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PERSONEL SERVİS ARAÇI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU

KLAKSON:(Araçların kornaları havalı korna olmayacak.)

DENETİM KOMİSYONU ONAY

YETKİLİ SERVİSİN ADI SOYADI 

ÜNVANI

…../…../202….

…../…../202….

ONAYLAYAN SERVİS

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

81 S ……………..

……/……/202…

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği, Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında 

Yönetmelik ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'lerde belirtilen hususlar doğrultusunda, aracın bakım ve 

onarımı yapılmıştır.

FORMU ONAYLAYAN  SERVİS TARAFINCA YAPILAN KONTROLLER

servis Kaşe  GEÇERLİLİK SÜRESİ

ADRESİ

ARAÇ SAHİBİ ………………………………………………………………………………

FORMU DÜZENLEYEN BİRİM

ARACIN PLAKASI

KONTROL TARİHİ 

U. Değil

VERGİ NO

14

15

TELEFON 

FREN:(Frenler sağlam mı? Gerektiğinde fren balataları lastikleri sökülerek kontrol edilir.)

KAYIŞLAR:(Devir daim ve gergi(ekzantrik) kayışları liflenmiş yada çatlak olmayacak.)

SOĞUTMA:(Soğutma sistemi hortumları aşırı yumuşamamış olacak.)

ROT BALANS:(Rot ayarları yapılmış olacak, rot ve rotillerde boşluk olmayacak.)

AVADANLIKLAR:(Karayolları Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektör,yangın söndürücü,çekme halatı-

takozu ve ilkyardım çantası bulunduracak.)

LASTİKLER:(Mevcut lastikleriyle aynı ebatta yedek lastik var mı, Yolcuların oturmasına engelmi?)

YAĞLAMA VE HİDROLİKLER:(Yağ karteli,hidrolik deposu,şanzıman ve defransiyel sağlam mı?)

LASTİKLER:(Bombe yada çatlak olmayacak.Lastik dişleri 1/2 den az olmayacak.)

MOTOR:(Motorları düzenli çalışırmu? ve egzostan siyah duman çıkıyormu?)

GÖSTERGE:(İç göstergeler düzenli çalışıyor mu?)

EGZOS:(Sağlam mı? Gürültülü çalışmayacak.)

KAPORTA:(Kaporta düzgün mü?)

AKSESUAR:(Dış yüzeylerde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar var mı?)

DIŞ AYDINLATMA:(Park lambaları sağlam mı? Farlar sağlam mı ?)

Uygun

2

1

 BELEDİYE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEME KOMİSYONU KONTOLLERİ

KOLTUK SAYISI:(Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülebilecek 

şekilde sabit monte edilmiş mi?)

ARAÇ MODEL YILI:(Araç Personel için(19) ondokuz, öğrenci için (12) oniki yaşından küçük mü?)

İÇ AYDINLATMA:(Işıklandırma için yeterli sayıda lamba var mı? Lambalar renksiz olacak)

DÖŞEME:(Aracın içi temiz, koltuklar düzenli ruhsat sayısından fazla yada eksik olmayacak .)

KAPILAR:(Bütün kapılar düzenli açılır kapanır durumda mı?, araçların kapıları sürücü tarafından açılabiliyormu?)3

GÖRÜNÜŞ:(Dış görünüşü ile boyalı ve bakımlı mı? İç kısım temiz mi?)

CAMLAR:(Camlarda kırık yada çatlak mı?)

BAŞKAN ÜYE ÜYE ARAÇ SAHİBİ

TAŞINAN KURUM TABELASI:(Ücretsiz müşteri servisi taşımacılığı yapan araçların ön ve arka camlarında kurumu 

personel servisidir yazılı tabela bulunuyor mu?)

Araç imal tadil ve montaj hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun mu?Yönetmelik hükümleri ile karayolları 

trafik yönetmeliği ile ilgili mer'i mevzuata belirtilen standart niteliklere uygun araç,gereç ve malzemeler her an 

kullanılabilir durumda mı?

EMNİYET KEMERİ:(Var mı?Çalışıyormu?)


