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TSE                                                            
Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık 

Müdürlüğü                                                               
PORTATİF  (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE 

BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ 
KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM 

ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK 
MUAYENE SÜRECİ 

 
 
      
Bu belge,  tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan portatif  (taşınabilir) 
tanklar ile BM sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) 
tasarım onay süreçlerini ortaya koymaktadır. 

 

Türk Standartları Enstitüsü 
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GİRİŞ 

Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık alanlarında yapılan düzenlemelere adaptasyon 

sürecinde olan ülkemizin; ihtiyaç duyduğu tasarım onay ve sertifikalandırma işlemlerine yönelik 

hazırlanmış olan bu doküman ile TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü’ne 

yapılacak başvurular ve başvurularda izlenecek sürecin başvuru sahiplerine açıklanması 

amaçlanmıştır. 

NOT: Bu bölümün zorunluluklarına ek olarak, aksi belirtilmedikçe, tadil edilmiş haliyle 1972 
tarihli Uluslararası  Güvenli  Konteynerler  Konvansiyonu’ nun  ( International  Convention on 
Safe Containers – CSC) ilgili hükümleri, bu Konvansiyonun terminolojisi  kapsamındaki 
“konteyner” tanımına uyan her türlü çok  modlu portatif  tank veya ÇEGK tarafından 
karşılanacaktır. Deniz ötesi portatif tanklar veya ÇEGK’ ler için ek zorunluluklar geçerli olabilir.   

TABLO 1-TANIMLAR 

TANIM AÇIKLAMA 

Portatif Tank Sınıf 1, Sınıf 3 ve 9 ila; soğutulmadan veya soğutularak 

sıvılaştırılmış gazların taşınması için kullanılan çok 

modlu bir tanktır. Portatif tank, tehlikeli maddeleri 

taşımak için kullanılması gereken hizmet teçhizatının 

ve yapısal teçhizatın donatıldığı bir gövdeyi 

içermektedir. Portatif tank, yapısal teçhizat 

çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecektir. 

Gövdenin dışında dengeleme elemanlarına sahip 

olacak ve dolu olduğunda kaldırılabilecektir. Özellikle 

de bir araca, vagona veya deniz veya karayoluna 

mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenebilecek şekilde 

tasarlanmış olacak ve mekanik elleçlemeyi 

kolaylaştıracak takozlar, montaj tertibatı veya 

aksesuarlarla donatılacaktır. Tankerlerin, tank 

vagonlarının, metal olmayan tankların ve orta boy 

hacimli konteynerlerin (IBC'ler), portatif tankların 

tanımına girmedikleri kabul edilmektedir. 

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için; tank 

kapasitesi 450 litreden fazladır. 

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için; kapasite 450 

litreden fazladır ve tank termal olarak yalıtılmıştır. 



 
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri 

Merkezi Başkanlığı 

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE 
TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Doküman No ULM-02-SR-003 

PORTATİF  (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM 
SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ 

KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM 
ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK 

MUAYENE SÜRECİ 

Yayın Tarihi 01/07/2013 

Revizyon 
Tarihi 

 No  

 

                                     4 
HAZIRLAYAN: 
 

KONTROL EDEN: ONAYLAYAN: 

 

 
Gövde 

 
 

 
Portatif tankın taşınacak (tanka uygun) maddeleri 
muhafaza eden bölümü anlamında olup girişleri ve 
kapakları içermektedir, ancak hizmet teçhizatı veya 
yapısal teçhizat buna dahil değildir. 
 

 
Hizmet Teçhizatı 

Ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma, 
güvenlik, ısıtma, soğutma ve yalıtım cihazları anlamına 
gelir. 

Maksimum İzin Verilebilir Çalışma 
Basıncı (MİÇB) 

 
Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 kapsamındaki maddeler 
için; çalışma konumunda gövdenin en üst kısmında 
ölçülen aşağıdaki basınçların en az en yükseği kadar 
olan bir basınç anlamına gelir. 
 
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin 
verilen maksimum etkin ölçüm basıncı veya  
 
(b) Aşağıdakilerin toplamından az olmamak üzere, 
gövdenin tasarlanmış olduğumaksimum etkin ölçüm 
basıncı: 
 
(i) Maddenin 65 °C'deki mutlak buhar basıncı (bar 
olarak), eksi 1 bar ve 
 
(ii) 65 °C'lik maksimum fire sıcaklığı ve tr - tf (tf = 
(doldurma sıcaklığı, genellikle 15 °C;   tr = maksimum 
ortalama   döküm sıcaklığı, 50 °C) ortalama döküm 
sıcaklığındaki artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından 
belirlenen fire  boşluğundaki havanın veya diğer 
gazların kısmi basıncı(bar olarak) 
 
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için; çalışma 
konumunda gövdenin en üst kısmında ölçülen 
aşağıdaki basınçların en az en yükseği kadar olan fakat 
hiçbir durumda 7 bardan düşük olmayan bir basınç 
anlamına gelir. 
 
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin 
verilen maksimum etkin ölçüm basıncı veya 
 
(b) Gövdenin tasarlandığı ve aşağıdakilere uygun 
maksimum efektif ölçüm basıncı: 
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(i) İlgili uluslararası sözleşmede belirtilen T50 portatif 
tank talimatında listelenen soğutulmadan 
sıvılaştırılmış gazlar için, T50 portatif tank talimatında 
o gaz için verilen MİÇB (bar olarak); 
 
(ii) Diğer soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için, 
aşağıdakilerin toplamından az olmamak üzere; 
- Tasarım referans sıcaklığındaki soğutulmadan 
sıvılaştırılmış gazların mutlak buhar basıncı (bar 
olarak), eksi 1 bar. 
- Tasarım referans sıcaklığı ve tr - tf (tf = (doldurma 
sıcaklığı, genellikle 15 °C; tr = maksimum ortalama 
döküm sıcaklığı, 50 °C) ortalama döküm sıcaklığındaki 
artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından belirlenen 
fire boşluğundaki havanın veya diğer gazların kısmi 
basıncı (bar olarak); 
 
(iii) Basınç altındaki kimyasallar için ilgili uluslararası 
sözleşmede belirtilen T50’ sinde listelenmiş yakıtların 
sıvılaştırılmış  gaz  kısmına ait T50 portatif  tank 
talimatında/ yönergesinde belirtilmiş izin verilebilir. 
Azami Çalışma Basıncı (bar cinsinden) 
 
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma ve 
boşaltma sırasındaki en yüksek etkin ölçüm basıncı 
dahil, çalışma pozisyonundaki yüklü portatif tankın 
gövdesinin üst kısmında izin verilebilen maksimum 
etkin ölçüm basıncı anlamına gelir. 

 
Tasarım Basıncı 

 

 
Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 kapsamındaki maddeler 
için; tanınmış basınçlı kap kodunun gerektirdiği, 
hesaplamalarda kullanılacak basınç anlamına gelir. 
Tasarım basıncı aşağıdaki basınçların en yükseğinden 
daha az olmayacaktır: 
 
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin 
verilen maksimum etkin ölçüm basıncı veya 
 
(b) Şunların toplamı: 
 
(i) Maddenin 65 °C'deki mutlak buhar basıncı (bar 
olarak), eksi 1 bar; 
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(ii) 65 °C'lik maksimum fire sıcaklığı ve tr - tf (tf = 
(doldurma sıcaklığı, genellikle 15 °C; tr = maksimum 
ortalama döküm sıcaklığı, 50 °C) ortalama döküm 
sıcaklığındaki artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından 
belirlenen fire boşluğundaki havanın veya diğer 
gazların kısmi basıncı (bar olarak); 
 
(iii)  İlgili uluslararası sözleşmede belirtilen “Bölüm 1 
Genel Tasarım ve Yapım Zorunlulukları Madde 17 “ de 
belirtilen statik kuvvetler baz alınarak saptanan, ancak 
0,35 bardan az olmayan bir hidrolik yük basıncı veya 
 
(c) İlgili uluslararası sözleşmede belirtilen  portatif 
tank talimatında belirtilen minimum test basıncının 
üçte ikisi; 
 
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için; tanınmış 
basınçlı kapkodunun gerektirdiği, hesaplamalarda 
kullanılacak basınç anlamına gelir. Tasarım basıncı 
aşağıdaki basınçların en yükseğinden daha az 
olmayacaktır: 
 
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin 
verilen maksimum etkin ölçüm basıncı veya 
 
(b) Şunların toplamı: 
 
(i) MİÇB tanımının (yukarı bakınız) (b) maddesinde 
tanımlandığı gibi, gövdenin tasarlanmış olduğu izin 
verilen maksimum etkin ölçüm basıncı ve 
 
(ii) İlgili uluslararası sözleşmede belirtilen “Bölüm 1 
Genel Tasarım ve Yapım Zorunlulukları Madde 16 " da 
belirtilen statik kuvvetler baz alınarak saptanan, ancak 
0,35 bardan az olmayan bir hidrolik yük basıncı. 
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Test Basıncı 

 

Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 kapsamındaki maddeler 
için; hidrolik basınç testi sırasında gövde üzerindeki 
tasarım basıncının 1,5 katından daha az olmayan 
maksimum ölçüm basıncı anlamına gelir. Belirli 
maddeler için portatif tankların minimum test basıncı, 
İlgili uluslararası sözleşmede belirtilen portatif tank 
talimatında belirtilmiştir. 
 
Soğutulmadan ve soğutularak sıvılaştırılmış gazlar 
için; basınç testi sırasında gövdenin üstündeki 
maksimum ölçüm basıncı anlamına gelir. 
 

 
Gövdenin Tasarım Sıcaklığı Aralığı 

 

 
Ortam koşullarında taşınan maddeler için -40 °C ila 50 
°C arasında olacaktır. Yüksek sıcaklık koşulları altında 
elleçlenen  diğer  maddeler  için  tasarım  sıcaklığı, 
maddenin doldurma, boşaltma veya taşıma sırasındaki 
azami sıcaklığından az olmayacaktır. Sert iklim 
koşullarına tabi portatif tanklar için, daha ağır tasarım 
sıcaklıkları dikkate alınmalıdır. 
 

 
Eriyebilir Eleman 

 
 

 
Isıl olarak harekete geçen, kapatılmayan bir basınç 
tahliye cihazı anlamına gelir. 
 

 
Doldurma Yoğunluğu 

 

 
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın ortalama 
kütlesinin litre bazında gövdenin kapasitesinin oranı 
anlamına gelir (kg/l). Doldurma yoğunluğu İlgili 
uluslararası sözleşmede belirtilen T50 portatif tank 
talimatında verilmektedir. 
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Tasarım Referans Sıcaklığı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için; 
MİÇB' nin hesaplanması amacıyla, içeriğin buharlaşma 
basıncının saptandığı sıcaklık anlamına gelir. Tasarım  
referans sıcaklığı, gazın her zaman sıvılaştırılmış halde  
kalmasını   sağlamak   için,   taşınması   amaçlanan 
soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın veya basınç altında  
kimyasal   sıvılaştırılmış   gaz   yakıtların   kritik 
sıcaklığından daha az olacaktır. Bu değer, her portatif 
tank tipi için aşağıdaki gibidir: 
 
(a) 1,5 metre veya daha küçük çaplı gövdeler: 65 °C;  
 
(b) 1,5 metreden daha büyük çaplı gövdeler: 
       (i) Yalıtım veya güneş kalkanı olmadan: 60 °C; 
       (ii) Güneş kalkanı ile (bkz. 6.7.3.2.12): 55 °C ve 
       (iii) Yalıtım ile (bkz. 6.7.3.2.12): 50 °C 

 
Tank 

 

 
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için tank, 
aşağıdakilerden herhangi birinden oluşan yapı 
anlamına gelir: 
 
(a) Bir ceket ile bir veya birden fazla iç gövde. Ceketle 
gövde(ler) arasındaki boşluğunu havası tamamen 
alınarak  (vakum yalıtımı) bir ısıl yalıtım sistemine 
sahip olabilir; veya 
 
(b) Bir ceket ile ara bir katı ısıl yalıtım malzemesinden 
mamul tabakaya sahip bir iç gövde (örneğin katı 
köpük) 

 
Ceket 

 
 
 

 
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için yalıtım 
sisteminin bir parçası olabilen bir dış yalıtım örtüsü 
veya kaplaması anlamına gelir. 
 

 
Tutma Süresi 

 

 
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için ilk doldurma 
koşulunun belirlenmesinden, basınç sınırlandırma 
cihaz(lar)ının ayarlanmış en düşük basıncındaki ısı 
akışına dayalı olarak basıncın yükselişine kadar geçen 
zaman anlamına gelir. 
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Minimum Tasarım Sıcaklığı 

 
 
 

 
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için;  gövdenin  
tasarım  ve  yapımında kullanılan ve normal  doldurma,  
boşaltma  ve  taşıma   koşulları  sırasında  muhteviyatın  
en  düşük  (en soğuk) sıcaklığından (hizmet sıcaklığı) 
yüksek   olmayan   sıcaklık  anlamına  gelir. 
Soğutulmamış  gazların  taşınmasına  yönelik;  bir 
manifoldla birbirlerine bağlanmış ve bir iskelet 
içerisinde monte edilmiş çok modlu silindirler, tüpler 
ve silindir  grupları birleşimidir. ÇEGK, gazların 
taşınması  için  gerekli  hizmet  teçhizatını ve yapısal 
teçhizatı da kapsar. 
 

 
Elemanlar 

 

 
Silindirler, tüpler veya silindir demetleridir. 
 

 
Manifold 

 

 
Elemanların doldurma ve/veya boşaltma deliklerini 
bağlayan boru sistemi ve valflar bütünüdür. 
 

 
Hizmet Teçhizatı 

 

 
Ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma 
ve güvenlik cihazları anlamına gelir.  

 
Yapısal Teçhizat 

 

 
Elemanların dışındaki takviye, bağlama, koruma ve 
dengeleme elemanları anlamına gelir. 
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TABLO 2 –İLGİLİ STANDARTLAR 

Firmalar ürettikleri ürünün tasarım, yapım, prototip testleri ve ilk muayenelerini ilgili 

sözleşmenin yapım kriterlerine ve aşağıda belirtilen ilgili standartlara göre yapacaklar ve bu 

kriterleri/standartları başvuru sırasında belirtecektir. 

STANDART NUMARASI AÇIKLAMA 

 

TS ISO 6487 

 
 
Karayolu Taşıtları-Darbe Deneyindekullanılan Ölçme 
Teknikleri-Aletler 
 

 
 

TS EN ISO 11114-2 

 
Tüpler- Taşınabilir- Tüp Ve Vana Malzemelerinin 
Tüpteki Gaza Uygunluğu- Bölüm 2: Metal Olmayan 
Malzemeler 

 
 
 

TS EN ISO 11114-1 

 
 

Gaz Tüpleri- Taşınabilir- Tüp Ve Vana Malzemelerinin 
Gaza Uygunluğu Bölüm 1: Metalik Malzemeler 

 

 
 

TS EN ISO 6892-1 
 

 
Metalik Malzemeler - Çekme Deneyi -Bölüm 1: Oda 
Sıcaklığında Deney Metodu 

 
 

 
TS EN ISO 4126-7 

 
Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyetcihazları – 
Bölüm 7: Müşterek Veriler 

 

 
 

TS EN ISO 4126-1 
 

 
Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyetcihazları – 
Bölüm 1: Emniyet Vanaları 

 
 
 
 

TS 11764  ISO 1496-3 
 

 
Seri 1 Yük Konteynerleri – Özellikler Vedeneyler – 
Bölüm 3: Sıvılar, Gazlar Vesıkıştırılmış Kuru Yükler 
İçin Tankkonteynerleri 
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KAPSAM 

Bu bölümde portatif tankların ve ÇEGK’ lerin onayı, ilgili belgeleri, başvuru sahibi ve üretimde 

bulunması gereken teknik ve idari dokümanları, prototip ve ilk muayene deneyleri hakkında 

bilgi verilmektedir. 

NOT: Başvuru sahibi taşıyacağı maddelerin BM kodlarını, taşınacak madde/maddelerin sınıfını, 

yapım işlemleri, asgari test basınçları, asgari gövde kalınlıkları, kapasite, kontrol sıcaklıkları 

tahliye zorunlulukları, kontrol sıcaklıkları ve portatif tank ve ÇEGK için yapım kriterlerini diğer 

hükümlerle ilişkili talimatları; ilgili uluslararası sözleşmeden yararlanarak tespit etmeli ve 

gerekli ön hazırlığı üretim öncesi yapmalıdır. 

 
Portatif Tanklar/ BM Sertifikalı ÇEGK` lerin Onaylanması İle İlgili Genel Gerekler Aşağıda 
Belirtilmiştir: 
 
Bir Tasarım onayı başvurusunda Tasarım Onayı ve Üretim Denetimi aynı anda gerçekleştirilir.  
 
Tasarım onayı, Üretim Denetimi, İlk Muayene ve Test 
 
 Başvuru şunları içerir: 
 

 Başvuru sahibinin adı ve adresi; 
 Başvuru sahibinin başvuru sahibi olmadığı durumlarda uygunluk değerlendirmesi için 

başvuru sahibinin adı ve adresi; 
 Başka bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna aynı başvurunun 

yapılmadığına dair yazılı bildirim; 
 TSE temsilcisinin inceleme amacıyla üretim, muayene, test ve depolama alanlarına 

girmesine yetki tanıyan ve ilgili tüm bilgileri sağlayan beyan 
 İlgili teknik belgeler (Uygulama bölümünde belirtilmiştir.) 

  
Tasarım Onayı: 
 

 Tasarım onayları ile onayın geçerli olduğu süre boyunca tank/ÇEGK`lerin üretimi için 
yetki verilir. 
 

 Başvuru sahibi tank/ ÇEGK`ler ile ilgili olarak, TSE temsilcisine üretimi öngörülen 
ürünün numunelerini sunar. TSE, test programı için gerekliyse daha fazla numune talep 
edebilir. 
 

 Tasarımın, geçerli tüm hükümleri yerine getirdiği durumlarda TSE başvuru sahibine 
tasarım onayı sertifikası verir. 
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 Tasarım onayı, Tank/ÇEGK`in özelliğine bağlı olarak azami 10 yıldır. Bu süre zarfında 
ilgili teknik zorunluluklar (referans standartlar dâhil) değişirse ve onaylanan tasarım bu 
değişikliklere uymuyorsa, tasarım onayı iptal edilir ve tasarım onayı sahibi bu konuda 
bilgilendirilir. 

 
 Bir tasarım onayı sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tasarım onayına bağlı olarak 

tank/ÇEGK` lerin üretimine izin verilmez. Bu durumda, sona eren veya iptal edilen 
tasarım onayına dâhil tank/ÇEGK`ler, kullanımına, periyodik muayenesine ve ara 
muayenesine dair ilgili hükümler, tasarım onayının sona ermesinden veya iptal 
edilmesinden önce üretilen bu tank/ÇEGK`ler için geçerli olmaya devam eder. 

 
 Tasarım Yenilenmesi gerçekleştiği zaman geçerli olan uluslararası sözleşmenin 

uygunluğu açısından tam bir gözden geçirme ve uygunluk değerlendirmesi ile tasarım 
onayları yenilenir. Tasarım onayı geri çekildikten sonra yenileme mümkün değildir. 
Mevcut bir tasarım onayında uygulanan ara değişiklikler (örn tank/ÇEGK`lerin 
uygunluğunu etkilemeyen küçük değişiklikler ) sertifikanın özgün geçerlilik tarihini 
uzatmaz veya değiştirmez. 
 

 Tank/ÇEGK`in geçerli, süresi dolmuş veya geri çekilmiş tasarım onayı ile tadilatı 
durumunda, test edilme, muayene ve onay sadece bu Tank/ÇEGK`in tadil edilmiş 
parçaları ile sınırlıdır. Tadilat o sırada geçerli olan uluslararası sözleşme hükümlerine 
uygun olmalıdır. Tank/ÇEGK`in tadilattan etkilenmeyen bütün parçaları için, ilk tasarım 
onayı belgesi geçerlidir. 

 
 Bir tasarım onayının kapsamında bir veya birkaç Tank/ÇEGK`in tadilatı yapılabilir. TSE 

tarafından tadilatı onaylamak için başvurana bir sertifika verilir. 
 
Üretim Denetimi 
 

 Üretim süreci, ürünün tasarım onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden 
emin olmak için TSE´nin incelemesine tabidir. İnceleme başvuruda belirtilen üretim 
yerinde gerçekleştirilir ve onay belgesi üzerine bu üretim yerinin adresi yazılır. 
 

 Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli uluslararası sözleşme hükümlerine, Tasarım 
onayı sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm 
önlemleri alır. 
 

 
 Üretim denetimi ve ilk muayene sonucunda TSE ilk muayene ve test raporu düzenler ve 

üretim hükümleri yerine getirildiyse üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika 
düzenler ve tescili markasını takar. 
 

 Üretim yeri sertifikası 3 yıl geçerlidir. 
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UYGULAMA 

Tasarım onay sürecinin akışı aşağıdaki şemada verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESPİT EDİLEN 

UYGUNSUZLUĞUN 

BAŞVURU SAHİBİNE 

İLETİLMESİ 

 

UYGUN 

 
ÜRETİM VE ÜRETİM YERİ ONAY 

BELGESİ DÜZENLENMESİ 

UYGUN

DEĞİL 

 
TASARIM ONAY BELGESİ 

DÜZENLENMESİ 

 

DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA  

UYGUN 

DEĞİL 

UYGUN

DEĞİL 

SAHA DENETİMİ 

BAŞVURU DOSYASININ  

TEKNİK YETERLİLİĞİNİN 

İNCELENMESİ  

 

UYGUN 

TASARIM ONAYI İÇİN BAŞVURU 

BAŞVURU DÖKÜMANLARININ ELEKTRONİK 

VE BASILI DOKÜMAN OLARAK TMKT 

MÜDÜRLÜĞÜNE ULAŞTIRILMASI 

DOKÜMAN 

İNCELEMESİ 

EKSİKLİĞİN BAŞVURU 

SAHİBİNE İLETİLMESİ 

 

TESPİT EDİLEN 

UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU 

SAHİBİNE İLETİLMESİ 

 

TESPİT EDİLEN 

UYGUNSUZLUĞUN 

BAŞVURU SAHİBİNE 

İLETİLMESİ 

 

UYGUN 

DEĞİL 
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Başvuru Sırasında İstenen Dokumanlar Aşağıda Verilmiştir: 

Başvuru sahibi firmalar, aşağıdaki belgelere sahip olmalı ve başvuru sırasında web sitesinden 

yüklemelidir.  

İSTENEN DOKÜMANLAR 
Kalite Yönetim Sistemi belgesi  
Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi  

Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi 

Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı 

Taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili olarak beyan (başvuru sayfasından indirilerek doldurulmuş, kimyasal 
ve fiziksel özelliklerin belirtildiği belge) 

İlgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda Bölüm 3.2 Tablo A’ nın ilgili sütununa göre talimatlar 
veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli maddelerin listesi  
Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili  bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının 
listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları 

Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, 
yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler 
dahil ayrıntılı çizimler*                          
*Tasarım Dosyaları basılı halde  ve elektronik ortamda CAD, STP,VDA ve LGES formatlarından herhangi 
birinde teslim edilecektir.                                                                                                                                                                   
Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları,et kalınlıkları,  dolum 
basınçları, test basınçları, maksimum izin verilebilir çalışma basıncı)  

Her parça, alt parça, astar, hizmet ve yapısal teçhizat (contalar/sızdırmazlık elemanları/kapaklar…) için 
üretimde kullanılan standartta istenilen malzemelerin ve eşdeğer malzeme niteliklerinin listesi veya ilgili 
uluslararası sözleşmeye uygunluğu gösteren eşdeğer beyan 
Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi –WPS-, 
Kaynak Yöntem Testleri -PQR- )  

Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları   

Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri  

Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı  

Tasarım onayı ve üretim için standartlarda veya ilgili uluslararası sözleşmelerde listelenen tüm ilgili 
testler için hazırlanmış prosedürler (test yöntemi ve geçme kriterleri).  

İmalat Akış Şeması (hangi aşamadan sonra ilgili hangi testin yapılacağı bu kısımda verilecektir). 

Kalite Planı (organizasyon şeması, kuruluş içi yetkilendirmeler, ilgili prosedürlere atıflar burada 
belirtilecektir).  
Tüm Başvuru sahiplerince onaylı imza sirküleri getirilecektir. 

Marka tescil belgesi ya da müracaat ettiğine  dair belge. 

Kuruluşun tüzel kişiliğini gösterir belgeler (Ticari sicil kaydı, oda sicil kaydı gibi).  

6 Mart 2013 Tarihinden önce ürüne ait tasarım onay belgesi varsa, belge fotokopisi. 

Başvuru sahibi dışında, başka bir tesiste üretim var ise, üretim tesisinde denetleme yapılabileceğine 
yönelik üretim yeri sorumlusunca imzalanmış taahhütname 
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Saha Denetim Faaliyetleri Aşağıdaki Şemada Verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESPİT EDİLEN 

UYGUNSUZLUĞ

UN BAŞVURU 

SAHİBİNE 

İLETİLMESİ 

 

UYGUN 

DEĞİL 

PROTOTİP ÜZERİNDE 

TANIMLANAN DENEYLERİN 

FİRMADA YAPILMASI 

 

PROTOTİP ÜZERİNDE 

TANIMLANAN DENEYLERİN 

ONAYLANMIŞ 

LABORATUVARLARDA 

YAPILMASI 

 

İLK 

MUAYENE 

DENEY VE İNCELEME 
SONUÇLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

UYGUN  

 
İLK MUAYENE ONAY BELGESİ 
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ÜRETİM DENETİMİ 

 

Üretim denetiminde başvurulan tasarım tipi için firmanın yapabilirliği; 

- Üretim Kayıtları, 

- Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları, 

- Isıl işlem kayıtları, 

- Kalibrasyon kayıtları, 

- Kalite sisteminin, 

- Firma teknik altyapısı, 

- İlk muayene testleri 

incelenmesi yoluyla denetlenecektir.  
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Kalite denetimi: 
 
TSE Tehlikeli Madde Ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü, başvuru sahibinin kalite sistemini idame 
ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler 
yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır: 
 

 12 aylık bir süre zarfında asgari iki denetim yapılır. 
 TSE TMKT Müdürlüğü ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler 

isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya 
yasaklamalar uygulayabilir. 

 TSE TMKT Müdürlüğü, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite 
sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir 
değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. 

 TSE TMKT Müdürlüğü inceleme heyeti, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk 
değerlendirmesini yürütecek yetkinliktedir. 

 TSE TMKT Müdürlüğü başvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test 
yapılmışsa bir test raporu verir. 
 

İlgili zorunluluklara uyulmaması durumunda,  TSE TMKT Müdürlüğü düzeltici önlemlerin alındığından 
emin olur. Düzeltici önlemler belirlenen süre içinde alınmazsa, muayene kurumu kurum içi muayene 
hizmetinin faaliyetlerine devam etmesi için gerekli izni askıya alır veya iptal eder. Askıya alma veya iptal 
etme işlemi, ilgili bildirim yetkili kuruma iletilir. Muayene kurumunun aldığı kararın nedenleri ile ilgili 
ayrıntılı bilgiyi içeren bir rapor başvuru sahibine verilir. 
 

İmalatçının Kalite Sistemi 
Kalite sistemi başvuru sahibinin benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve hükümleri içermelidir. Bu  
sistem, yazılı  politikalar,  prosedürler  ve  talimatlar  şeklinde  sistemli  ve  düzenli  olarak 
belgelendirilmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır: 

 Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları, 
 Basınçlı kapların ve tankların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım 

doğrulama teknikleri, süreçler kapların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler, 
 Basınçlı kapla ve tankla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç 

işlem talimatları, 
 Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları, 
 Kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere yönetim incelemeleri, 
 Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç, 
 Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç, 
 Uygun olmayan basınçlı kapların ve tankların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin 

kontrol yöntemleri ve İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri. 
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Kalite sisteminin idame edilmesi 
 
Başvuru sahibi, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır. Başvuru sahibi 

kalite sistemini onaylayan yetkili kurumu planlanan her türlü değişiklik hakkında bilgilendirmelidir. 

Değiştirilecek kalite sisteminin ilgili hükümleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla 

önerilen değişiklikler değerlendirilmelidir. Kalite planı (organizasyon şeması, kuruluş içi 

yetkilendirmeler, ilgili prosedürlere atıflar bu kısımda bildirilecektir) ve üretim aşamasında kullanılan 

parti büyüklüğü tanımı. 

Portatif Tank ve BM Sertifikalı ÇEGK 'lerin Muayene ve Testi ile İlgili Ortak Hükümler 

1) Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin 
Uluslararası Konvansiyon’ da anılan konteyner tanımını karşılayan 
portatif tankların bir prototipi, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, 
Bölüm 41’de ön görülen Dinamik, Uzunlamasına ve Darbe Testini 
geçmeden kullanılmamalıdır. 

Portatif Tank - ÇEGK 

2) Her portatif tankın gövdesi ve teçhizat elemanlarına uygulanan testler 
3 başlıkta toplanır; 
- ilk kez hizmete alınmadan önce yapılan test (ilk muayene ve test)  
- sonrasında da beş yılı aşmayacak aralıklarla yapılan test (5 yıllık 
periyodik muayene ve test)  
- 5 yıllık periyodik muayene ve testler arasında bir periyodik muayene 
ve test (2,5 yıllık periyodik muayene ve test)  
 
Her ÇEGK gövdesi ve teçhizat elemanlarına uygulanan testler 2 başlıkta 
toplanır; 
- ilk kez hizmete alınmadan önce yapılan test(ilk muayene ve test)  
- sonrasında da 5 yılı aşmayacak aralıklarla yapılan test (5 yıllık 
periyodik muayene ve test)  
- Portatif tanklarda 2,5 yıllık periyodik muayene ve test, belirlenen 
tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilebilir. "Madde 3"  uyarınca 
gerekli görüldüğünde, son muayene ve test tarihine bakılmaksızın, 
istisnai bir muayene ve test yapılacaktır. 

Portatif Tank  - ÇEGK 

3) Portatif tank ve ÇEGK' lerde hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı, ya 
da portatif tankın veya ÇEGK' nin bütünlüğünü etkileyebilecek bir 
kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi 
gerekir. 
İstisnai muayene ve testin ölçüsü, portatif tank veya ÇEGK' nin  hasar 
veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, portatif tank için en az 2,5 
yıllık muayene ve test işlemini kapsayacaktır. ÇEGK için; en az ÇEGK 
Muayene ve Testler Madde 3 hükümlerini kapsayacaktır. 

Portatif Tank  – ÇEGK 
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4) Portatif tank, 2,5 yıllık veya 5 yıllık periyodik muayene ve testin son 

geçerlilik tarihinden sonra doldurulmayabilir veya taşımaya 

sunulmayabilir. Bununla birlikte, son periyodik muayene ve testin son 

geçerlilik tarihinden önce doldurulmuş olan bir portatif tank, son 

periyodik test veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en 

fazla üç aylık bir süre boyunca taşınabilir. Buna ilave olarak portatif 

tanklar aşağıdaki durumlarda son periyodik test veya muayenenin son 

geçerlilik tarihinden sonra taşınabilir: 

 

(a) Tekrar doldurma işleminden önce bir sonraki testin veya muayenenin 

yürütülmesi amacıyla, boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;  

(b)  TSE tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli maddelerin veya 

atıkların düzgün şekilde imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için 

geri gönderilmesine olanak tanımak amacıyla, son periyodik testin 

veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı ay 

boyunca. Bu muafiyete ilişkin bir atıf taşıma belgesinde yer almalıdır. 

Portatif Tank 

5) Dinamik Uzunlamasına Darbe Testi, başlangıç ve periyodik muayeneler 

ila istisnai muayeneler ve testler,  TSEveya onun yetkili mercii 

tarafından onaylanmış bir uzman tarafından veya onun gözetiminde 

yapılacaktır. 

Portatif Tank  – ÇEGK 

6) Basınç testi, muayene ve testin bir parçasıysa, veri levhasında 
gösterilen basınç test basıncıdır.  Basınç altındayken, elemanlarda, 
borularda veya teçhizat üzerinde herhangi bir sızıntının olup olmadığı 
kontrol edilecektir. 

Portatif Tank  – ÇEGK 

7) Herhangi bir güvensiz durum belirtisi ortaya çıktığında, bu 
düzeltilinceye ve ilgili testlerle onaylamalardan geçilinceye kadar 
ÇEGK’ ler hizmete geri alınmayacaktır. 

Portatif Tank  – ÇEGK 

8) Portatif tank gövde üzerindeki kesme, yakma ve kaynak işlemlerinin 
etkilendiği her durumda, bu işlemler gövdenin yapımında kullanılan 
basınç araç kodu dikkate alınarak TSEveya onun yetkili merciinin 
onayına tabi olacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra orijinal test 
basıncında bir basınç testi yapılacaktır. 

 

 

Portatif Tank 
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Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 Maddelerinin Taşınacağı Portatif Tankların Muayene ve Testleri için 
Özel Hükümler 

1) Portatif tanktaki ilk muayene ve test şunları içerir; 

(a) Tasarım karakteristiklerinin bir kontrolü,  
(b) Portatif tankın ve bağlantılarının taşınacak maddelerle ilgili olarak içeriden ve dışarıdan 
incelenmesini (bkz. madde 4) 
(c) Basınç testini  
(d) Portatif tank hizmete alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile tüm hizmet teçhizatının tatmin edici 
bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü  
(e) Gövde ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacak. 

2) 5 yıllık periyodik muayene ve test şunları içerir; 

(a) İç ve dış inceleme (bkz. madde 4) 
(b) Hidrolik basınç testi 
(c) Gövde ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacak. 
 
Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın durumunun güvenilir bir biçimde 
değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir. 

3) 2,5 yıllık periyodik muayene ve test şunları içerir; 

(a) Asgari olarak portatif tank ve aksamlarının taşınacak maddeler bakımından içeriden ve dışarıdan 
incelenmesi (bkz. madde 4) 
(b) Sızdırmazlık testini 
(c) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin kontrolü  
Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın durumunun güvenilir bir biçimde 
değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir. Tek bir maddenin taşınması amacına yönelik portatif 
tanklarda, 2,5 yıllık periyodik muayene ve testinden feragat edilebilir veya TSEveya onun TSE tarafından 
belirlenmiş başka test yöntemleri ya da muayene prosedürleri ile değiştirilebilir. 

4) İç ve dış incelemeler aşağıdakileri temin etmelidir: 

(a) Gövde, portatif tankı taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya sürtünme 
aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer 
koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir; 

(b) Portatif tank dolum, boşaltım ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar, ısıtma/soğutma 
sistemi ve contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak 
amacıyla muayene edilmiştir; 

(c) Adam giriş deliklerinin kapaklarını sıkıştırmaya yönelik cihazlar çalışmaktadır ve adam giriş 
deliği kapaklarında veya contalarında sızıntı yoktur; 
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(d) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar 
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır; 

(e) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını 
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi kendine 
kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için çalıştırılacaklardır; 

(f) Varsa, astarlar (iç kaplama) astar üreticisi tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak muayene 
edilmiştir; 

(g) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir. 

Portatif tankı kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır. 

5) Gövde üzerindeki kesme, yakma ve kaynak işlemlerinin etkilendiği her durumda, bu işlemler gövdenin 
yapımında kullanılan basınç araç kodu dikkate alınarak TSE veya onun yetkili merciinin onayına tabi 
olacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra orijinal test basıncında bir basınç testi yapılacaktır. 

Soğutulmadan Sıvılaştırılmış Gazların Taşınmasına Yönelik Portatif Tankların Muayene Ve 
Testleri için Özel Hükümler 

1) Portatif tanktaki ilk muayene ve test şunları içerir; 

(a) Tasarım karakteristiklerinin bir kontrolü,  
(b) Portatif tankın ve bağlantılarının taşınacak soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar dikkate alınarak 
içeriden ve dışarıdan incelenmesini (bkz. madde 4) 
(c) Basınç testini ( tasarım basıncının en az 1,3 katına sahip bir  test basıncında. ). Basınç testi, bir hidrolik 
test olarak veya yetkili kurumunda veya bu yetkili merciinin onayı üzerine başka bir sıvının veya gazın 
kullanımıyla icra edilebilir.  
(d) Sızdırmazlık testi  
(e) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü  
(f) Gövde ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacak. 
(g) Gövdedeki tüm gerilim düzeylerine maruz kalan tüm kaynaklar, başlangıç testi sırasında radyografik, 
ultrasonik veya zarar vermeyen başka bir uygun test yöntemiyle kontrol edileceklerdir. Bu, ceket için 
geçerli değildir. 

2) 5 yıllık periyodik muayene ve test şunları içerir; 

(a) İç ve dış inceleme (bkz. madde 4). 
(b) Hidrolik basınç testi. 
(c) Gövde ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacak. 
 
Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın durumunun güvenilir bir biçimde 
değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir. 
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3)  2,5 yıllık periyodik muayene ve test şunları içerir; 

(a) Asgari olarak portatif tank ve aksamlarının taşınacak soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar bakımından 

içeriden ve dışarıdan incelenmesi (bkz. madde 4) 

(b) Sızdırmazlık testini 

(c) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin kontrolü  

 

Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın durumunun güvenilir bir biçimde 

değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir.  

Tek bir soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın taşınması amacına yönelik portatif tanklarda, 2,5 yıllık 

periyodik muayene ve testinden feragat edilebilir veya TSEveya onun yetkili Mercii tarafından belirlenmiş 

başka test yöntemleri ya da muayene prosedürleri ile değiştirilebilir. 

4) İç ve dış incelemeler aşağıdakileri temin etmelidir: 

(a) Gövde, portatif tankı taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya sürtünme 
aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer 
koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir; 

(b) Portatif tank dolum, boşaltım ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar, ısıtma/soğutma 
sistemi ve contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak 
amacıyla muayene edilmiştir; 

(c) Adam giriş deliklerinin kapaklarını sıkıştırmaya yönelik cihazlar çalışmaktadır ve adam giriş 
deliği kapaklarında veya contalarında sızıntı yoktur; 

(d) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar 
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır; 

(e) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını 
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi kendine 
kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için çalıştırılacaklardır; 

(f) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir. 
(g) Portatif tankı kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır. 

Soğutularak Sıvılaştırılmış Gazların Taşınmasına Yönelik Portatif Tankların Muayene Ve Testleri 
için Özel Hükümler 

1) Portatif tanktaki ilk muayene ve test şunları içerir; 

(a) Tasarım karakteristiklerinin bir kontrolü,  
(b) Portatif tankın ve bağlantılarının taşınacak soğutularak sıvılaştırılmış gazlar dikkate alınarak içeriden 
ve dışarıdan incelenmesini (bkz. madde 4) 
(c) Basınç testini ( Gövdeler, MİÇB’ nin en az 1,3 katına sahip bir test basıncına dayanacak şekilde 
tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Vakum yalıtımlı gövdeler için test basıncı, MİÇB ile 100 kPa’nın (1 bar) 
toplamının 1,3 katından az olmayacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 300 kPa’ dan (3 bar) (ölçüm basıncı) 
az olmayacaktır). 
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(d) Sızdırmazlık testi  
(e) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü  
(f) Gövde ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacak. 
(g) Tüm gerilim düzeylerine maruz kalan tüm kaynaklar, başlangıç testi sırasında radyografik, ultrasonik 
veya zarar vermeyen başka bir uygun test yöntemiyle kontrol edileceklerdir. Bu, ceket için geçerli 
değildir. 

2) Portatif tanktaki ilk muayene ve test sırasındaki iç inceleme şunların saptanmasını sağlayacaktır; 

(a) Gövdedeki oyukların,  
(b) Korozyonun veya sürtünme aşındırmasının,  
(c) Çöküntülerin, 
(d) Bozulmaların,  
(e) Kaynaklardaki kusurların veya portatif tankı taşıma için güvensiz kılabilecek diğer koşulların 
saptanması 

3) 5 ve 2,5 yıllık periyodik muayene ve testleri şunları içerir; 

(a) Taşınan soğutularak sıvılaştırılmış gazlarla ilgili olarak portatif tank ve bağlantıları konusundaki bir 
dış inceleme (bkz. madde 4) 
(b) Sızdırmazlık testi 
(c) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir biçimde çalışıp çalışmadığının kontrolünü  
(d) Bazı durumlarda bir vakum testi 
 
Vakumsuz yalıtımlı tanklar durumunda, ceket ve yalıtım 2,5 ve 5 yıllık periyodik muayene ve testlerde 
sökülecek; ama bu yalnızca güvenilir bir değerlendirme için gerekli olan ölçüde yapılacaktır.. 

4) İç ve dış incelemeler aşağıdakileri temin etmelidir: 

(a) Portatif tank doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek dış borular, valflar, 
basınçlandırma/soğutma sistemi ve contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil 
diğer koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir; 

(b) Adam giriş deliği kapaklarında ve contalarında sızıntı yoktur; 
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar 

değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır; 
(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını 

engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi kendine 
kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için çalıştırılacaklardır; 

(e) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir 
(f) Portatif tankı kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır. 
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Soğutulmamış Gazların Taşınmasına Yönelik BM Sertifikalı Çok Elemanlı Gaz Konteynerlerinin 
(ÇEGK’ ler) Muayene Ve Testleri için Özel Hükümler 

1) ÇEGK' nin ilk muayene ve testi şunları içerir; 

(a) tasarım karakteristiklerinin bir kontrolü,  
(b) ÇEGK'nin ve bağlantılarının, taşınacak gazları hesaba katılarak dışarıdan incelenmesini (bkz. madde3) 
(c) İlgili Uluslararası Sözleşme’ deki  ilişkili ambalajlama talimatındaki uygun test basınçlarına atfen bir 
basınç testi.  
(d) Sızdırmazlık testi  
(e) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü 
(e) Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir 
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. 

2) 5  periyodik muayene ve testleri şunları içerir; 

(a)"Madde 3" göre yapının, elemanların ve hizmet teçhizatının bir dış incelemesini kapsayacaktır.  
(b) Tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir biçimde çalışıp çalışmadığının kontrolünü. 
(c) Elemanlar ve teçhizatı ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte 
bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. 
(d) Elemanlar ve boru sistemi, İlgili Uluslararası Sözleşme’ deki ilişkili ambalajlama talimatında 
belirtilen periyotlarda aşağıdaki hükümlere göre test edileceklerdir: 
 

* Yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, yetkili kurumun yetkilendirdiği bir mercii tarafından 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaktır: 
   (a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar ile dış işaretlemelerin 
doğrulanması; 
   (b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn. iç muayene, asgari cidar kalınlığının doğrulanması); 
   (c) Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü; 
   (d) Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması; 
   (e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye 
cihazlarının kontrolü. 
 
* Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ilgili Uluslararası Sözleşme’nin ambalajlama talimatı. 

3) İç ve dış incelemeler aşağıdaki hususları sağlayacaktır: 

(a) Elemanlar, ÇEGK’ yi taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya sürtünme 
aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer 
koşulları saptamak amacıyla dış muayeneye tabi tutulmuştur. 

(b) ÇEGK doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar ve contalar, aşınmış 
alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir. 

(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar 
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır. 
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(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını 
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi kendine 
kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için çalıştırılacaklardır. 

(e) ÇEGK üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir. 
(f) ÇEGK’ yi kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır. 

ÇEGK Elemanları için Muayene ve Testler  

1) İlk Muayene ve Test; 
Yeni basınçlı kaplar, üretim sırasında ve sonrasında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili 
tasarım standartlarına uygun şekilde test ve muayeneye tabi tutulacaktır: 

(a) Üretim malzemesinin mekanik özellikleri üzerinde test; 
(b) Asgari duvar kalınlığının onaylanması; 
(c) Her bir üretim serisi için materyalin homojenliğinin doğrulanması; 
(d) Basınçlı kapların iç ve dış koşullarının muayene edilmesi; 
(e) Boyun dişlerinin muayenesi; 
(f) Tasarım standardının uygunluğunun doğrulanması; 

Tüm basınçlı kaplar için: 
(g) Hidrolik basınç testi. Basınçlı kaplar, tasarım özelliklerinde izin verilenden fazla genleşme 
göstermeksizin test basıncına dayanabilir özellikte olacaktır; 

(g) İmalat kusurlarının muayenesi ve değerlendirmesi ile bunların onarılması veya basınçlı kapların 
hizmetten muaf kılınması. 

2) Periyodik Muayene ve Test; 

Yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, yetkili kurumun yetkilendirdiği bir mercii tarafından aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaktır: 

Yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, yetkili kurumun yetkilendirdiği bir mercii tarafından aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaktır: 
   (a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar ile dış işaretlemelerin doğrulanması; 
   (b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn. iç muayene, asgari cidar kalınlığının doğrulanması); 
   (c) Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü; 
   (d) Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması; 
   (e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye cihazlarının 
kontrolü. 
 
NOT 1: Yetkili kurumun onayı üzerine, hiçbir tehlike teşkil etmemek kaydıyla hidrolik basınç testinin 
yerini gaz kullanılan bir test alabilir. 
NOT 2: Yetkili kurumun onayı üzerine, silindirler veya tüpler üzerindeki hidrolik basınç testlerin yerini 
eşdeğer başka bir yöntem alabilir. Bu yöntemin, akustik emisyon testine veya akustik emisyon testi ile 
ultrasonik incelemeye dayanması gerekir. Akustik emisyon testi prosedürleri için ISO 16148:2006’ya 
rehber olarak başvurulabilir. 
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İŞARETLEME 

İşaret, portatif tankın ve BM sertifikalı ÇEGK’ nin başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine tekabül 

ettiğini ve sertifikada anılan zorunlulukları karşıladığını ifade etmektedir. Uluslararası 

anlaşmalara uygun imal edilen ve kullanımı amaçlanan her bir portatif tank veya ÇEGK kalıcı, 

okunaklı ve kolayca görülen bir yere yerleştirilmiş olan bir işaret taşımalıdır.   

KAYITLAR VE DOKUMANTASYON 

Başvuru sahibi veya başvuru sahibi tip onayı için teknik belgeler dahil, tasarım tipi onay 
sertifikalarını ve uygunluk sertifikalarını muhafaza eder; başvuru sahibi değilse, sertifikayı 
veren muayene kurumu aynı tip ürünlerin son üretim tarihinden sonraki 20 yıl boyunca bu 
belgeleri muhafaza eder. 
 
Başvuru sahibi veya işletme sahibi üretimi durdurmaya karar verdiğinde, belgeleri TSE 
Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü’ ne gönderir. Bu durumda, TSE TMKT 
Müdürlüğü 20 yıl boyunca belgeleri muhafaza eder. Yapılan ilk, periyodik ve ara muayenelerin 
ve testlerin raporları, en az bir sonraki periyodik muayeneye kadar başvuru sahibi tarafından 
muhafaza edilir. Standartlara göre ayrılan ürünlerde tip çeşidine göre tasarım onay sertifikası 
geçerliliği 10 yıl ila 20 yıl arasında değişmektedir.  
 
 

ÜCRETLENDİRME 

Ücretlendirmede  başvuru işlemleri, tasarım ön değerlendirme aşaması ve Birleşmiş Milletler 

Numarası Kayıt Ücreti peşin alınmaktadır. Saha denetimi, üretim yeri incelemesi ve varsa 

prototip üzerinde gerçekleştirilecek deneyler, deney sonuçlarının tasarım şartlarına göre 

değerlendirilmesi ve raporlama ile onay sertifikası düzenleme aşamalarına yönelik ücretleri 

kapsamaktadır. 

Tasarımı yapılan her bir portatif tanka veya ÇEGK’ ye yönelik gerçekleştirilecek deneyler ve 

süreçlerdeki faklılıklar nedeniyle; ücret hesaplaması ayrı ayrı yapılarak başvuru sahibine bilgi 

verilecektir. 

NOT 3: Hidrolik basınç testinin yerini,  dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin ISO 6406:2005’e uygun 
şekilde yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir. 
 
* Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ilgili Uluslararası Sözleşme’ nin ambalajlama talimatı.   
* BM No. 1001 çözünmüş asetilen ile BM No. 3374, çözücüsüz asetilenin taşınmasına yönelik basınçlı 
kaplar yalnızca (a), (c) ve (e)’de belirtilen şekilde incelenecektir. Gözenekli malzemenin durumu da (örn. 
çatlaklar, üst boşluk, gevşeme, sıkışma) incelenecektir. 
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EK 1 DENEYLER 

Portatif tanklar ve ÇEGK’ lerin prototip ve ilk muayene deneyleri aşağıda verilmiştir:  

 

 

 

 
DENEYLER 

Basınç Testi 

Dinamik Uzunlamasına Darbe Testi  

Hidrolik Basınç Testi 

Radyografik Test 

Sızdırmazlık Testi 

Vakum Testi 

İlgili Yeni Bir Tür İçin İlgili Uluslararası Sözleşmenin Belirlediği ve/veya İlgili Mevcut Standardın 

Zorunlulukları Çerçevesinde Yapılacak Olan Testler/Deneyler 


