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Müşteri’nin Sorumlulukları: 

 

• Periyodik muayene teklifinin onayı ve tarafımıza iletilmesi. 

 

• Muayeneleri yapılacak ekipmanlar için randevu verilmesi ve teklif onayı ile birlikte 

tarafınıza iletilecek olan Periyodik Muayene Hizmetleri Öncesi Yapılması Gereken 

Hazırlıklar Formunun gerekliliklerinin yerine getirilmesi. 

 

• Muayene hizmetlerini yerine getirecek olan teknik personelimize işletme içerisinde 

refakat edecek yardımcı teknik bir personelin hazır bulunması, muayenesi 

yapılacak tüm ekipmanların bulundukları mahalleri ve bu ekipmanlar ile ilgili gerekli 

bilgi ve belgelerin sağlanması. 

 

• Muayene formlarının yetkili bir personelce imza altına alınması. 

 

• Muayene esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili eksikliklerinin 1 (bir) ay 

içerisinde giderilmesi taahhüdünün verilmesi. 

 

• Müşteri, muayene esnasında yardımcı personel bulundurmakla ve çevre güvenliği 

ile ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

Müşteri muayene hizmetinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hazırlıkları yapmakla 

yükümlüdür; 

 

• Hava Tankı ve Kompresör İçin; 

Hidroforun, kompresörün, hava tankının çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.  

Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır. 

Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir. 

Tank üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde 

sökülmelidir. (pistonlu kompresörler için)       

Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır. 

Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile 

doldurulmalıdır. 

         

• Kaldırma ve İletme Ekipmanları (vinç, forklift, vb) İçin;     

Vinçler için kaldırma kapasitesinin 1,1 ve 1,25 katı kadar yük hazırlanmalıdır, caraskal için 

1,5 katı kadar yük hazırlanmalıdır. 

Forklift için yük kaldırma diyagramında belirtilen yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır. 

Vinç, caraskal, forklift, transpalet vb. genel bakım ve temizliği yapılmalıdır. 

       

• Elektrik Ölçümleri ( topraklama / paratoner / pano ) için; 

Cihazların topraktan en fazla 50 m uzakta olması gerekmektedir. Aksi takdirde 2,5 mm² 

kesitli kablo hazır bulundurulmalıdır. Ölçümler sırasında yetkili elektrik tekniker/ 
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teknisyeninin KBM personeline refakat etmesi gerekmekte ve cihazlar çalışır durumda 

bulundurulmalıdır.      

 

Önemli Not 1:  

Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde 

zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan 

hazırlıklardan dolayı muayene yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak 

servis ücreti alınacaktır.  

 

Önemli Not 2:  
Periyodik muayenesi yapılacak olan cihazlara ait sicil kartı ve bakım dosyaları ile önceki 
periyodik muayene raporlarının muayene sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir. 

 
4.A.  KBM’nin Sorumlulukları; 

 

• Müşteri ile belirlenmiş olan muayene tarihinde ve saatinde tarafımızın yetkili teknik 

uzmanlarının tesiste hazır bulunması. 

• Müşterinin saha alanına tarafımızın teknik uzmanları dâhil olduğunda ilgili iş emri ve 

SGK kayıtlarının ilgili güvenlik elemanlarına ve yetkililere iletilmesi. 

• Muayene esnasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik takip 

denetimlerinin talep üzerine tekrar yapılması. 

• Tarafımızın yaptığı muayene işlemleri sırasında edinilen bilgilerin gizliliğinin 

korunacağı güvencesinin taahhüt edilmesi. Telif ve patent haklarının korunmasının 

sağlanması. 

• Tarafımızın muayene faaliyetlerini uygulanabilir durumlarda, yasal mevzuat şartları, 

belirlenmiş muayene kriterleri ve ilgili standartlara uygun şekilde ve gerekli 

teçhizatlar ile yapacağının taahhüt edilmesi. 

 

 

 

HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETIM TEMSILCISI GENEL YÖNETİCİ 


