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ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNA AİT  :

ADRES :

İL : İLÇE: POSTA KODU:

KODU   : TELEFON FAKS: E-MAİL: WEB ADRESİ:

ARAÇ MUAYENE İSTASYONUN BULUNDUĞU İLE AİT :

EN YAKIN İSTASYONA UZAKLIĞI:

(varsa ) (Belediye sınırları içerisinde 1(bir)den fazla ise iki istasyon arası 5 km olmalı

AÇIKLAMA 1 (Bina ve otopark alanlarına ilişkin)

İdari bina 

(brüt) m2

(**)Otopark 

alanı m2

1 x 1 80 750

2 x 1 80 750

3 x 1 100 1250

4 x 1 100 1250

5 x 1 120 2000

6 x 1 120 2000

İdari , hizmet binası ve otopark alanlarının büyüklükleri her istasyon için Tablo 1 ve AÇIKLAMA 1 de verilen bilgiler ışığında değerlendirilecektir.

Araç muayene istasyonun: Kanal sayısı:         Proje Tipi:

A-İDARİ BİNA Değerlendirme B-HİZMET BİNASI Değerlendirme C-OTOPARK Değerlendirme

Ölçülen Alan Ölçülen Alan Ölçülen Alan

B.1 Hizmet binası ölçülerİ 

Uzunluk Değerlendirme Genişlik Değerlendirme Yükseklik Değerlendirme

Ölçülen (cm) Ölçülen (cm) Ölçülen (cm)

AÇIKLAMA 2 (İdari, Hizmet bina için zorunlu mahal ve alt/üst yapı nitelikleri)

1-İdari binada yönetici, personel çalışma oda/odaları, mali işler odası, çau ve yemek salonu,bay/ bayan tuvaletlerine sahip olmalıdır.

2-Bianların su, elektrik,telefon, aydınlatma , atık su gibi altyapıya sahip olmalıdır.

3-Bina ve otopark zemini uygun malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

4-Muayene istasyonları, her  mevsim çalışanların sağlığına uygun ısıtılmalı ve zehirli gazlardan temizleyen havalandırma sistemi olmalıdır.

İdari , hizmet binası mahal ve alt yapısı her istasyon için AÇIKLAMA 2 de verilen bilgiler ışığında değerlendirilecektir.

A.1- İdari bina odaları B.2 Hizmet binası alt/üst yapı 

Birim adı 1

Yönetici odası 2 Su tes. Su tes.

Çalışma odası 3 Atıksu tes. Atıksu tes.

Mali işler odası 4 Elektrik tes. Elektrik tes.

Çay salonu Telefon tes. Telefon tes.

Yemek salonu 1 Aydınlatma Aydınlatma

Bay tuvaleti 2 Isıtma Isıtma

Bayan tuvaleti 3 Soğutma Soğutma

4 Havalandırma Havalandırma

Açıklama Değerlendirme Açıklama Değerlendirme Açıklama Değerlendirme

Muayene çukurunun boyutları ve alt yapısı her istasyon için AÇIKLAMA 3 de verilen bilgiler ışığında değerlendirilecektir.

D.2 Muayene çukuru alt/üst yapı 

Ölçüm (cm) Açıklama Değerlendirme Değerlendirme Değerlendirme

Uzunluk Drenaj Aydınlatma

Derinlik

Değerlendirme

A.4- İdari bina zemini B.3- Hizmet binası zemini C.1- Otopark zemini

AÇIKLAMA 3 (Muayene Çukuru): Hafif, Kombine ve Ağır araç kanallarında muayene kanalının en az 1/2 uzunluğunda ve 1.5m derinliğinde drenajı sağlanmış, iç yüzeyi uygun malzemeile 

kaplanmış ve aydınlatılabilir olmalıdır.

D- MUAYENE ÇUKURU D.1- Muayene çukuru zemini

B.1-Hizmet binası yardımcı odalar

Kanal sayısı X İstasyon 

sayısı

(*)Kombine veya ağır araç 

Hizmet binası (brüt) m2 1-(*)Araç muayene istasyonu sadece hafif araç muayene istasyonu olarak kurulması halinde bu 

ölçülerin en az 1/2 si kadar olmalı.                                                                                                                                 

2-(**)Araç muayene istasyonu sadece hafif araç muayene istasyonu olarak kurulması halinde bu 

ölçülerin en az 2/3ü kadar olmalı.                                                                                                              

3-Hafif araç muayene kanalının uzunluğu en az 15m, genişliği ise 5 m olmalı.                                                                                                                                                                                                                                                                      

4-Kombine veya ağır araç muayene kanalının uzunluğu en az 35m, genişliği ise 7 m olmalı.                                                                                                                                                                       

5-Hizmet binası yüksekliği en az 5m olmalı.

280

480

680

960

1160

1360

İSTASYON SAYISI:

Tablo 1: Muayene kanal sayısına göre asgari idari, hizmet binası ve otopark alanları

A.2- İdari bina  diğer odalar A.3- İdari bina alt/üst yapı

Değerlendirme Değerlendirme Değerlendirme

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU AÇILIŞ ŞARTNAMEYE                                          

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

Kontrol Listesi No:

Revizyon No:

İlk Yayım Tarihi

Revizyon Tarihi:



BİLGİLENDİRİCİ YÖNLENDİRİCİ LEVHALAR VE GİRİŞ-ÇIKIŞ İÇ YOLLAR

A- Bilgilendirici/Yönlendirici levhalar: Şehir içi ve şehirler arası yollarda istasyona ulaşımı sağlamak için uygun yerlere konulan levhalardır.

B- Çalışma Gün ve saatleri: Çalışma gün ve saatlerini gösteren panolar istasyon girişinde uygun yerlerde asılır.

1- Giriş Yolu:

2- Çıkış Yolu:

3- Kurp Yarı çapı:

4-Park alanına ulaşımı sağlayan iç yollar:

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ, İLK YARDIM VE YANGINDAN KORUNMA

A- İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

B- İLK YARDIM VE YANGINDAN KORUNMA İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER 

B.1- İLK YARDIM İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER 

B.2- YANGINDAN KORUNMA İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER 

Giriş- Çıkış ve İç yollar: Araç Muayene istasyonuna giriş çıkışı ve park alanına ulaşımı sağlayan yollardır. Giriş- çıkışlar trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kurp yarıçapı ağır 

araçlar için en az 10m olmalıdır.  Bu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.



CİHAZ ADI MARKA CİHAZ ADI MARKA 

SABİT ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILACAK CİHAZLAR 

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

SABİT  ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILACAK DİĞER ALET VE CİHAZLAR 

ADI ADET ADI ADI ADET

Metre var   /   yok var   /   yok var   /   yok

El feneri var   /   yok var   /   yok var   /   yok

Büyüteç var   /   yok var   /   yok var   /   yok

Kriko var   /   yok var   /   yok var   /   yok

Kompresör

GAZ KAÇAĞI KONTROL 

DEDEKTÖRÜ

İSO ve CE veya muadili belge İSO ve CE veya muadili belge İSO ve CE veya muadili belge

Lastik diş derinlik kumpası

DİREKSİYON BOŞLUK 

ÖLÇÜM CİHAZI

LİFT 

GÜRÜLTÜ KONTROL 

CİHAZI

İSO ve CE veya 

muadili belge

HAFİF ARAÇ FREN TEST 

CİHAZI

AĞIR ARAÇ FREN TEST 

CİHAZI

FAR AYAR CİHAZI

Sabit ve Seyyar araç muayene istasyonlarında kullanılacak cihazlar AÇIKLMA 4 de verilen bilgiler doğrultusunda doldurulacaktır.

ADI DURUM  AD. MARKA
BAKANLIK 

BİLGİSİ

TEKNİK 

ÖZELLİK

BİLGİSAYAR 

BAĞLANTISI

BAĞLANTI 

ŞEKLİ

VERİ 

AKTARIMI
YAZICI 

Lift (Hidrolik, Pnömatik Araç kaldırıcı): Her hafif araç kanalında bir adet muayene çukuru veya yeterli kapasitede lift bulundurulacaktır. İşletici veya Alt İşletici isterse ikisini de bir arada 

bulundurabilir. Ağır vasıta kanalında muayene çukuru ile çukur boyunca hareket edebilen kaldırma kapasitesi en az 15 ton olan aks krikosu bulunacaktır. ?

Direksiyon Boşluk Ölçme Cihazı :Her muayene istasyonunda, en az bir adet en az 13 tonluk direksiyon boşluk ölçme cihazı bulundurulacaktır.

Tüm parça, birleştiren parça ve cihazlar ISO ve CE veya muadili standartlara uyumlu olmalıdır.

Her istasyonda; metre, el feneri, büyüteç, kriko vb gibi seçilen teknolojiye göre gerekli olabilecek yardımcı ölçü aleti ve malzeme ile lastik diş derinlik kumpası bulunacaktır

Asgari fren test. far kontrol, egzoz emisyon, ve ön düzen kontrol cihazları bilgisayar sistemine bağlı olmalıdır. (Direksiyon boşluk ölçme cihazı bilgisayar bağlantılı üretilene kadar bu  şart 

aranmaz.)

İstasyon için gerekli olan basınçlı havayı temin eden kompresör bulunacaktır

AÇIKLAMA 4:  Seyyar muayene yapacak ekiplerde; taşınabilir nitelikte, en azından bir adet yazıcılı en az 3,5 ton dingil yüküne dayanıklı hafif araç fren test cihazı, bir adet far kontrol 

cihazı, egzoz emisyon ölçümü yapılması halinde birer adet benzinli, dizel, LPG ve CNG motorlu araçların egzoz gazı ölçüm cihazı, lastik diş derinlik kumpası ve araç krikosu ile gerekli 

yardımcı ölçü aletleri bulundurulacaktır.      

Fren Test Cihazı:Araç Muayene İstasyonlarında ağır araçlar için dönüş hızı en az 2 km/saat olan ve en az 13 tonluk dingil yüküne dayanıklı tamburları olan ağırlık simülatörü, tartı ve 

yazıcısı olan fren test cihazı ile hafif araçlar için dönüş hızı en az 5 km/saat ve en az 3,5 tonluk dingil yüküne dayanıklı yazıcılı fren test cihazı bulunmalıdır. Tek kanallı istasyonlarda bu 

cihaz her iki tür aracın da frenlerini test edebilecek nitelikte olacaktır.Fren test cihazları . ağır ve hafif araçlar için ayrılacak her kanala monte edilmelidir.Test cihazında otomasyonlu analiz 

ve sonuç değerlendirmesi yapabilecek donanımlar bulunmalı, bilgisayar ağına bağlantılı olmalıdır.Ağır araçların fren test cihazlarında hava basıncını ölçen sensörler kullanılmalıdır. 

Ancak, bu cihazların sinyal üzerinden çalışan diğer sistemler tarafından etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Far kontrol cihazı: Hafif ve ağır vasıtaların far ve yardımcı lambalarının ışık şiddetini ve ışık yayılma açılarını kontrol etmek üzere her kanal için bir adet cihaz bulundurulacaktır

Egzoz Gazları Ölçüm Cihazı :Her istasyonda en az bir adet benzinli araçlar için ve bir adet de dizel araçlar için egzoz gazı ölçüm cihazı bulundurulacaktır

Gürültü Kontrol Cihazı: Her istasyonda bulunması gereken en az bir adet gürültü seviyesini kontrol eden ses ölçerler, yayılan gürültüyü 1 db (A) doğrulukla ölçebilmelidir.

Gaz Kaçağı Kontrol Dedektörü : Her istasyonda en az bir adet alternatif yakıt kullanan (LPG, CNG vb.) araçlardaki gaz kaçaklarını kontrol edebilecek cihaz bulunacaktır

4-EGZOZ EMİSYON CİHAZI (DİZEL) 10-EGZOZ EMİSYON CİHAZI

5-LASTİK DİŞ DERİNLİK KUMPASI 11-GAZ KAÇAĞI KONTROL DEDEKTÖRÜ

6-GÜRÜLTÜ KONTROL CİHAZI 12-DİREKSİYON BOŞLUK ÖLÇÜM CİHAZI

1-HAFİF ARAÇ FREN TEST CİHAZI 7-KANAL KRİKOSU

2-AĞIR ARAÇ FREN TEST CİHAZI 8-YAVAŞLAMA ÖLÇER

3-FAR AYAR CİHAZI 9-AĞIRLIK SİMÜLATÖRÜ

SABİT VE SEYYAR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILCAK CİHAZLARIN BAKANLIĞA BİLGİSİ VERİLEN MARKALARI 



SEYYAR İSTASYON 

A- Seyyar istasyon bilgileri A .1- Varsa Seyyar istasyon çekici araç bilgileri

PLAKA NO: PLAKA NO: MOTOR NO:

ŞASİ NO ŞASİ NO İSTİAP HADDİ

TİP ETİKET BİLGİLERİ: TİP ETİKET BİLGİLERİ:

SEYYAR İSTASYON CİHAZ BİLGİLERİ

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var / yok var   /   yok
uygun                 

uygun değil
var   /   yok

kablolu                     

kablosuz
var   /   yok var   /   yok var   /   yok

DİĞER CİHAZ VE ALETLER

ADI ADI ADI

var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var   /   yok var   /   yok var   /   yok

var   /   yok var   /   yok var   /   yok

Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim / ederiz.

AD-SOYAD GÖREVİ TARİH İMZA GÖREVİ TARİH İMZA

…………………………….         ……………………..                  …………………….. …………………………..        ……………………..                  ……………………..

…………………………….         ……………………..                   …………………….. ………………………….        ……………………..                   ……………………..

……………………………. …………………….         ……………………..                   …………………….. …………………………..        ……………………..                  ……………………..

……………………………. …………………….         ……………………..                   …………………….. …………………………..        ……………………..                  ……………………..

AÇIKLAMALAR

1- HER İSTASYON İÇİN AYRI AYRI DOLDURULACAKTIR.

2- İSTASYONA AİT BİR(1)DEN FAZLA SEYYAR MUAYENE İSTASYONU VAR İSE 4. SAYFADAN SEYYAR İSTASYON SAYISI KADAR ÇOĞALTILIP İMZA ALTINA ALINACAKTIR.

…………………………………..

AD-SOYAD

…………………………………..

……………………………………

…………………………………..

Kriko

El feneri Kompresör

Büyüteç

İSO ve CE veya muadili belge İSO ve CE veya muadili belge İSO ve CE veya muadili belge

Metre Lastik diş derinlik kumpası

DİREKSİYON BOŞLUK 

ÖLÇÜM CİHAZI

GÜRÜLTÜ KONTROL 

CİHAZI

GAZ KAÇAĞI KONTROL 

DEDEKTÖRÜ

HAFİF ARAÇ FREN TEST 

CİHAZI

AĞIR ARAÇ FREN TEST 

CİHAZI

FAR AYAR CİHAZI

TEKNİK 

ÖZELLİK

BİLGİSAYAR 

BAĞLANTISI

BAĞLANTI 

ŞEKLİ

VERİ 

AKTARIMI
YAZICI 

İSO ve CE veya 

muadili belge
ADI DURUM  AD. MARKA

BAKANLIK 

BİLGİSİ


