
                                 

 

 

BENZİN VE NAFTA TAŞIYAN TANKERLERİN KAPALI DOLUMA 

UYGUNLUK KONTROLÜ  

KONTROL LİSTESİ VE RAPORU 
  

                                                                                                                             

 

  

Doküman Kodu: ULM-02-FR-04-055     Yayın Tarihi: 15.11.2021     Revizyon Tarihi / No: /  

1. Muayeneden önce uzman tarafından ilgili Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü 

Yönetmeliği mutlaka incelenmelidir.   (Özellikle Bkz: Yönetmelik Ek-1 Madde 1,2.1, 2.3, 3.1,3.2,3.5, 4.1,4.2, 4.3; Ek-2 Madde 1,2,4) 
2. Tankerin tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında muayenesi yapılmış olmalıdır. Aksi halde kapalı dolum kontrolüne başlanmaz 
3. İş Sağlığı ve Güvenliği şartları sağlanmadan muayene yapılmamalıdır!      U:Uygun UD: Uygun Değil 

TANKER BİLGİLERİ 

Başvuru Proje/Rapor No: Muayene Tarihi: 

Muayene Yeri:  

Şasi/Vagon No:  Tank Üretim/Seri No: 

Taşıma Modu:  Karayolu ☐    Demiryolu ☐     Kontrol Tipi:    İlk Kontrol   ☐                      Periyodik Kontrol  ☐                    

Tanker Dolum Mekanizması:             Üstten Kapalı Doluma Uygun ☐   Alttan Kapalı Doluma Uygun ☐ 

Tehlikeli Madde Tank Muayenesi    Muayene Tarihi: Sertifika No: 

Bölme Hacimleri (Litre) Göz No Brüt Hacim Net Hacim 

• Brüt hacimler Tehlikeli Madde Tank Muayene Rapor/Belgesinden alınmalıdır. 

• Bu bölüm yalnızca Benzin/Nafta Taşımacılığı için kullanılan gözler için 

doldurulmalıdır. Göz numarası belirtilmelidir. 

• Tanker net hacimleri için aşırı dolum sensör boyları doğru ayarlanmalıdır.  
(Set değeri için bkz: TSE CEN/TR 15120 EK D)  

   

   

   

   

ALTTAN DOLUMLU TANKER SERVİS EKİPMANLARININ KONTROLÜ U UD 

1 Tankerin ilgili gözü üstünde 4 inç API (101,6 mm) sıvı adaptörü, buhar geri dönüşüm adaptörü ve var mı?    

2 Benzin ve nafta taşınan bölmelerde TS EN 13308 veya TS EN 13316 standartlarına uygun dip vana var mı?    

3 Tankın ilgili gözü üstünde yer alan PV Valfinin minimum açma basıncı 0,055 bar olmalıdır.   

4 Tankerin üstünde tüm buharın tesise aktarılması/buharın toplanması için buhar toplama adaptörü var mı?   

5 

Tank üzerindeki aşırı dolum sistemi TS EN 13922’ ye uygun olmalıdır. Tank üstünde, aşırı dolum sensörü (2 kablolu termistör veya 

optik, 5 kablolu optik veya arıza emniyetli muadili) ile sensörlerin bağlandığı ve tesis ile iletişimi sağlayan 10-pinli elektrikli konektör 

(araç şasesi ile de bağlantılı) var mı?  

  

6 

Sıvı Adaptörler (API), Buhar toplama adaptörü ve topraklama/aşırı 

dolum konektörünün yerden yükseklikleri (H) aşağıdaki teknik resimde 

gösterilen kadar olmalıdır. 

   

7 

Sıvı adaptörlerinin yatay dizilimi en fazla 2500 mm bir uzunluk içinde yapılmalı, 

birbirleri ve en yakın diğer ekipman/dolap duvarı vb. donanımlarla en az 250 

mm yatay mesafe olmalıdır. 

 
  

8 
Aşırı dolum sensörlerinin sıvı teması ve topraklama kaybı durumunda 10 pinli konektör vasıtasıyla arıza sinyali verip veremediğinin 

kontrolü yapıldı mı? 
  

9 Kontrol butonundan tahrik edildiğinde dip vanaların ve buhar iletim vanalarının çalışmasının kontrolü yapıldı mı?    

10 Buhar dönüş hatlarının 0,2 bar da sızdırmazlığı kontrol edildi mi?   

11 
Tankerin uygun bölümlerine CEN TR 15120 EK C’ye göre plakalar yerleştirildi mi? Tankın dolum boşaltım bölümünde gerekli göz ve 

sensör tipi (Örneğin; 2 kablolu veya 5 kablolu) işaretlemeleri varsa plaka zorunlu değildir. 
  

ÜSTTEN DOLUMLU TANKER SERVİS EKİPMANLARININ KONTROLÜ U UD 

1 Tankerin ilgili gözü üstünde sıvı dolum için 4 inç vana/kaplin var mı? Sıvı dolum ağzı tanker içine uygun bir şekilde uzatılmış mı?   

2 Tankerin ilgili gözü üstünde buhar geri dönüşümü için buhar geri dönüşüm vana/kaplini var mı?    

3 Tankın ilgili gözü üstünde yer alan PV Valfinin minimum açma basıncı 0,055 bar olmalıdır.   

4 

Tank üzerindeki aşırı dolum sistemi TS EN 13922’ ye uygun olmalıdır. Tank üstünde, aşırı dolum sensörü (2 kablolu termistör veya 

optik, 5 kablolu optik veya arıza emniyetli muadili) ile sensörlerin bağlandığı ve tesis ile iletişimi sağlayan 10-pinli elektrikli konektör 

(araç şasesi ile de bağlantılı) var mı? 

  

5 
Aşırı dolum sensörlerinin sıvı teması ve topraklama kaybı durumunda 10 pinli konektör vasıtasıyla arıza sinyali verip veremediğinin 

kontrolü yapıldı mı? 
  

6 Varsa buhar dönüş hatlarının 0,2 bar da sızdırmazlığı kontrol edildi mi?   

7 

Tankerlerin kapalı doluma çevrilmesi sırasında tankın gövdesinde tadilat yapılması durumunda tank tehlikeli madde istisnai muayeneye 

yönlendirilmelidir. Yalnızca teçhizat değişimi yapılması durumunda 0,2 barda sızdırmazlık yapılması yeterli olup, ayrıca istisnai 

muayeneye yönlendirilmesi gerekmemektedir. Teçhizat değişimi yapılan tankın sızdırmazlığı kontrol edildi mi? 

  

SONUÇ 

Yukarıda dolum/ göz bilgileri verilen tank Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından 

Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında uygun bulunmuştur/bulunmamıştır. 
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