergilemektedir [31]. 

Metal oksitler ve zeolitler SCR sistemlerinde en yaygın 
olarak kullanılan katalizör türleridir. Metal oksit katalizörleri 
vanadyum ve titanyum gibi metallerden (V2O5-WO3/TiO2) 
üretilen, düşük maliyetli genellikle 250 oC ile 400 oC 

aralığında verimli bir şekilde çalışan katalizör grubudur [32]. 
Zeolit katalizörler ise metal oksit katalizörleriyle 
kıyaslandığında 400-550 oC yüksek sıcaklık aralığında 
çalışabilen katalizörlerdir [33] . 2005 yılında SCR sisteminin 
taşıtlarda ticari olarak kullanımında V2O5-WO3/TiO2 
katalizörleri tercih edilirken 2010 yılından sonraki süreçte Fe-
zeolitler daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [34].  
Bu katalizörlerin yanı sıra Cu-ZSM5 ve Ag/Al2O3 
katalizörleri de tercih edilebilmektedir. Özellikle Ag/Al2O3 
katalizörleri düşük sıcaklıklarda yüksek performans 
sergileyebilmektedir. 

Maliyet, ekstra bir depoya ihtiyaç duyma ve taşıt 
üzerindeki kapladığı alan SCR sisteminin kullanımındaki en 
büyük problemlerdir. Ancak SCR sisteminde yapılan 
çalışmalar sonucunda 2010 yılı ile kıyaslandığında SCR 
sisteminde hacimsel olarak %60 oranında küçülme, ağırlık 
olarak %40 oranında hafifleme ve maliyet olarak %30 
oranında ucuzlama elde edilmiştir [35]. Düşük egzoz gazı 
sıcaklıklarındaki düşük verimliliği, amonyak salınımı, 
kullanım ömrü, farklı çalışma şartlarına adaptasyonu, diğer 
oksidasyon ve partikül filtre sistemleriyle entegrasyonu SCR 
sistemlerinin olumsuz yönlerini teşkil etmektedir. 
SCR sistemi genel olarak ağır hizmet taşıtları için geliştirilmiş 
olsa da sistemdeki yenilikler (elektronik püskürtme vb) 
sayesinde günümüzde birçok otomobil taşıtlarında da yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır [36] . SCR, mevcut durumda 
yakıt verimliliği sağlayarak kuruluşlar tarafından belirlenen 
NOx emisyon değerlerinin karşılanmasını sağlayan tek 
sistemdir [34].  

IV. SONUÇ 
NOx emisyonları ve sebep olduğu hava kirliliği ülkelerin 

alın yazısı değildir. Dünya genelinde başta NOx emisyonları 
olmak üzere kirletici emisyonların azaltılmasına yönelik 
olarak politikaların oluşturulması, düzenlemelerin yapılması, 
gerekli önlemlerin alınması ve bunların yaygınlaştırılarak 
sürdürülebilir hale getirilmesi hava kirliliği ile küresel 
ısınmanın önüne geçilmesini sağlayacak ve böylelikle dünya, 
çevre ve insan sağlığı açısından daha yaşanabilir bir duruma 
gelecektir. 

Önümüzdeki yıllarda hava kirliliği ve sebep olduğu küresel 
ısınmanın önüne geçilebilmesi için dizel motorlu taşıtlar 
yönelik olarak çeşitli kuruluşlar tarafından yürürlüğe sokulan 
emisyon standartlarının daha da sıkılaştırılacağı kaçınılmazdır. 
Bu anlamda emisyon kontrol sistemleri üzerine yapılan 
araştırmalar uzun bir müddet devamlılığını koruyacaktır. 
İlerde belirlenecek standart değerlerinin sağlanması ancak 
motor sonrası emisyon kontrol sistemleriyle mümkün 
olabilecektir. 

Dizel motorlu taşıtlar her ne kadar yanma sonucu yüksek 
oranda NOx emisyonlarına sebep olsa da motor sonrası 
emisyon kontrol sistemlerinin geliştirilmesiyle bu zararlı 
gazlar çok yüksek oranlarda bertaraf edilebilmektedir. 
Özellikle SCR sistemleri üzerindeki çalışmaların devam 
etmesi, bu çalışmalar sonucunda maliyetlerin düşürülmesi ve 
sistemdeki yenilikler, daha çevreci dizel taşıtların 
geliştirilmesini mümkün kılacaktır.  
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