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Bu kontrol formu 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan 

Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

A. GENEL (TESİS BİLGİ FORMU) 

 

1 Tesis işletmecisi adı/unvanı  

2 Tesis işletmecisinin adresi  

3 Tesisin adı  

4 Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il  

5 Tesis adresi  

6 Tesisin bağlı olduğu Belediye, Özel İdare, 

içinde bulunduğu Serbest Bölge veya Organize 

Sanayi Bölgesi 

 

7 Tesis sorumlusunun adı ve soyadı  

8 Telefon  

9 Faks  

10 Elektronik Posta  

11 Web Adresi  

 

B. BAŞVURU DOKÜMANLARI 

 

Sıra 

No 
Doküman İçeriği 

1 Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe. 
Var         

Yok 

2 

İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını 

ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin 

gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.  

Var         

Yok 

 

3 

Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu 

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda 

kayıt/faaliyet belgesi. 

Var         

Yok 

 

4 
Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, 

gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi. 

Var         

Yok 

 

C. MUAYENE ÜNİTESİ TEKNİK BİLGİLER 
 

Sıra 

No 
Kriterler Kapsam 

1 

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ( TS EN ISO 9001), Çevre Yönetim Sistem 

Belgesi (TS EN ISO 14001), İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi 

OHSAS (TS 18001) belgesi mevcut mu? (Belgeleri dosyaya ekleyiniz) 

Evet          

Hayır 1,2,3 

2 
Testlerin gaz ile yapıldığında TS EN 12972 Ek C’de belirtilen şartlara uyum 

sağlanabiliyor mu? (İlgili prosedürü dosyaya ekleyiniz) 

Evet          

Hayır 
3 

3 Muayene merkezinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerini Evet      1,2,3 
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yerine getirdiğine ilişkin kayıtlar mevcut mu?  

Bu kanun hükümlerine uygun olarak yeterli sayıda ve sınıfta iş sağlığı ve 

güvenliği uzmanı firmada mevcut mu?  

Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından 

gerekli teçhizat altyapısı firmada mevcut mu? 

(İSG kuruluşu ile yapılan sözleşme ve/veya İş güvenliği uzmanına ait 

sertifikaları dosyaya ekleyiniz.)  

Hayır 

4 
Firma altyapısı ve firma tarafından hazırlanan İSG Risk Analizleri ULM-02-TL-

00-025 doküman numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği talimatına göre uygun mu?  

Evet      

Hayır 
1,2,3 

5 
Muayene alanı işaretlemeler ile belirgin bir şekilde ayrılmış mı?  

(Muayene alanının fotoğrafını dosyaya ekleyiniz) 

Evet          

Hayır 
1 

6 

Muayene öncesinde ölçüm alabilmek için sesli, görsel ve titreşimli alarm 

verebilen,  standartlara uygun oksijen dedektörü ve gaz ölçüm cihazı mevcut 

mu? 

(Cihaza ait teknik özellikleri gösteren katalog ve cihazın bir fotoğrafı 

dosyaya eklenmelidir.) 

Evet          

Hayır 
2,3 

7 

Kullanılan cihazların kalibrasyon prosedürü belge ve dokümanları ile bu 

cihazların ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca 

ölçülüp kalibre edildiğine dair bilgi ve belgeler mevcut mu?  

Muayene merkezi devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst 

yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi 

durumda muhafaza eder ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması 

halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir. 

(Muayenede kullanılan teçhizatlara ait tamir/bakım prosedürü ve örnek 

tamir/bakım kayıtları ile ölçüm aletlerine ait kalibrasyon prosedürünü ve 

örnek kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet                      

Hayır 
1,2,3 

8 
Muayene ünitesinde, kullanılmak üzere su deposu ve su pompası mevcut mu? 

(Mevcut su deposu ve su pompasının fotoğraflarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet                      

Hayır 
2,3a,3b 

9 
Hidrostatik testte kullanılan test suyunun pH değeri ve sıcaklığı ölçülüyor mu?  

(Ölçüm raporunu dosyaya ekleyiniz) 

Evet       

Hayır 
2,3 

10 

Muayene için kullanılan manometrelerin özellikleri aşağıda belirtilen şartları 

karşılıyor mu? 

*0,5-1 bar (maks. % 1 hassasiyete sahip),  

*5-10 bar (%50-%90 okuma aralığında maks. % 4 hassasiyete sahip),   

*10-20 bar  (%50-%90 okuma aralığında maks. % 4 hassasiyete sahip), 

*20 bar üstü (%50-%90 okuma aralığında maks. % 4 hassasiyete sahip)  

Evet    

       

Hayır 

2,3 

11 

Topraklama bağlantıları ve topraklama makarası kablosu direnç ölçümü için 

pens ampermetre/ohmmetre mevcut mu? 

(Cihazın fotoğrafını dosyaya ekleyiniz) 

Evet         

Hayır 

2,3 

 

12 

Tankın gövde malzemesinin kalınlık ölçümünü yapabilecek ultrasonik kalınlık 

ölçüm cihazı mevcut mu? 

 (Cihazın kalibrasyon sertifikasını dosyaya ekleyiniz) 

Evet        

Hayır 

Taşeron  

2,3 

13 
Boyutsal ölçümlerinin yapılabilmesi için, gerekli sayıda ve kalibrasyonlu metre, 

ölçüm mastarı, kaynak mastarları mevcut mu? 

Evet       

Hayır 
1,2,3 

14 Muayene merkezi, muayenelerde kullanılacak NDT yöntemlerini kendi Evet  2,3 
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bünyesinde uygulayabiliyor mu veya söz konusu yöntemler için ihtiyaç 

duyulduğunda müşteriyi bekletmeyecek şekilde hemen cevap verebilecek bir 

taşeron firma ile sözleşmesi mevcut mu? (Varsa sözleşmeyi veya muayene 

merkezi personeline ait sertifikaları dosyaya ekleyiniz) 
İlgili NDT Yöntemini belirtiniz: VT ; MT ; PT ; RT ; UT  

         

Hayır 

15 

NDT yöntemleri için yöntem ve değerlendirme standardına uygun hazırlanmış 

prosedürler, talimatlar ve personel sertifikaları mevcut mu?  

(Prosedür ve talimatları dosyaya ekleyiniz) 

Dışarıdan hizmet alınıyorsa, Taşeron firmanın ilgili yöntem ve değerlendirme 

standardından gerekli akreditasyonu var mı?  

(Akreditasyon sertifikasını dosyaya ekleyiniz) 

Evet   

 

Hayır 

 

2,3 

16 

Güvenlik valflerinin sızdırmazlık, açma/kapama basınç kontrollerinin 

yapılabileceği düzenek firmada mevcut mu?  

(Düzeneğin fotoğrafını dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 
2,3 

17 

Tank borulama ve teçhizatların ayrı ayrı test edilmesi gerektiği durumlar için 

gerekli test düzenekleri mevcut mu?  

(Düzeneklerin fotoğraflarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet   

Hayır 
2,3 

18 
Muayene amacıyla, teçhizat sökülmesi gerektiği durumlarda firmada söküm 

takım işlerini yapabilecek yardımcı eleman ve teçhizat altyapısı yeterli mi?  

Evet    

Hayır 
2,3 

19 
Araç kontrolleri için elektronik teşhis sistemleri vb. teknik altyapı/ekipmanlar 

firmada mevcut mu? (İlgili cihaza ait fotoğrafları dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 
1 

20 Pnomatik test teçhizatı ve gerekli pnomatik test gazları mevcut mu? 
Evet    

Hayır 
3 

21 

Kriyojenik tankların muayenesini gerçekleştirecek merkezlerde; 

a) Tankın nem/oksijen ölçümünü yapabilecek cihaz mevcut mu? 

b) Vakum izolasyonlu tanklarda, cidar arası vakum ölçümünü yapabilecek 

vakum ölçüm cihazı mevcut mu?  

(Cihazların kalibrasyon sertifikalarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 
3c 

 

D. ALTYAPI VE PERSONEL ŞARTLARI 
 

Sıra 

No 
Kriterler Kapsam 

1 
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”  mevcut mu?  

(Ruhsatın fotokopisini dosyaya ekleyiniz)  

Evet    

Hayır 
1,2,3 

2 

İdare ve hizmet binası, çalışanlara ve müşterilere hizmet verebilecek teknik 

özelliklere ve yeterli kapasitede sosyal donatılara (yemekhane, lavabo, wc, duş, 

mescit, dinlenme alanları) sahip mi?  

Mevcut sosyal donatıları belirtiniz:…… 

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

 

Hayır 

1,2,3 

3 

Muayene merkezinde, muayene yapılan yerlerde yeterli aydınlatma tesisatı ve 

atık suyun depolanacağı yeterli kapasitede depolama tankı mevcut mu?  

Merkezdeki aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatının 

yılda bir defa TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş A sınıfı muayene kuruluşuna 

kontrol ve bakımları yaptırılarak kayıtları tutulmalıdır. 

Evet    

Hayır 
1,2,3 
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(Muayene alanının aydınlatma tesisatına ait A tipi muayene kuruluşundan 

alınmış muayene raporunu dosyaya ekleyiniz) 

4 

Muayene merkezinde her mevsim çalışanlarının sağlığına uygun ısıtılmalı ve 

zararlı gazlardan temizleyen havalandırma sistemi mevcut mu?  

(Fotoğrafını dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 

1,2,3 

5 

Muayene merkezi girişinde güvenlik binası mevcut mu? Sınır güvenliği tel örgü, 

duvar ve benzeri bir yapı ile sağlanıyor mu?  

(Fotoğrafını dosyaya ekleyiniz) 

Evet                    

Hayır 

1,2,3 

6 

Park sahası araçların kolay manevra yapabileceği ve park etmelerine elverişli 

olarak trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş ve beton veya asfalt ile 

kaplanmış mı? 

(Park sahası fotoğraflarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet      

 

Hayır 

1,2,3 

7 

Muayene merkezinde, gerekli olan her türlü açıklayıcı/yönlendirici panolar ve 

levhalar, merkezin uygun yerlerine asılmış olmalıdır? 

(Fotoğrafları dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 

1,2,3 

8 

Her muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi 

işlem sistemi kurulur.  

Muayene alanına giren araçların ve muayene alanında yapılan testlerin izlendiği 

ve bu kayıtların en az 6 ay süre ile saklanabildiği kamera kayıt sistemi mevcut 

mu? 

(Kamera kayıt sistemine ait fotoğrafları dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 

1,2,3 

9 

Araçların muayenelerinin yapılmasına imkân sağlayan muayene kanalı mevcut 

olmalıdır.(Bu şart uygun ebatlarda inşa edilecek rampa ile de karşılanabilir.)   

Birden fazla muayene hattı ihtiva eden muayene merkezlerinde muayene hatları 

numaralandırılır.  

Muayene hattı sayısı: 

(Muayene kanalına/hattına ait fotoğrafları dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 

1,2,3 

10 

Her muayene merkezinde bir teknik yönetici ve bir teknik yönetici yardımcısı ile 

bir muayene uzmanı, en az bir müşteri kabul görevlisi, her bir hat için ise en az 

bir teknisyen/tekniker istihdam edilir. Muayene merkezinde yönetmeliğin 11. 

Maddesinde belirtilen niteliklerde ve yeterli sayıda personel mevcut mu? (İlgili 

personele ait, başvuru sahibi şirkette çalıştıklarına ilişkin sigorta kayıtlarını, 

diplomaları ve muayene teknikeri/teknisyenine ait sürücü belgesini dosyaya 

ekleyiniz) 

Teknik yönetici sayısı: 

Teknik yönetici yardımcısı sayısı: 

Muayene uzmanı sayısı: 

Muayene teknisyeni/teknikeri sayısı: 

Müşteri kabul görevlisi sayısı: 

 

Evet    

 

Hayır 

1,2,3 

11 

Muayeneleri gerçekleştirecek personelin ADR genel bilgilendirme, tank 

muayeneleri ve ADR araç uygunluk muayeneleri konularında eğitimleri mevcut 

mu?  

(Eğitim sertifikalarını dosyaya ekleyiniz) 

Evet    

Hayır 

1,2,3 

 

12 
Tank muayeneleri için ilgili personelin tankta uygulanacak NDT yöntemlerinin en 

az birinden (Tercihen ISO 9712 standardına göre gözle muayene) seviye 2 

Evet    

Hayır 

2,3 
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sertifikası mevcut mu?  

(Muayene merkezi veya taşeron firma personelinin NDT sertifikasını 

dosyaya ekleyiniz) 

 

E. SONUÇ 
 

…/…/…. tarihinde yukarıda başvuru bilgileri verilen muayene merkezi tesislerinde yapılan inceleme 

sonucunda, ilgili tesisin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş onay kuruluşu personeli gözetiminde aşağıda 

uygunluğu belirtilen kapsam dâhilindeki işleri yapmak üzere gerekli alt yapıya sahip olduğu/olmadığı tespit 

edilmiştir. 

KAPSAM UYGUN UYGUN 

DEĞİL 

1 ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk İncelemeleri   

2 Basınçsız Tankların Muayeneleri 
2a Akaryakıt Tankerleri   

2b Kimyasal Tanklar   

3 Basınçlı Tankların Muayeneleri 

3a Kimyasal Tanklar   

3b LPG Tankları   

3c Kriyojenik Tanklar   

EKLER 

İlgili soruların cevaplarının doğruluğunu gösteren dokümanı (fotoğraf/sertifika/ruhsat/rapor/kayıt vb.) madde 

numarasını üstünde belirterek dosyaya ekleyiniz. 

BAKANLIK / ONAY KURULUŞU 

İŞLETİCİ 

Raporun içeriğine (ekleriyle birlikte) 

katılmaktayım 

Ad/Soyad/ Unvan İmza Ad/Soyad/Unvan İmza 

    

    

 

 

 

 

 


