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Bilindiği üzere 21.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Motorlu Taşıt 

Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazların (Hava Su Ünitelerinin) muayeneleri 

01.01.2020 tarihinden itibaren TSE tarafından yapılacaktır. 

İstasyonlarınızda mevcut bulunan PCL marka, Lastik şişirme ünitelerinin bu protokol sonrasında tabi 

tutulacak olan muayene ve damgalama işlemine uygun hale getirilmesi için Tora  gönüllü geri çağırma 

faaliyeti başlatılmıştır.  

Bu faaliyet kapsamında PCL marka lastik şişirme ünitelerine sahip istasyonlar 

‘’https://torapetrol.com/hss-gonullu-geri-cagirma/‘’ adresi üzerinden başvuru yapmak zorundadır. 

Yapılan inceleme sonrası başvurusu onaylanan istasyonlar ünitelerini belirtilen sürede ve şekilde Tora 

adresine anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile gönderecektir. Gerekli düzenlemelerin yapılması 

sonrası TSE tarafından muayene ve damgalama işlemi gerçekleştirilecek ve ünite sahibine geri 

gönderilecektir.  

Bu işlem gönüllü geri çağırma faaliyeti kapsamında 1 sefere mahsus Tora Petrol tarafından 

gerçekleştirilecektir. Muayene ve damgalama ücreti ile birlikte kargo ücretleri Tora Petrol tarafından 

karşılanacaktır. Bu uygulama sonrası devam eden süreçte belirlenen yasal süreler içinde ünitenin 

tekrar muayene ve damgalama işlemine tabi tutulması ve bu işlemlere ait tüm masraflar ünite sahibi 

işletmelerin sorumluluğundadır.  

PCL marka Lastik şişirme ünitesine sahip olup Gönüllü geri çağırma faaliyeti kapsamında firmamıza 

başvuru yapmayan istasyonlarda, TSE tarafından tabii olacak olası bir muayene sonrası üniteye 

uygunsuz raporu verilmesi durumunda,  gerek Tora nezdinde gerekse istasyonlar nezdinde 

oluşabilecek problemlerden, ünitenin mülkiyetine sahip olan istasyonlar sorumlu olacaktır. 

İstasyon yetkilileri, Tora’nın yayımladığı Hava Su ünitesi kayıt portalinden (hss.torapetrol.net) hesap 

oluşturduktan sonra, ilgili adımları takip ederek, Ünite’nin mühürlenme sürecini başlatabilir. 

• OPSİYON 1. HAVA ÜNİTESİNİN TORA MERKEZE SEVK EDİLEREK 

MÜHÜRLENMESİ 

• OPSİYON 2. TORA BÖLGE SERVİSLERİNİN YERİNDE SERVİS VERMESİ İLE, 

ÜNİTENİN MÜHÜRLENMESİ 
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OPSİYON 1: HAVA ÜNİTESİNİN TORA MERKEZE SEVK EDİLEREK MÜHÜRLENMESİ 

Başvuruda geçerli olabilecek 2 saat tipi aşağıda gösterilmiştir.  

1.D10                                        2. D60 

                                  

 

İlk olarak ilgili portale erişim sağlanır ve İstasyon bilgileri ile ön kayıt yapılır. 

Erişim için gerekli adımlar; 

hss.torapetrol.net linkini tarayıcınızın adres çubuğuna giriniz. Enter’a basınız. 

 

 

Karşınıza çıkan pencerede Hesabım henüz Yok butonuna tıklayınız. 

 

Yeni pencerede, tüm boş alanları doldurunuz. Tüm alanların doldurulması zorunludur. İstasyonda kaç 

adet saat var ise en son soruda doğru adeti giriniz. 
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Kayıt işlemi sonrası mail adresinize bilgilendirme gelecektir. 

Bu bilgilendirmede mailinden şifrenizi görebilir ve kayıt işlemi sonrası dilerseniz ilgili alanda şifre 

değişikliği yapabilirsiniz. 

   

Kayıt oluşturduktan sonra oluşan pencerede, istenilen fotoğrafları ‘’JPEG’’ formatında yükleyiniz. 
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Yüklenmesi istenilen fotoğraflar; 

1. Saatin genel görünümü 

2. Kontrol Paneli yakın görünüm 

3. Arka Fiber kapak demonte durumda iken arkadan görünüm 

4. Ekranda 20 PSI yazan görünüm 

5. Ekranda 40 PSI yazan görünüm 

6. Ekranda 2.00 Bar yazan görünüm. 

Portalden, fotoğraf örneklerini aşağıdaki örnekte olduğu gibi imlecinizi soru işaretlerinin üzerine 

gelerek nasıl olması gerektiği yönünde fikir alabilirsiniz.  

 

5 farklı alana fotoğraf yükledikten sonra YÜKLE butonuna basınız. 

Bu işlemlerden sonra “ÖN KAYIT” sonlanmış olur ve hesabınıza girmek için bir bilgilendirme 

görürsünüz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz. 
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Ana sayfa butonu da tıklayarak, kullanıcı adı ve şifrenizi girip süreç ile ilgili tüm gelişmeleri takip 

edebilirisiniz. 

Portalde alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

 

 

“Durum” butonuna tıkladığınızda, kargonuz ile ilgili güncel bilgiye erişebilirsiniz. 
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Tora yetkilileri saatiniz ile ilgili girdiğiniz bilgilere ve fotoğraflara istinaden gerekli incelemeleri 

yaparak başvurunuzu “KABUL”  ya da “RED” edecektir. 

Aşağıdaki durumlarda başvurular RED edilir: 

• Saatin PCL marka olmaması. 

• Kontrol Paneli üzerinde doğrulama veya kalibrasyonu etkileyebilecek deformasyonlar 

görünmesi 

• İstenilen fotoğrafların uygun olmaması gibi durumlarda ön başvuru red edilir. 

 

Başvurunuzun kabul edilmesinden bir süre sonra, size bu portal ve SMS üzerinden hava ünitesi 

“Kontrol Paneli” sevki için bilgi mesajı gelecektir. Gelen mesaj sonrası Tora’nın anlaşmalı olduğu 

kargo şirketlerinden birine, demonte edilen Kontrol Panelini teslim ediniz. 

İstasyon Yetkilisi, Portal üzerinden işlemlerinizi yaparken, hangi kargo firması ile gönderim 

yapacağınızı seçmelidir.  

Başvurunuz onayladıktan sonra, aşağıdaki gibi bir mail tarafınıza iletilecektir. 

 

 Kırmızı ile belirtilen kodu, kargo firmasına beyan edecek ve kargo barkoduna yazılmasını talep 

etmelisiniz. 

Kontrol Panelinin Tora merkeze ulaşmasından sonra 10 iş günü içerisinde saat tekrar istasyona sevk 

edilir.  Pandemi süreci nedeniyle uzayan aksayan kargo süreleri istasyon ile paylaşılır ve bu süre 

yukarıda belirtilen 10 iş gününe dahil edilmez. Kargo kaynaklı ( kaybolma, kırılma vs.) sorunlar Tora 

sorumluluğunda değildir. 

Kargo sevkinden sonra geçen süre boyunca, geri çağırılan ürünün yerine ikame ürün 
verilememektedir, bu süre de istasyon Hava Ünitesi hizmeti veremeyecektir. 
 

Kargo ücretleri Tora tarafından karşılanır.  

Not: Kontrol Paneli hacmine uygun bir kargo paketi yapılmalıdır, hacimsel olarak  yapılan büyük 

paketlerin maliyeti, istasyona yansıtılır. Kargo paketleme videosunu portal ana sayfadan erişim 

sağlayabilirsiniz. 
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Not: Başvurunun onayına istinaden Tora Merkeze sevk edilen saatlerde kalibrasyon işlemi esnasında 

herhangi bir arıza tespiti durumunda, maliyet yetkiliye bildirilir ve onay alındıktan sonra işleme 

devam edilir. Onay verilmemesi nedeni ile tamir edilemeyen ve/veya yenilenemeyen ünitelerin, ilgili 

mevzuat kapsamında mühürlenememesi karşısında doğabilecek hiçbir idari ve maddi zarardan 

Tora’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Kontrol Panelinin Fiber Gövdeden Demontajı  

Not: Demontaj işlemi elektriksel müdahale de gerektirdiğinden, mutlaka ‘’elektrik yetki belgesi’’ne 

sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır.  

Gerekli ekipmanlar:  

6 numara alyan, 10 numara lokma, yıldız tornavida, düz uçlu klemens tornavida ve şarjlı matkap  

Korozyon olabileceği varsayımıyla vidaları kolay demonte etmek için pas sökücü 

Demontaj Adımları: 

Hava su ünitesi çevresi, çalışma öncesi emniyet şeritleri ile kapatılır ve güvenli ortam sağlanır. 

Elektrik panosundan ünitenin sigortası OFF konuma alınır. 

Alyan yardımı ile fiber kasa arka kapağı açılır. 

Enerji izolasyon kontrolü yapılır ve enerjinin olmadığından emin olduktan sonra, enerji bağlantı 

soketinden kontrol paneli tarafındaki kablolar çıkarılır. 

Lokma yardımı ile kontrol paneli fiber kasadan demonte edilir. 

Demontaj ile ilgili videolara portal giriş sayfasından erişim sağlayabilirsiniz. 

OPSİYON 2: TORA BÖLGE SERVİSLERİNİN YERİNDE SERVİS VERMESİ İLE  ÜNİTENİN MÜHÜRLENMESİ 

OPSİYONU 

Portal erişimi “Opsiyon 1” kısmında anlatıldığı gibi gerçekleşir. Yerinde müdahale olacağı için 

herhangi bir kargo faaliyeti olmayacaktır  

Tora Çağrı Merkezi, istasyon bölgesine en yakın bölge servisi ile iletişime geçer ve İŞ EMRİ oluşturur. 

İŞ EMRİ numarası, portal üzerine işlenir. 

Bölge servisi kalibrasyon ve mühürleme işlemlerini ilgili talimata göre uygular. 

Not: Kalibrasyon esnasında arızalı bir ekipman değişimi gerekir ise, istasyondan onay alınarak onarım 

işlemi ücretli olarak gerçekleştirilir. Süreç işlemleri portale işlenir. 

 


