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MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU 

Kapsam: Bu dokuman İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek basınçlı kaplar ve kazanlar, kaldırma ve 

iletme ekipmanları, elektriksel kontroller, yangın tesisatı ve sistemleri, iş makinaları, 

raf ve iskele sistemlerinin kontrolleri öncesi yapılması gereken ön hazırlıkları ve 

sözleşme şartlarını kapsar. 

Muayene Şartları: Firma kontrol periyotlarını İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Ek-III 1.4 maddesine göre (Risk Değerlendirmesi) 

belirlemekle yükümlüdür. AFS Periyodik Kontrol tarafından yapılan kontroller firma 

tarafından belirtilen kontrol periyot ve adetine göre yapılmaktadır.  

BASINÇLI KAPLAR VE KAZANLAR İÇİN HAZIRLIK 

BASINÇLI HAVA TANKI VE KOMPRESÖR HAVA TANKI 

İÇİN: 

1) Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.

2) Hava tankının giriş-çıkış bütün vanaları (1) (2) kapatılmalıdır.

3) Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan (3) dikkatlice tamamen

boşaltılmalıdır.

4) Hava tankı üzerindeki prosestat (4) ve emniyet ventilleri (6) sökülmelidir.

5) Pistonlu tip komp. için check valf hariç tank üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu
(5) sökülmelidir. Tank-komp. irtibat kesilmelidir.

6) Hava tankı basınçlı hava girişi (1) ve çıkış tarafında (2) vana yoksa veya vanaların

kaçırma ihtimali varsa bu bağlantılar sökülerek körlenmeli.

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

doldurulmalıdır.

8) Test pompası bağlantısı için ½” erkek dış bağlantı noktası (nipel) hazırlanmalı.

9) Firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanı hazır

bulundurmalıdır.
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HİDROFOR, GENLEŞME TANKI, BOYLER VE 

AKÜMÜLASYON TANKI İÇİN: 

1) Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.

2) Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen

boşaltılmalıdır.

3) Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
4) Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.

5) Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.

Genleşme tankı içindeki membran çıkarıldıktan sonra su ile doldurulmalıdır.

6) Test pompası bağlantısı için ½” erkek dış bağlantı noktası (nipel) hazırlanmalı.

7) Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar

hakkında bilgi alınmalıdır.

Hidrofor / Genleşme Tankı 

Boyler Tankı 

Akümülasyon Tankı 
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BUHAR, KIZGIN SU VE KIZGIN YAĞ KAZANLARI İÇİN: 

1) Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.

2) Kazan ön kapağı (1) açılmalı. Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalı veya

emizlenmelidir.

3) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

4) Kazan vanaları (emniyet ventilleri (2), sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf
vanası) kör flanşla körlenmelidir. Flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında saç parça

konulmalıdır.

5) Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır.

6) Kazan su gösterge vanaları (3) kapatılmalıdır. (vanalar kazan çalışma basıncının

1,5 katında kaçırmamalıdır.)

7) Kazan patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir.

8) Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40

derece arasında olmalıdır.)

9) Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda gerekli eğitimleri almış

yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır tutmalıdır.

KALORİFER KAZANI İÇİN: 

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca 

1) Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.

2) Kazan ön kapağı (1) açılmalı. Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

3) Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, sıcak su gidiş ve dönüş vanaları, blöf vanası)

kör flanşla körlenmelidir. (Kapalı genleşme depolu sistemler için)

4) Emniyet gidiş ve dönüş hatları körlenmelidir. (Açık genleşme depolu sistemler

için)
5) Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır.

6) Kazan patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir.

7) Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40

derece arasında olmalıdır.)

8) Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda gerekli eğitimleri almış

yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır tutmalıdır.
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KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI İÇİN HAZIRLIK 

VİNÇ (KÖPRÜLÜ-MONORAY), VİNÇ (MOBİL-TAŞIT ÜSTÜ 

YÜKLEYİCİ KREN), CARASKAL, PLATFORM, FORKLİFT, 

TRANSPALET, KRİKO VE ÇEKTİRME İÇİN: 

1) Vinç, mobil vinç gibi kaldırma ekipmanlarının yük diyagramına göre kapasitesinin

yada beyan kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik

yük testine yönelik) kadar test yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır.

2) Caraskal manuel / el tahrik sistemli ise 1.5 katı (statik yük testine yönelik),
elektrikli otomatik ise 1.25 katı (statik yük testine yönelik) test yükü hazırlanmalıdır.

Yukarıdaki farklı ccaraskal tipleri için işlevsellik deneyleri 1.1 katı (dinamik yük

testine yönelik) test yükü hazırlanmalıdır.

3) Forklift kaldırma ekipmanı denge/yük diyagramına uygun bir test yükü, denge

diyagramı olmayanlar forklift için işletme kapasitesi kadar test yükü hazırlanmalıdır.

4)) TS EN 1808 standardına uygun olarak Asılı Erişim Donanımı 1,5 katı,

TSE EN 1495 standardına uygun olarak Sütunlu Çalışma Platformları 1,25 katı,

TSE EN 280 standardına uygun olarak Yükseltilebilen seyyar iş platformu güç

tahrikli olanlar için 1,25 katı, manuel/el ile tahrikli olanlar ise kapasitesinin 1,5 katı

(statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uygun bağlama elemanları

hazırlanmalıdır.

Her üç standart işlevsellik deneyleri içinde yük kapasitesinin 1.1 katı kadar test yükü
hazırlanmalıdır.

5) Araç kaldırma lifti kapasitesinin ya da beyan kapasitesinin 1,15 katı (dinamik yük

testine yönelik) ve 1,5 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü

hazırlanmalıdır.

6) Krikolar ve Birleşik Kaldırma Tertibatları için Kapasitenin ya da beyan

kapasitesinin 1,25 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,5 katı (statik yük testine

yönelik) kadar test yükü ile bağlama aparatları hazırlanmalıdır.

7) Çektirme kaldırma ekipmanları için kapasitenin ya da beyan kapasitesinin 1,1 katı

(dinamik yük testine yönelik) ve kapasiteleri 20 Tonu geçmeyen çektirmeler 1.5 katı

(statik yük testine yönelik) test yükü ile 20 TON ve üzeri kapasiteli çektirmeler 1,25

katı (statik yük testine yönelik) test yükü ile bağlantı aparatları hazırlanmalıdır.
8) Transpalet kaldırma ekipmanlarında 2010 Mart öncesi üretimi yapılanlar için 1.33

katı (yük testine yönelik) test yükü ve 2010 Mart sonrası üretimi yapılan transpalet

için belirtilen beyan kapasitesinde test yükü hazırlanır.
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ELEKTRİKSEL KONTROLLER 

ELEKTRİK, TOPRAKLAMA, YILDIRIMDAN KORUNMA 

TESİSATI, KATODİK KORUMA VE JENERATÖR 

ÖLÇÜMLERİ İÇİN: 

1) Firma, kontrolü ve ölçümü gerçekleştirecek ölçüm noktalarını belirlemelidir.

2) Tüm ölçümü yapılacak makine ve panolara topraklama hatlarının çekilmiş olması

gerekmektedir.

3) Topraklama ölçümü yapılacak makine ve panolara ulaşmayı zorlaştıran engeller

ortadan kaldırılmalıdır.

Tesisin topraklama şebeke sistemi (TT, TN, IT şebeke sistemi) firma yetkilileri

tarafından beyan edilmelidir.

4) Elektrik Tesisat Uygunluk (Elektrik Panosu, Termografik Muayene, Artık Akım

Anahtarı) ve Topraklama Ölçümü Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları
firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılıp kapatılmalıdır.

5) Tesiste ölçüm sırasında kaçak akım koruma rölelerinin testleri esnasında enerji

kesintisi yaşanacaktır. Artık Akım Anahtarı Ölçüm esnasında oluşacak elektrik

kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.

Yıldırımdan Korunma Tesisatı Ölçümü

6) Yıldırımdan korunma tesisatı ölçümü esnasında gözle kontrol için çatıya erişim

ekipmanı sağlanmalıdır.

7) Firma, yıldırımdan korunma tesisatı iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçülmesini talep

ediyorsa firma yetkili teknik personeli tarafından tüm iniş iletkenleri muayene

klemensinde topraklama tesisatından ayırmalı, ölçüm sonrasında eski haline

getirmelidir.

8) Yağışlı ve fırtınalı havalarda, yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrolü can
güvenliği gerekçesi ile gerçekleştirilmez. Uygun hava koşulları beklenir.

Yalıtım Direnci Ölçümü

9) Ölçüm yapılacak tesisatın / kablonun elektrik bağlantısı kesilmeli, şebeke ve

donanım tarafından bağlantı noktalarından ayrılmalıdır

Katodik Koruma Ölçümü

10) Ölçümü yapılacak katodik koruma sisteminin muayene klemensinde anot ve katot

bağlantı noktaları birbirinden ayrılmalı ve ölçüm sonrasında tekrar bağlantıları firma

yetkilileri tarafından yapılmalıdır.

Jeneratör Teknik Ölçümü

11) Jeneratör Kontrolü ve ölçümü gerçekleştirilecek jeneratör için, firma tarafından

belirlenen yetkili teknik personel hazır bulundurulmalıdır.

12) Jeneratör muayenesi yapılmadan önce jeneratörün çalışır durumda olduğu firma

kontrol edilmelidir.

13) Belirtilen koşulların sağlanmadığı takdirce muayene yapılmayacaktır. Muayene

yapılmadığı kontrol formunda belirtilecektir.
Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri

14) Mümkünse firma tarafından ölçüm noktasında bağlantı ve cihaz söküm aşaması

sürecince elektrik kesilmeli, kesilmiyorsa gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

15) Ölçüm esnasında oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili

firma çalışanlarına bildirilmelidir.

16) Enerji analizi cihazı için 220 V enerji besleme düzeneği firma tarafından

sağlanmalıdır.
Kompanzasyon Sistemi ve Pano Ölçümü

Ölçümü yapılacak kondansatörlerin ölçüm esnasında aktif çalışır hale getirilmeleri

firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilmelidir.
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TESİSAT KONTROLLERİ 

YANGIN TESİSATI, POMPALAR, YANGIN DOLABI VE 

HORTUMLARI İÇİN: 

Yangın Tesisatı 

1) Yangın tesisatı genel kontrolü ve projeye uygunluk incelenmesi. (Tesisatın yangın

tesisatı projesi yapmaya yetkili bir makine mühendisi tarafından hazırlanmış projesi

olmalıdır.) Kontrol öncesi (varsa) yangın tesisatı projesi autocad formatında dosya
olarak tarafımıza gönderilmeli ve kontrol esnasında firmada çıktı olarak hazır

konumda tutulmalı.

2) Hidrantların yerleşim planı üzerinde krokisi veya tanımlanabilir listesi üzerinden

yıllık kontrol tutanakları ve hidrantların kontrolleri

Sprinkler sistem ve alarm vanaların genel kontrolleri, Islak alarm vana sistemler ise

zon girişlerinde test vanalarından testlerinin tutanakları, kuru alarm vanaları son

noktalarındaki test vanalarından testlerinin tutanakları, baskın sistem ile korunan

alanların test tutanaklarının kontrolleri

Gazlı söndürme sistemleri kurulu olduğu alanın projeleri, projede belirtilen alan ile

mevcudun uyumluluğu, sistemin vanayı devreye geçiren algılama sistemi ile

uyumluluğunun yıllık kontrol tutanakları tüm bölümlerde algılama sisteminin vanayı

devreye aldığı kontrollerinin bakımcı tarafından yapıldığına dair bakım tutanakları,

gaz tüplerinin yıllık dolum kontrol tutanakları (CO₂ ise tartım diğer gazlan

manometre) kontrolleri

Köpüklü sistemlerde, algılama sisteminin kontrollerinin bakımcı tarafından

yapıldığına dair bakım tutankları sistemin bakım onarım kayıtlarının kontrolleri

3) Yangın algılama ve alarm sistemi genel kontrolü, projeye uygunluk incelenmesi,
adres doğrulamanın ve bakım onarım test kayıtları incelenmesi

4) Tesisatta kullanılan malzemelerin var ise katalogları, sertifikaları hazır

bulundurulmalıdır. Tüm yangın pompalarının, yangın dolaplarının, hidratların ve

itfaiye bağlantı ağızlarının ve sprinkler sisteminin sicil kartı olmalı ve bakım kaydı

yapılmalı.

5) Yangın tesisatı hidrostatik teste hazır olacak şekilde bakım ve temizliği yapılmış

olmalıdır. Tesisatlar çalışmaya hazır durumda olmalı ve tesisatları bilen,

işletilmesinden sorumlu personel kontroller sırasında refakat ve işlemler için hazır

bulunmalıdır.

6) Tesisat kontrolleri için girilmesi gereken bölümlerin (yangın pompa dairesi,

havalandırma ünitelerinin bulunduğu bölümler vb.) anahtarları refakatçi personelde

bulunmalı ve buralara güvenli erişim sağlanabilmelidir. Girilemeyen bölümler 

nedeniyle eksik kalan kontrollerde sorumluluk müşteriye aittir. 

7) Algılama sistemi kontrolleri için test gazları ile çalışma yapılması gerekmektedir.

8) Tesisatlara erişim için uygun, sağlam merdiven veya platform bulunmalıdır.

Yangın Pompaları 

( Dizel, Elektrikli, Jokey, Motopomp ) 

1) Pompa dairesi genel kontrolleri, pompaların bakım onarım kayıtları ve performans

test raporları, sicil kartı olmalı
2) Yangın pompalarının performans raporları ve yangın dolaplarının bakım, test

raporları kontrol öncesinde hazır bulundurulmalı veya bu testlerin yapılması için

başvuru yapılmalıdır.
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Yangın Dolabı Ve Hortumlar (Görsel Kontrol) 

1) Tüm yangın dolaplarının kendisine ait numara vb. ile tanımlı olması, sicil kartının 

olması ve çalıştırma talimatının olması gerekir. 

2) Yangın dolabı ve hortumlar kullanıma hazır olacak şekilde bakım ve temizliği 

yapılmış olmalıdır. 
3) Taşınabilir yangın tüplerinin yerleşim planı üzerinde krokisi veya tanımlanabilir 

listesi üzerinden yıllık kontrolleri, son 6 ay içerisinde yapılmış dolum tutanakları ve 

tüpleri kontrolleri, Yangın dolaplarının yerleşim planı üzerinde krokisi veya 

tanımlanabilir listesi üzerinden yıllık kontrol tutanakları ve hortumların test raporları 

ve yangın dolaplarının kontrolleri 

4) Firma kontrol sırasında bilgili teknik yardımcı personel hazır bulundurmalıdır. 

  
 

Yangın pompalarının devreye alınması ve çıkarılması, hidrant vanalarına ilişkin 

işlemler, yangın hortumlarının açılıp sarılması, akan sudan etkilenen zemin ve 

eşyaların temizlenmesi vb. çalışmaları -sözleşmede aksi hüküm olmadıkça- 

müşterinin personeli gerçekleştirecektir. 

 

HAVALANDIRMA, KLİMA TESİSATI İÇİN: 
 

1) Kontrol öncesi (varsa) Havalandırma/Klima tesisatı projesi kontrol esnasında 

firmada çıktı olarak hazır konumda tutulmalı ve kontrol ekibimize verilmeli. 

2) Kontrol sırasında havalandırma/Klima tesisatının bakım kayıtları varsa kontrol 

ekibine gösterilmek üzere hazır tutulmalı. 

3) Havalandırma/Klima menfezlerinin, santrallerinin bulunduğu alanlar rahat hareket 

edilebilecek şekilde düzenlenmeli. 

4) Havalandırma/Klima menfezlerine ulaşacak şekilde araç ve ekipmanlar temin 

edilmeli. ( Platform, merdiven v.s. ) 

5) Kontrol ve ölçüm sırasında tüm havalandırma/klimalar çalışır durumda 
bulundurulmalıdır. 

6) Firma; ortam şartlarına göre (eğer varsa) yapılan iş hijyeni ölçümlerinden gaz 

ölçüm raporları, toz ölçüm raporları, kimyasal ölçüm raporları, ucucu organik 

bileşikler raporları, voc ölçümleri, karbonmonoksit ölçüm raporları gibi ölçüm 

raporlarının birer 

kopyasını kontrol ekibize vermeli. 

7) Firma; kontrol sırasında havalandırma/klima tesisatını çalıştırmayı bilen, 

menfezlerin yerlerini gösterebilecek v.s. bilgili teknik yardımcı personel ve gerekli 
ekipmanları hazır 

bulundurmalıdır. 

8) Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almak firma’nın sorumluluğundadır. 

 
 

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların kontrol öncesinde firma tarafından 

yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı 

testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave 

olarak servis ücreti alınacaktır. 

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki 
kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması 

gerekmektedir. 
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RAF VE İSKELE SİSTEMLERİ MUAYENELERİ İÇİN: 

 
1) Kontrolü yapılacak olan rafların, varsa, projesi inceleme için hazır olmalıdır.  

2) Raf muayenelerinin yapılabilmesi için, muayene bölgesine ulaşımını ve iş sağlı ve 

güvenliği şartlarını yerine getirecek özelliklere sahip merdiven, iskele, platform vb. 

yüksekte güvenli olarak çalışma ekipmanları sağlanmalıdır. 

3)Sorumlu personel kontroller sırasında refakat ve işlemler için hazır bulunmalıdır. 
4)Raf kullanım talimatları ile yapılan bakım, onarım, ve varsa önceki yıllara ait 

kontrollerin kayıtları, vb. kayıtlar inceleme için hazır olmalıdır. 
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GÜVENLİK TEDBİRLERİ  

 
Muayene öncesi aşağıdaki güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bu şartların sağlanamadığı 

durumlar da muayene yapılmaz.  

• Muayene alanında risk durumuna bağlı olarak uygun yangın söndürme tüpleri 

bulundurulmalıdır.  

• Kontrol yapılacak alanın tertip ve düzeni uygun hale getirilmelidir  

• Kontrol yapılacak alanda acil durum önlemleri alınmalıdır  

• Kontrol yapılacak alanda fiziki özellikleri uygun hale getirilmelidir. (genişlik, 

aydınlık, sıcaklık vb.)  

• Uygun iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu malzemeleri kullanılmalıdır. (baret, 

kulaklık, gözlük, maske, eldiven, uygun alet, iş önlüğü, çelik burunlu ayakkabı vs.)  

• Muayene yapılacak tüm ekipman ve teçhizat yetkili ve konusunda eğitim almış 

personel tarafından kullanılmalıdır.  

• Muayene öncesinde veya esnasında ilgili personel alkollü olmamalı veya 

uyuşturucu kullanmamalıdır.  

• Muayene başlangıcında “Operasyon Öncesi Kontroller” yapılmalıdır: (Yük 

kaldırma sistemi, Yağ seviyesi, Frenler, hidrolik ve Diferansiyel yağ seviyesi, ışıklar, 
ikaz ve elektrik devreleri vb.)  

• Eğer işe başlamada sakıncalı bir durum varsa, ilgililere bilgi verilmelidir.  

• Kullanma kurallarına, güvenlik önlemlerine ve tüm uyarı işaretlerine uyulmalıdır.  

• Kaldırma ve taşıma kapasitesi dikkate alınmalı güvensiz/dengesiz yükler 

taşınmamalıdır.  

• Muayene edilecek cihaz/teçhizatı kullanan operatör Kişisel Koruyucu Malzemeleri 
mutlaka kullanmalıdır.  

• Kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir.  

• Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmemeli aynı 
zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır.  

• Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli, deformasyon ve 

kopukluk varsa halat değiştirilmelidir.  

• Çalışmalar sırasında operatör, işaretçiden başka kimseden gelen komutları 

uygulamamalı, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyulmalı, Ancak her kim olursa 

olsun DUR komutunu uygulamalıdır.  

• Hiçbir test ve deneyde ağırlık olarak insan kullanılmamalı gerekli ağırlıklar 

önceden muayene alanında hazır bulundurulmalıdır.  

• Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli, 

aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır.  
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• Muayene esnasında görevli olmayan insanlar alandan uzak tutulmalıdır.

• Çalışma esnasında ortaya çıkan atıkları ilgili talimatlara uygun şekilde depolanıp

bertaraf edilmelidir.

• Mutlaka en az bir rehber personel muayene elemanına refakat etmelidir

• Muayene alanı, bir başka kişinin kullanımına kapatılmışsa ilgili alana giriş mutlaka

bir şerit veya başka bir tedbir ile engellenmeli ve kullanıma imkân verilmemelidir.

(Ör: asansör muayenelerinde tüm katlarda gerekli tedbirler alınarak, tüm katlarda

kapıların açılamadığı kontrol edilmelidir)

• Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi

takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Zamanında yapılmayan

hazırlıklardan dolayı test yapılmayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak

servis ücreti talep edilecektir.

• Hazırlıklar konusunda sorularınız için lütfen bizi arayınız.


