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TAHRİBATSIZ MUAYENE 
UYGULAMALARIYLA SERVİS 
ARAÇLARININ GÜVENLİĞİ 

1. GİRİŞ
Üretici firmalar tarafından tasarımı ve buna göre malzeme 
seçimi ile mukavemet hesapları yapılarak üretimi yapılan 
yolcu ve yük taşıma araçlarının, ülkemizdeki rekabet ko-
şulları nedeniyle taşıma kapasitesinin çok üzerinde yolcu 
ve yük taşımaları ile olumsuz yol koşullarından kaynakla-
nan titreşim ve darbeler, ana şasi malzemesinin kullanım 
süresinden önce, işletme süresinin dolmasına, dolayısıyla 
malzemenin yorulması sonucu trafik kazalarına neden ol-
maktadır.

Trafik kazalarının önlenmesi boyutunda, bilimsel esaslara 
dayanan ve 12.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş Minibüs-Servis Araç-
ları ve Özel Toplu Taşıma Yönetmeliği” kapsamında, 10 
yaşını dolduran servis ve toplu taşıma araçlarına Çalışma 
Ruhsatı düzenlenebilmesi için, ilgili yönetmelik gere-
ği istenen Servis Araçlarında Şase Sistemi Yorulma Testi 
ile Fren Sistemi ve Araç Uygunluk Denetimleri çalışması, 

Türkiye’de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasın-
da, kurumsal işbirliğiyle 06.06.2018 tarihinde başlatılmış-
tır. Bu denetim çalışması, 2019 tarihinde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmıştır.

Bu yazıda yapılmış olan denetim sonuçları paylaşılmakta, 
bu sonuçlar üzerinden ülkemizde trafik kazalarının ön-
lenmesi boyutunda, bilimsel esaslara dayanan tahribat-
sız muayene denetimlerinin sadece servis ve yük araçları 
değil, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu ve yük taşıyan 
araçlar ile okul servisleri için de yapılması gerekliliği vur-
gulanmaktadır.   

2. NEDEN TAHRİBATSIZ MUAYENE?
Aracın ana şasisindeki kaynaklarda oluşan çatlaklar, bilin-
meyen bir anda şasinin kırılmasına, ardından da can ve 
mal kayıplarına neden olan trafik kazalarına yol açabil-
mektedir. Servis ve yük araçlarını tamir eden servislerde, 
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taşıma kapasitelerinin çok üzerinde taşıdıkları yükler ne-
deniyle kaynak tamirat ve tadilatlarının çok sıklıkla yapıl-
dığı gözlenmektedir.

Ülkemizde yolcu ve yük taşıyan araçların karıştığı/neden 
olduğu trafik kazalarında, kaza tespitlerini olay yerinde 
veya sonrasında aracın çekildiği yerde inceleme yapan 
trafik polisleri ve bilirkişilerin, tahribatsız  muayene ve 
kaynak mühendisliği gibi özel uzmanlık alanında teknik 
yetkinlikleri genellikle bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ara-
cın şasisini oluşturan çelik malzemenin kırılması, kopma-
sı, kaynak hataları vb. tespitleri yapamadıkları için de, ka-
zalar “frenlerinin tutmamasından kaynaklı kaza”, “sürücü 
hatasından kaynaklı kaza” veya “yol hatasından kaynaklı 
kaza” olarak gerekçelendirilmekte ve bu nedenle kaza is-
tatistiklerinde kazanın gerçek nedeni yer almamaktadır. 
Kaza nedeni tam olarak ortaya konulamadığı için önlem-
ler de alınamamaktadır.

Araç şasisinin gerek imalatı gerekse kullanımı ve bakımı 
aşamasında yapılması gerekli çatlak kontrollerinin ülke 
düzeyinde denetimiyle, trafik kazalarının önlenmesi bo-
yutunda önemli bir işlevin yerine getirileeceğini; yapıla-

cak yasal düzenlemelerle, ülke düzeyinde servis araçları, 
otobüs, kamyon ve çekicilere de bu denetimlerin yapıl-
masıyla, ülkemizde bu nedenle meydana gelen kazaların, 
önemli oranda azaltılabileceğini düşünmekteyiz.

3. SERVİS ARAÇLARININ ŞASE SİSTEMİ YORULMA TESTİ 
İLE FREN SİSTEMİ VE ARAÇ UYGUNLUK DENETİMLERİ

a. Yorulma Testleri
İnsan ve yük taşıyan araçlarda, kapalı kutu şeklindeki ke-
sitlerin yanı sıra çeşitli profiller içinde dairesel ve eliptik 
boru kesitli ana taşıyıcılar da kullanılmaktadır. 

Burulmaya mukavim kesitten, ani olarak yumuşak kesite 
geçişler, yüksek gerilme yığılmalarına neden olmaktadır. 
Kaçınılması gereken bu durum, eğilmeye karşı gerilmeler 
için de geçerlidir. 

Bu çalışmada, trafiğe çıkışından itibaren 10 yılını doldur-
muş yolcu taşıyan araçların şasisinin kritik ve yük binen 
bölgelerinin yorulma durumunu değerlendirmek üzere, 
çatlak taraması yapılmıştır. 

 
 Resim 1. Şasi Kontrol Bölgeleri
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Resim 2. Şasi Kontrol Bölgeleri

Tahribatsız Test Yöntemi: Araç şasilerin tahribatsız 
testleri için belirlenen bölgelere %100 olarak manyetik 
parçacık testi uygulanmıştır. Bu yöntem için gerekli diğer 
şartlar, Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Mu-
ayene Merkezi (MMO-KEMM) tarafından belirlenmiştir.

Firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda, üretim kontrol 
talimatları ve EN normları göz önüne alınarak, kabul ve 
red kriterleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

• Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde saptanan ve 



17

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  HAZİRAN 2021  www.mmo.org.tr  

kullanım aşamasında meydana geldiğine kanaat ge-
tirilen her türlü çatlak reddedilmiş ve şasi için ‘Kulla-
nılamaz’’ raporu verilmiştir.

• Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde hiçbir çatlağa 
rastlanmazsa “En fazla 12 aylık bir süre için daha kul-
lanılabileceği” raporu verilmiştir.

• Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde saptanan ve 
imalat aşamasında meydana geldiği kanaat getiri-
len çatlaklar için (Krater oluşumunda meydana ge-
len çatlak) kaynak kalınlığına bakılmalı, kaynak ka-
lınlığını geçmeyen çatlaklar “Kabul’’ edilmelidir. Bu 
durumda şasi için “En fazla 12 aylık bir sure için daha 
gözetim şartı ile kullanılabilir’’ raporu verilmiştir.

• Şasinin seçilen kontrol bölgelerinde tespit edilen 
ve imalat aşamasında meydana geldiği kanaat ge-
tirilen çatlaklar (Krater oluşumunda meydana gelen 
çatlak), kaynak kalınlığını geçti ise şasi için “Kullanı-
lamaz” raporu verilmiştir.

• Şasi ile ilgili seçilen kontrol bölgelerinde aracın 
imalatçısı haricinde herhangi bir tadilata rastlanırsa 
“Kullanılamaz” raporu verilmiştir.

Bu denetimler 12 ay sonra tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan 
kontroller için ise kabul ve red kriterleri aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur. 

• Bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde sapta-
nan ve imalat aşamasında meydana geldiği kanaat 
getirilen çatlakların (Krater oluşumunda meydana 
gelen çatlak), bir önceki raporlardaki boyutlarına 
göre büyümediği görülürse şasi için “En Fazla 12 Ay-
lık” bir süre için daha, “Gözetim Şartıyla Kullanılabilir” 
raporu verilmelidir.

• Şasinin bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde 
tespit edilmeyen fakat ikinci kontrol aşamasında bu-
lunan ve işletme aşamasında meydana geldiği kana-
at getirilen her türlü çatlak reddedilmeli ve şasi için 
“Kullanılamaz” raporu verilmelidir.

• Şasinin bir önceki sene seçilen kontrol bölgelerinde 
hiçbir çatlağa tekrar rastlanmazsa “En Fazla 12 Aylık” 
bir süre için daha “Kullanılabilir” raporu verilmelidir.

b. Fren Testleri
Araçların fren sistemleri pnömatik, pnömatik yardımlı 
hidrolik veya tam hidrolik olarak 3 şekilde olabilmekte-
dir. Sistemin kontrolü için araç güvenli bir şekilde lift ile 

kaldırılmalı veya kanala alınmalıdır. Fren sisteminin gözle 
kontrolü gerçekleştirilmelidir. Ayrıca fren testleri ve ara-
cın fiziki uygunluk incelemesi yapılarak Teknik Uygunluk 
Raporu düzenlenmelidir.

4. DENETİM SONUÇLARI
Bursa’da 06.06.2018.-26.03.2019 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen şase sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç 
uygunluk denetimleri çalışmasında, 26 adet toplu taşıma-
servis aracı, test ve denetimlere gelmiştir.  18 adet araç 
yorulma testinden geçemediği için kullanımı “Sakıncalı” 
bulunmuştur. Yorulma testinden geçebilen 8 adet araç ise 
fren sistemi ve araç uygunluk denetimleri sonucu sapta-
nan eksiklikleri gidermelerinin ardından, 1 yıl süreyle ta-
şımacılık izni alabilmeleri “Uygun” görülmüş, hologramlı 
raporları düzenlenerek araç sahiplerine teslim edilmiştir. 

Şase sistemi yorulma testi, aracın kendi markasına ait ser-
viste randevulu olarak yapılmıştır. Araç, bakım servisinde, 
lift üzerinde kaldırılmış, birinci aşama kontrol için araç alt 
bölgesi tahribatsız muayene yapmak amacıyla metal yü-
zeye kadar temizlenmiş, penetrant ve manyetik muayene 
cihazlarıyla, ana şasi malzemesindeki yük taşıma kritik 
bölgelerinde çatlak taraması yapılmıştır. 

Yorulma testinden geçemeyen araçlar, toplu taşıma için 
“uygunsuz” olduğundan, ikincı aşama testlere alınmamış-
tır.

Tahribatsız muayenedeki yorulma (çatlak) testinden ba-
şarıyla geçen araçlar, ikinci aşama kontrol için akredite 
fren test ve ölçüm merkezinde fren testlerine tabi tutul-
muştur. Aynı merkezde fren boru hattı, bağlantı parçala-
rının durumu da incelenmiştir. Ayrıca aracın göstergeleri 

 
 Resim 3. Aracın Lift İle Kaldırılarak Test Edilmesi
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ile iç ve dış güvenlik donanımlarının uygunluk denetimi 
gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama kontrolün son aşamasın-
da ise aracın yol koşullarındaki davranışı gözlenmiştir.

İkinci aşama kontrolü yapılan araçlarda, fren sisteminde 
ve/veya araçta diğer uygunsuzluklarla karşılaşılması du-
rumunda, eksikliklerin giderilmesi ve onarımların yapıl-
ması istenmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi, onarımların 
yapılması sonrasında kontrol tekrarlanmış, “uygun” ise 
hologramlı raporları düzenlenmiştir. 

Bu süreçte denetime gelen araçlarda saptanan ana hata-
lar, aşağıda özetlenmiştir.

Yorulma Analizi Hataları

1. Krater ve Krater Çatlağı,

2. Yarıklar ve Çatlaklar.

Fren Sistemi ve Araç Uygunsuzlukları 

1. Denetime gelen araçların hemen tamamında, sağ ve 
sol teker fren kuvvetleri arasında fark, standartlarda 
sınır değeri olarak kabul edilen %25 değerinin üze-
rinde gözlenmiştir. Denetimlerde sağ ve sol teker fren 
kuvvetleri arasındaki en yüksek fark %56 olarak sap-
tanmıştır. Bu durumda yüksek hızlarda taşıtın devril-
mesi kaçınılmazdır.

2. Denetime gelen araçların hemen tamamında, el freni-
nin sağlıklı çalışmadığı belirlenmiştir.

3. Denetime gelen bir adet araçta, ABS freninin söküldü-
ğü gözlemlenmiştir. (Aracın iç göstergelerde ABS fren 
hata uyarı lambasının yandığı buna rağmen denetime 
getirildiği görülmüştür.)

4. Bazı araçlarda, uyarı lambasını söndürmek üzere, ABS 
fren sisteminin onarımı yerine, ek bir röle takılarak sön-
dürüldüğü (arızanın üstünün kapatıldığı) gözlenmiştir.

5. Denetime gelen bir adet araçta, fren boru hattının 

aşırı korozyona uğradığı görülmüştür. Aşırı korozyon 
sonucu fren hattının herhangi bir noktasında belirsiz 
bir zamanda delinme oluşacak, dolayısıyla fren tut-
mayacaktır. Bu durumda da kaza kaçınılmaz olacaktır.

Yorulma analizi hataları maddesi içeriğinde saptanan ek-
siklikler, araçların TUVTURK istasyonlarında yapılan peri-
yodik muayenelerinde incelenmemektedir.

Fren sistemi ve araç uygunsuzlukları maddesi içeriğinde 
saptanan eksiklikler ise, ana hatlarıyla TUVTURK istasyon-
larında yapılan periyodik muayenelerinde her yıl incelen-
mektedir.

Genel olarak bakıldığında, yorulma analizi hataları nede-
niyle MMO'ya denetime gelen araçların %50''si geri dön-
dürülemeyecek şekilde uygun değildir. 

Yorulma analizinde “uygun” bulunan %50 aracın, fren 
sistemi ve araç uygunluğu denetimlerinde, tamamen 
“uygun” araca rastlanamamış, düzeltme ve onarım isten-
miştir. Bu durumda olup da “uygun” hale getirilen aracın 
tekrar yapılan sren sistemi ve araç uygunluğu denetimi 
sonucu, taşımacılık izni alabilmeleri için hologramlı rapor 
düzenlenebilmiştir. 

5. DENETİM SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME ÖNERİSİ
5.1 Bursa İli Denetim Sonuçları
Bursa'da denetimi yapılan ve şasisindeki çatlaklar ne-
deniyle “uygunsuz” olan toplu taşıma yapan araçların, 
özellikle yukarıda yapılan tespitlerdeki durumu ve kaza 
riskinin yüksekliği dikkate alındığında, ivedilikle çalışma 
ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir. 

Yönetmelik yayın tarihinden sonra şasi denetimine gel-
meyen 10 yılını doldurmuş servis ve toplu taşıma araç-
larının şase sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç 

  

 
Resim 4. Gözlemlenmiş Olan Şasi Çatlakları
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uygunluk denetimlerinin ivedilikle yaptırmalarının sağ-
lanması gerekmektedir.

Sadece para cezası uygulanan araçlar, can kaybına neden 
olabilecek yüksek kaza risklerine ve taşıdıkları olumsuz-
luklarına rağmen, trafikte yer almaya devam edebile-
ceklerdir. Yukarıda söz edilen denetimlerin zorunlu hale 
getirilip bu denetimlerden geçemeyen araçların trafiğe 
çıkışının engellenmesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebile-
cektir.

Ancak, belediyelerin siyasi yapıda olması ve siyasi baskıyı 
kaldıramaması nedeniyle, Bursa’da servis araçlarında şase 
sistemi yorulma testi ile fren sistemi ve araç uygunluk 
denetimleri çalışması, çok kısa bir süre içinde sonlandı-
rılmıştır. 

5.2 Toplu Yolcu Taşıyan Araçlar ve Yük Taşıyan Araçların 
Trafik Kazalarının Azaltılması Karayolu Güvenliğinin Geliş-
tirilmesi Önerisi

Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolu Trafik Güvenliği 
Kurulu'nun görevleri içinde yer alan ve ülkemizdeki toplu 
yolcu (M2-M3 Sınıfı) ve yük taşıyan araçların (N-O Sınıfı) 
ve okul araçları da olacak şekilde toplu yolcu taşıyan tüm 
araçların şasi ve fren sistemine bağlı kazaların azaltılması 
boyutunda ve karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ama-
cıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, 

yukarıda koşulları belirtilen tahribatsız muayene yön-
temleriyle yorulma testleri ile fren uygunluk testlerinin 
yapılması önerilmektedir.

Bu denetimler, araç şasisinin “Tahribatsız Muayene Yo-
rulma Testleri” ve “Fren Testleri” ve “Araç Teknik Uygunluk 
Testleri”nden oluşmalıdır. Üç aşamadan oluşan test ve 
incelemeler sonrası “uygun” bulunan araçlar için “Araç Uy-
gunluk Raporu” düzenlenmelidir. 

Kontrolü gerçekleştirilecek kontrol kuruluşu, TS EN ISO/
IEC 17020’ye göre, ilgili tahribatsız muayene yöntemleri-
ne göre TÜRKAK’tan akredite olmalıdır. Tahribatsiz mua-
yeneyi gerçekleştirecek ve değerlendirmeyi yapacak per-
sonel, TS EN ISO 9712 standardına göre vasıflandırılmış 
ve akredite olarak sertifikalandırılmış olmalıdır. Kontrol, 
Seviye 1 veya Seviye 2; değerlendirme, Seviye 2 personel 
tarafından yapılmalıdır. Tüm kontroller Seviye 3 personel 
denetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Burada, “araçların belirli periyotlarla TÜVTÜRK denetimle-
rinden geçtiği, bu nedenle ayrı bir denetim yapılmasına 
gerek olmadığı” söylenebilir. Ne var ki, burada önerilen-
TÜVTÜRK rutin denetimlerinin dışında olan , “trafiğe çı-
kışından itibaren 10 yılını doldurmuş yük (N-O sınıfı) ve 
toplu yolcu (M2-M3 sınıfı) taşıyan araçların tahribatsız 
muayene yöntemleriyle yorulma testleri ile fren uygun-
luk testlerinin” yapılmasıdır. 

 
 Resim 5. Araç Şasi İmalat Aşaması


