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ÇSGB tarafından yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanı-
mında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve bu yönet-
melikte yapılan değişiklikler konusuna daha önceki sayı-
larda değinilmiştir. 

Mühendis ve Makina Dergisi'nin bazı sayılarında (655, 
656, 657, 658, 660, 661, 663, 669, 670, 674, 676, 679, 680, 
681, 682 vb) ve Mühendis ve Makina Güncel Dergisi'nin 
bazı sayılarında (684, 685, 686, 687, 697, 699 vb) bilhas-
sa sahada çalışan mühendislere yönelik olarak Periyodik 
Kontrol Kriterleri'nde yer alan standartlar konusunda 
açıklamalara yer verilmiş, bunun yanı sıra bazı yorumlar 
da yapılmıştır.

Bu sayıda, bilhassa Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkili Kişi-
lerin Eğitimleri'ne değinilecektir. Ancak, bunun için mev-
zuatın geçmişinden günümüze kadar değişimine bir göz 

atmak gerekecektir.

25.04.2013 yılında yayımlanan bu yönetmeliğin “Tanım-
lar” kısmında;

“Periyodik kontrol:  İş  ekipmanlarının, bu yönetmelik-
te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun 
olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test 
faaliyetlerini, ifade eder,“ denilmiştir.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin Bakanlığa 
bildirimi Madde 13'te aşağıdaki şekilde yer almıştır;

“Bu yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapma-
ya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda 
kayıt yaptırır.”

Yetkilendirme, eğitim ve denetim ise Madde 14'te; 
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“Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditas-
yon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Ba-
kanlık yetkilidir,” şeklinde belirtilmiştir.

Madde 16'da yer alan “Yürürlükte” ise;

“13'üncü maddesinin yayın tarihinden itibaren bir yıl son-
ra yürürlüğe girer,” denilmiştir.

Yani, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler bilgile-
rini (adı  ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mezun olduğu 
okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası,  hizmet zorun-
luluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin 
sigorta sicil numarası, periyodik kontrol yapacağı iş ekip-
manı) 25 Nisan 2014'ten itibaren Bakanlığa gönderme-
leri gerekiyor idi. Ancak, yönetmeliğin yayımlanmasının 
üzerinden 1 (bir) yıl geçmesine rağmen maddeler 
yürürlüğe sokulamamıştır. Sürekli olarak bu ertelemeye 
devam edilmiş, 25.04.2014 tarihli “Duyuru”nun ardın-
dan 2.5.2014 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile 
3 yıl sonraya (yönetmelik yayın tarihinden itibaren) yani 
25.04.2016'ya ertelenmiştir. 23.07.2016'da yönetmelikte 
yapılan değişiklik ile (madde 3) bu sefer de 24.04.2017'ye 
ertelenmiştir.

24.04.2017 tarihli yönetmelik değişiklinde “Elektronik or-
tama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlem-
lerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ 
ile belirlenir,”  denilerek bu süreç yine ertelenerek süreç 
“Tebliğ”e bırakılmıştır.

Geçici Madde 3–(1)'de “Geçici kayıt numarası uygulama-
sı yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde 
başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu yönetmeliğin 
yayın tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile 
belirlenir,” denilerek süreç 3 (üç) ay daha uzatılmıştır. 3 ay 
içerisinde ise yine bu “Tebliğ” yayımlanmamış, nihayet 1 
Ekim 2017'de “Tebliğ” yayımlanabilmiştir. 

Sonuç olarak, 25 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan yö-
netmeliğin periyodik kontrolü yapacak kişiler ile ilgili 
maddeleri 1 Ekim 2017'de, yani yaklaşık 4,5 (dört buçuk) 
yıl sonra şekillenebilmiştir. Şekillenebilmiştir derken, bu 
sefer de gerek son yönetmelik değişikliğinde, gerekse 
Tebliğ'de yer aldığı üzere “pilot uygulama” ve diğer uy-
gulama süreleri devreye sokularak süreç kendi içerisinde 
uzatılmıştır.

24.04.2017'de yapılan yönetmelik değişikliğinde sadece 
bu konular değişikliğe uğramamış, 

- Madde 5'te, vinçlerin periyodik kontrolüyle ilgili kriterle-
re “ASME B30.17 standardı” ilave edilmiş, 

- Madde 6'da, aynı yönetmeliğin EK-III’ünün  2.2.3'üncü 
bendinden sonra gelmek üzere, “2.2.4. İnsan ve yük taşı-
yan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 
29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, 
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen 
hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için 
bu yönetmeliğin 13'üncü maddesinde yer alan hükümler 
uygulanmaz,” bendi eklenmiş,

-Madde 7'de, aynı yönetmeliğin EK-III’ ün 2.4.1'inci bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2.4.2 ile 2.4.3'üncü 
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“2.4.1. Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması 
yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 
693+A2  standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu 
bentte sayılan ekipmanlar için bu yönetmeliğin 13'üncü 
maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz,” denilmiş 
olup, bu konulara da bu yazıda değinilmiştir.

Ancak, konuya hakim olmak amacı ile değiştirilen yönet-
meliğin ilgili maddelerine aşağıda yer vermekte fayda 
vardır:

"2.4. Tezgâhlar

2.4.1. Makina ve tezgâhların periyodik kontrolleri 
EK-III, Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak 
yapılır.

2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, 
makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır.

2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış ma-
kine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine 
veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri 
ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte 
yapılır."

"Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bil-
dirimi Madde 13–(1) Bu yönetmelik kapsamında 
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini 
Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır."

24.06.2015'te yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Pe-
riyodik Kontrol Yönetmeliği”, bir başka bakanlık tarafın-
dan yani Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
çıkarılmış olup bu tarihli yönetmeliğin,
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Tanımlara ilişkin dördüncü maddesinde “Periyodik kont-
rol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalı-
şıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan mu-
ayeneyi, ifade eder,“  denilmiş,

Periyodik kontrollere ilişkin 17. maddesinde de “(1) Bu 
yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik 
kontrolü Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare 
ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafın-
dan yapılır,” denilmiştir.

Yine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 
Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan “Asansör Periyodik 
Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Bel-
gelendirilmesine Dair Tebliğ'in (SGM:2016/18) bazı mad-
delerine bir göz atılacak olur isek;

“Amaç, Madde 1–(1) Bu tebliğin amacı, asansörlerin 
periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 
A tipi muayene kuruluşlarında görevlendirilecek 
olan muayene elemanlarının veya muayene elemanı 
adaylarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

Tanımlar, Madde 4–(1) Bu tebliğde geçen;

ç) İlgili meslek odası: TMMOB Makina veya Elektrik 
Mühendisleri Odası'nı,

d) Muayene elemanı: Asansör periyodik kontrolünü ger-
çekleştiren kişiyi,

e) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yö-
nünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa 
yaptırılacak olan muayeneyi,

f ) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu'nu ifade eder," 

şeklindedir ve bu tebliğin ekinde yer alan “Asansör Peri-
yodik Kontrollerinde Görevlendirilecek Muayene Perso-
neli İçin Belgelendirme Programı” na baktığımızda;

4.1. Öğrenim Durumu: Başvuru sahibi muayene elemanı-
nın veya muayene elemanı adayının makine veya elektrik 
veya elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında mü-
hendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yükseköğreni-
mini tamamlamış olması gerekir,” denildiği görülecektir.

ÇSGB'nin asansör periyodik kontrollerini yapmaya yetki-
li kişilerin bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt 
yaptırmamasının nedeni de buradan kaynaklanmaktadır. 
Çünkü, iki Bakanlığın periyodik kontrol yapma yetkisine 

sahip kişilerin öğrenim kriterleri farklıdır. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı (KHK ile bu Bakanlığın adı da  Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmiştir) asansör ko-
nusunda tekniker, teknik öğretmen tanımını yapmamış, 
TMMOB Odaları'na kayıtlı yükseköğretim görmüş kişileri 
tanımlamıştır. Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
“A Tipi Muayene Kuruluşları”ndan da bahsetmektedir. 

Periyodik kontrol yapma yetkisine sahip kişilerin öğrenim 
kriterlerinin farklılığından bahsetmişken benzer bir uy-
gulamaya da burada yer vermekte fayda vardır. TSE'nin 
de 2016'daki “İş Ekipmanları Periyodik Muayene Uzmanı 
Eğitimi ve Sınav Duyurusu” aşağıdaki gibidir:

"TSE İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK   MUAYENE 
UZMANI EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU*

Eğitim ve Sınav Yeri:   Türk Standartları Enstitüsü 
Necatibey Cad. No: 112     Bakanlıklar/Ankara (Genel 
Kurul Salonu) 

Eğitim Tarihi: 28-29-30-Mart 2016   

Sınav  Tarihi:  31-Mart 2016   

Eğitim Başlama Saati:    09:30 

Son Başvuru Tarihi:  25 Mart 2016 

Öğrenim: İş Ekipmanları Periyodik  Muayene Uzmanı 
Eğitimi’ne katılmak isteyen adayların Makina Mühen-
disliği programından en az  lisans mezunu olması ge-
rekmektedir."

Buradan da görülebileceği gibi en az lisans mezunu 
makina mühendisleri bu eğitime katılmışlardır. TSE'de 
başlangıçta doğru tespiti yapmış ve öğrenim durumunu 
özellikle belirlemiştir. Ancak, ülkemizdeki birçok konuda 
olduğu gibi bu konu da bir anlamda sulandırılmıştır.

Periyodik kontroller ile ilgili bu süreci yakından takip 
etmeyenler sanırım yukarıda bahsedilen yönetmelik, 
yönetmelik değişikliği, duyuru, tebliğ ile kafaları karış-
mış olmalıdır. Ancak, bilinmesi gerekir ki bu süreci takip 
edenlerin de kafaları karışmış, mevzuatı takip etmekten 
yorulmuşlardır. Üstelik süreç, bunca süre ve değişiklik 
sonrası da henüz tamamlanmamış görülmektedir. Kafa-
lar öyle karışmıştır ki bunu 15.12.2018 tarihinde yapılan 
İSG sınavında da görmek mümkündür. ÖSYM tarafından 
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı adaylarına sorulan sorulardan 
birisi aşağıda yer almaktadır:

* www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=4308
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"Bir işyerinde bulunan periyodik kontrole tabi 
tezgâhlara, standartlarda süre belirtilmemiş ise en 
fazla hangi aralıklarla bakım ve muayene yapılması 
yeterlidir?

A) .. ayda bir B) .. ayda bir C) ..yılda bir D) .. yılda bir E) 
.. yılda bir"

Oysa, 24.04.2017 yapılan değişiklik ile “Tezgâhlara yılda 
bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir,” denilmiş, yani 
tezgâhlar periyodik kontrol kriterlerinden çıkarılmış ve  
bu nedenle de Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yap-
tırma işlemini asansörler gibi tezgahlarda da kaldırmıştır. 
Dolayısı ile “periyodik kontrole tabi” ibaresinin bu soruda 
yer almaması gerekir idi.

Böyle bir girişten sonra, periyodik kontrol yapmaya yet-
kili kişilerin eğitimleri konusuna biraz daha odaklanılırsa 
olunur ise, öncelikle yukarıda da bahsedilen 24.04.2017 
tarihinde yayımlanan Yönetmelik Değişikliğindeki ilgili 
bazı maddelere kısaca bir göz atmak gerekir:

"Madde 1. Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgi-
ler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esas-
lar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Madde 2. Tebliğde belirtilen süre içerisinde periyo-
dik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik 
kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği bel-
gesi alması veya akredite olması zorunludur.

Madde 3. İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak 
kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya 
kadar geçici kayıt numarası verilir. 

Geçici Madde 3 - Geçici kayıt numarası uygulaması 
yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde 
başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu yönetme-
liğin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak 
tebliğ ile belirlenir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Ekim 
2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete'de nihayet “İş 
Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili 
Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ"i yayımlanmıştır.

Bu tebliğin 2. maddesinden de görülebileceği üzere iki 
hususta tebliğ hükümleri uygulanmaz denilmiştir. Bunlar;

a)  24/6/2015  tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 
Yönetmeliği uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin 
periyodik kontrollerini gerçekleştirenler.

b) Tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenler.

Bu tebliğin Tanımlar başlıklı kısmının, 4. maddesinde 
EKİPNET'in tanımı,

“EKİPNET: İş  ekipmanlarının  periyodik kontrollerini 
yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve 
bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan iş 
ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapacak yetkili ki-
şilerin kayıt programı,”  şeklinde yapılmıştır.

İşverenin yükümlülüğü hakkında Madde 5'te   “İş  ekip-
manlarının  periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlü 
işverenler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin, 
yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan ilgili branşlardan oldu-
ğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt numarasının 
bulunduğunu kontrol etmek zorundadır,” denilerek geli-
şigüzel herkese bu kontrollerin yaptırılmaması gerektiği-
ni vurgulamıştır.

Genel esaslar Madde 6'da bu yetkiyi almış kişilerin ken-
di işyerlerinde periyodik kontrol yapabilmelerinin önü 
açılmıştır. Bu madde, periyodik kontrolün bağımsızlık ve 
tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Periyodik kontrolü yapacak ki-
şiler hem ekonomik hem de kurumsal olarak (özlük hak-
ları) bağımsız olmalıdır. Mesleki bağımsızlık ilkesine ters 
düşen bu durum tekrar gözden geçirilmelidir. Maaşını o 
işyerinden alan bir kişinin bir baskı altında olmaması, ba-
ğımsız karar vermesi düşünülemez.

Aynı maddenin diğer bir bendinde de, “Periyodik kontrol 
yapmaya yetkili kişilerin birinci fıkrada belirtilen durum-
lara aykırı olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirdiğinin 
tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır," 
denilmiştir. Yani idari bir yaptırım ÇSGB tarafından yapıl-
mış olacaktır. Oysa, mesleki etik olarak durumu ele aldığı-
mızda usulsüz olarak işlem yapanların meslek odalarınca 
da disiplin kovuşturmasına tabi tutulmaları gerekir. Yani, 
sadece gerçeğe aykırı beyan tek başına ele alınmamalıdır, 
aynı zamanda yaptığı periyodik kontrol işlemi de mesle-
ki açıdan sorgulanmalıdır. Ancak, ÇSGB bu yönetmeliğin 
taslağından beri bunu göz ardı etmiş ve taslak önerilerini 
göz önünde bulundurmamıştır. Bunun nedeni de periyo-
dik kontrol hizmetlerini mühendisler dışındaki tekniker 
ve teknik öğretmenlere de açmış olmasıdır ve bunların 
bir meslek odası olmadığından kayıtları tutulamamakta 
ve meslek odası tarafından disiplin cezası da verileme-
mektedir. Yönetmeliğin en sıkıntılı konularının başında 
da bu gelmektedir. Dolayısı ile bu işler Odalarına kayıtlı 
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mühendisler tarafından yapılmalıdır cümlesini tekrar vur-
gulamak doğru olacaktır. 

Elektronik Kayıt İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 
bölümünde, “Elektronik ortama kayıt için istenecek bil-
giler“ verilmiş olup bunlardan birisi de “periyodik kontrol 
yapacağı iş  ekipmanı  türü” olarak görülmektedir. Ancak 
burada istenilen bilgiler/belgeler yeterli olmayacaktır. 
Yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde, “tahribatsız 
muayeneler”in ilgili standarda göre eğitim almış kişiler 
tarafından yapılması istenilmektedir. 

Örneğin basınçlı kaplarda, tehlikeli sıvıların  bulunduğu 
tank ve depoların periyodik kontrolünde, vinçlerin periyo-
dik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” 
standardına uygun olarak  nominal  yükte yapılması 
durumunda, gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak 
vinçlerin, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene 
yöntemleri ile kontrol edilmesinde bu şart bulunmaktadır. 
Dolayısı ile “tahribatsız muayene” yapacak kişilerin belge-
leri de bu sistemde olmalı, işveren bunu da EKİPNET'ten 
takip edebilmelidir.

“Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma 
yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numa-
rası verilir,” denilmekte ve eğitim/sınav da başarı olanlara 
kesin kayıt numarası verilmektedir.

Bu tebliğin 4. bölümünde, “periyodik kontrolleri yapmaya 
yetkili kişilerin eğitimi, eğitim programı ve  programlara 
başvuru konusu ele alınmış olup eğitimler; örgün olarak, 
çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya 
uygulamalı olarak düzenlenir,“ denilmiştir. Bu cümle içe-
risinde “ve/veya” denilerek eğitimlerin düzenlenmesinin 
şekli keyfe bırakılmıştır.

Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar Madde 12'de aşağı-
daki şekilde tanımlanmıştır:

Eğitimler, makine, inşaat ve elektrik (elektrik–elekt-
ronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulun-
duran üniversiteler ile örgün olarak eğitim vermede 
yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş 
yıl akredite olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından İş 
Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiy-
le verilir.

Eğitim programı Madde 13'te aşağıdaki şekilde ele alın-
mıştır ve sürenin sınav dahil iki günden az olamayacağını 
belirtmiştir:

"YETKİLİ KİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Söz konusu eğitim programının adımları aşağıdaki 
şekilde verilebilir:

1.    Mevzuat eğitimi,
2. İş  ekipmanları  muayene tekniklerine sistematik 

yaklaşım,
3.    Periyodik kontrol esnasında alınması gereken te-

mel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve ku-
ralları,

4.    Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibras-
yon ve doğrulamaların değerlendirilmesi,

5.    Raporlama,
6.    Çalışma etiği ve sorumluluklar, 
7.    Sınav."

Bakanlıkça belirlenen eğitim programı “Temel Eğitim 
Programı” olarak geçmektedir. Doğru olanı da budur. An-
cak, bu eğitim programı ile bu konuda pratiği olmayan 
bir kişiden periyodik kontrolleri yapması beklenemez ve 
yapılmamalıdır da. Bir kişinin mühendislik formasyonu 
da olsa bu cihazların hepsi ayrı bir bilgi ve beceri istedi-
ğinden iki günlük bir temel eğitim ile bu kontroller ya-
pılamaz. Her bir ekipman konusunda daha önce periyo-
dik kontrol yaparak deneyim sahibi olanlar, o ekipmanın 
proje ve imalatında görev alanlar, o ekipmanın bakım ve 
onarımında çalışmış olanlar belki sadece o ekipmanın 
periyodik kontrolünü layıkı ile yapabilirler. Mühendis de 
olsa yeni mezun birisinden bunu beklemek yanlış ola-
caktır. Kaldı ki Bakanlığın periyodik kontrolleri yapmaya 
yetkili kıldığı tekniker, teknik öğretmenlerden bu hiçbir 
şekilde beklenemez. 

Bu eğitim, adından da anlaşılacağı gibi “temel eğitim” ol-
malı, kişiler bu temel eğitimden sonra her bir ekipman 
için ayrı eğitimlere katılarak başarılı oldukları konularda 
periyodik kontrol yapmalıdır. Şüphesiz bunların süreleri 
de ayrı ayrı belirlenmelidir. Bir “buhar kazanı”nın periyo-
dik kontrol eğitimi süresi ile “hava tankı”nın periyodik 
kontrol eğitim süresi de farklı olabilir. Sonuç itibarıyla, iki 
günlük bir eğitim programı ile bütün ekipmanlar için pe-
riyodik kontrol yetkisi vermek doğru bir yaklaşım değildir. 
Ve hatta, sadece eğitimde başarılı olmak da yetersiz ola-
bilecek, daha önce periyodik kontrol yapmamış kişilerin 
bu konuda deneyimli kişilerle birlikte pratik yapması da 
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gerekecektir. Bu durum, eğitim verme yetkisi verilen ku-
rumların görüş ve önerilerini de alarak Bakanlıkça tekrar 
değerlendirilmelidir. 

Tebliğin 5. bölümünde, “Pilot uygulama öncelikle Eskişe-
hir ve Kırıkkale illerinde uygulanır ve bu tebliğin yayımı 
tarihinden itibaren en az bir yıl devam eder,” denilmiştir.

Yürürlük Madde 16'da, “Bu tebliğ yayımı tarihinden iti-
baren bir ay sonra yürürlüğe girer,” denildiği için süre 
başlangıcı olarak 1 Kasım 2017 olarak ele alınması gerektiği 
görülmektedir. Sonuç itibarı ile pilot uygulama süresi 
en az 1 yıl devam eder denildiğinden sürenin altlimiti 1 
Kasım 2018 tarihinde sona ermiştir. Ancak, tebliğde pilot 
uygulamanın “üstsüresi” (azami süre) belirtilmediğinden 
bu yazının kaleme alındığı Aralık 2018 sonunda hâlâ bir 
açıklamanın olmadığı, yani pilot uygulamanın hâlâ devam 
ettiği görülmektedir.

Geçici Madde 2'de, “Pilot uygulama süresinin sona er-
mesini müteakip, pilot iller dışındakiler için temel eğitim 
tamamlanma süresi iki yıldır,” denilmiş, normalde 1 Ka-
sım 2018 den itibaren diğer illerde başlaması ve 1 Kasım 
2020'de tamamlanması düşünülen eğitimler yukarıda 
bahsedildiği üzere pilot uygulama süresi sonuçlandırıl-
madığından bu konuda İSG'nin birçok uygulamasında 
olduğu gibi ötelenmiştir.

Akreditasyon ve hizmet yeterliliğini düzenleyen Ge-
çici Madde 4'te, “Bakanlıkça  ekipmanlar  belirlenene 
kadar yönetmeliğin 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
kapsamında periyodik kontrol yapacak kuruluşlardan 
hizmet yeterliliği belgesi veya akreditasyon şartı 
aranmaz,” denilerek yine bir bilinmeyen durum ortaya 
atılmıştır. Akreditasyon vb durumlar kurum ve kuruluş-
lara belirli maliyetler de getirmektedir. Akredite olmayan 
bir kurumun daha az bir ücret ile periyodik kontrol yap-
ması rekabeti ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle, Bakanlık 
gerek yönetmelikte gerekse tebliğde “akreditasyon şartı” 
gibi bir ibareyi ya kullanmamalı ya da gereğini yerine ge-
tirip en kısa sürede hangi belirlemeyi yapacak ise yapma-
lıdır. Bu konuda akredite olmuş kurum ve kuruluşlardan 
gerekli bilgileri almaları zor bir iş olmayıp, kısa sürede be-
lirlenecek bir konudur.

İş Ekipmanları, Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkili Kişilerin 
Eğitimleri ve MMO;

“Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin* 6. 
maddesi”,  Oda'nın amaçlarını geniş bir şekilde tanımla-

mıştır. Burada hepsine yer verilmemiş, konuya ilişkin bazı 
maddeler aşağıda yer almıştır:

"- Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun 
doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalite-
nin artırılmasını, yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uy-
gun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini 
sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları 
yapmak ve önerilerde bulunmak,

-   İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunma-
sı ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test ci-
hazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayie yönelik 
araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel 
her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, 
test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak,    uy-
gunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyet-
lerinde bulunmak,  Oda’nın üyelerinin bu konudaki 
uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, 
araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama mer-
kezleri ve laboratuarlar kurmak,

- Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini ta-
nımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onu-
runun korunarak uygulanmasını sağlamak, haksız 
rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla 
uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

-   Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslar 
arası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve 
aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politi-
kaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslar arası 
ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. 
düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine kat-
kıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlik-
ler düzenlemek."

Makina Mühendisleri Odası, onlarca yıl öncesinden pe-
riyodik kontrolleri “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”ne 
göre yetiştirdiği elemanları ve hazırladığı formları kulla-
narak yapan bir meslek örgütüdür ve bu konuya da ön-
cülük etmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol 
Merkezi (AKM), periyodik kontroller konusunda ilk olarak 
17 Mayıs 2004 tarihinde TS EN ISO/IEC 17020 standardı 
kapsamında TÜRKAK'tan akredite olarak faaliyetlerine 
akredite kapsamda devam etmiş ve halen de devam et-
mektedir.

* www.mmo.org.tr/merkez/makina-muhendisleri-odasi-ana-yonetmeligi
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Muayene Alanı Muayene Türü

Tahribatsız Muayene
•	 Ultrasonik Muayene
•	 Görsel Muayene
•	 Radyografik Filmlerin Değerlendirilmesi ve Onayı
•	 Sıvı Penetrant Muayenesi
•	 Manyetik Parçacık Muayenesi

Asansörler
-Elektrikli Asansörler
-Hidrolik Asansörler

•	 Periyodik Kontrol 

Kaynaklı İmalat ve Çelik
Konstrüksiyonlar

•	 Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı 
•	 İmalat Kontrolü

Boru Hatları •	  İmalat ve Montaj Kontrolleri

Metalden İşlenmiş Parçalar
-Metal Borular
-Metal Levhalar
-Dökümler
-Vanalar
-Pompalar
-Bağlantı Parçaları (Flanş, Dirsek, T-bağlantısı, Cıvata, Somun vb)

•	 İmalat Süreci Kontrolleri
•	 Malzeme Değerlendirme ve Onaylama

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol 
Merkezi'nin Kapsamı aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, MİEM* (Mesleki İçi Eğitim Merkezi) tarafından dü-
zenlenen eğitimler ile meslektaşlarını eğitmekte, bu eği-
timlerde konuyu dolaylı da olsa destekleyen konulara da 
yer vermektedir. 

Bunun dışında, düzenlediği seminer, sempozyum ve 
kongrelerde de konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

MİEM
MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİMLERİ

tmmob

makina mühendisleri odası

Kasım 2018

* www.mmo.org.tr//sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/miemkatalog_kasim2018_0.pdf



21

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2018  www.mmo.org.tr  

Kazanlar
- Buhar Kazanı
- Kızgın Yağ Kazanı
- Kızgın Su Kazanı
- Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı

•	 Periyodik Muayene

Basınçlı Kaplar
- Kompresör 
- Hava Tankı
- Hidrofor Tankı
- Basınçlı Kap Emniyet Cihazı
- Genleşme Tankı 
- Depolama Tankı
- Otoklav
- Sanayi Gazları Depolama Tankı

•	 Periyodik Muayene

Kaldırma ve İletme Makinaları
- Vinç (Köprülü Vinç, Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Portal Köprülü Vinç)
- Mobil Vinç
- Kule Vinç
- İnşaat Vinci (Cephe Asansörü)
- Servis Asansörü
- Basit Kaldırıcılar
- Caraskal
- Platform (Asılı Erişim Donanımı, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu,   
  Sütunlu Çalışma Platformu)
- Transpalet
- Forklift
- Araç Kaldırma Lifti
- Araçta Ayakta ve/veya Yaya Kumandalı İstif Makinası
- Sabit İniş Mahallerine Hizmet Veren Makinalar
- Hareket Engelliler için Güç Tahrikli Kaldırma Platformu
- Rüzgar Tribünü Servis Asansörü

•	 Proje Onayı
•	 İmalat Kontrolleri

Teleferik, Teleski ve Telesiyej •	 İmalat Süreci Kontrolleri
•	 Periyodik Kontroller

Kaldırma ve İletme Makinaları
- Vinç (Köprülü Vinç, Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Portal Köprülü Vinç
- Mobil Vinç
- Kule Vinç
- Rüzgâr Tribünü Servis Asansörü
- İnşaat Vinci - Cephe Asansörü
- Servis Asansörü
- Caraskal
- Platform (Asılı Erişim Donanımı, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu,   
  Sütunlu Çalışma Platformu)
- Basit Kaldırıcılar
- Transpalet
- Forklift
- Araç Kaldırma Lifti
- Araçta Ayakta ve/veya Yaya Kumandalı İstif Makinası
- Sabit İniş Mahallerine Hizmet Veren Makinalar
- Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformu

•	 Periyodik Muayene
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Depolama Tankları •	 İmalat Süreci Kontrolleri
•	 Periyodik Kontroller

Araçların (LPG/CNG/LNG) Yakıt Sistemi •	 Montaj ve Gaz Sızdırmazlık Uygunluk Kontrolleri
•	 Gaz Sızdırmazlık Kontrolleri

Forkliftlerin (LPG) Yakıt Sistemi •	 Gaz Sızdırmazlık Kontrolleri

Yürüyen Merdiven/Bant •	 Son Muayene
•	 Periyodik Kontrol/Muayene

Gaz Yakan Cihazlar
- Ticari Tip Pişirme Cihazları
- Endüstriyel Amaçlı Özel Tasarlanmış Cihazlar
- Kazan Daireleri ve Isı Merkezleri

•	 Yerleşim Uygunluk Muayenesi

Doğalgaz İç Tesisatı
- Daire İçi Tesisat 
- Bina Kolon Tesisatı 
- Kazan Dairesi Tesisatı 
- Endüstriyel ve Büyük Tüketimli İç Tesisat

•	 Proje Kontrol ve Onayı 
•	 Uygunluk Muayenesi 
•	 İmalat ve Montaj Süreci Kontrolü
•	 Periyodik Kontrol

Bacalar •	 Proje ve Montaj Uygunluk Muayenesi
•	 Periyodik Kontrol
•	 Sızdırmazlık Testleri

Yangın Söndürme Tesisatı;
- Sulu Söndürme Sistemleri 
- Köpüklü Söndürme Sistemleri 
- Gazlı Söndürme Sistemleri 
- Kuru Tozlu Söndürme Sistemleri 
- Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri 
- Duman Tahliye Sistemi 
- Boru Tesisatı 
- Yangın Dolapları ve Hortumlar 
- İdrant Tesisatı

•	 Periyodik Muayene

Yangın Pompası (Motopomplar, Elektrikli ve Dizel Pompalar) •	 Performans Muayenesi 
•	 Periyodik Muayenesi

Basınçlandırma Sistemi 
(Kaçış Yolu, Yangın Merdiveni ve Acil Durum Asansörü)

•	 Tesisat Muayenesi 
•	 Periyodik Muayene

Asansörler •	 Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) 
•	 Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu 

(Modül G)
•	 Asansörlerin Son Muayenesi 

Yıllar içerisinde bir altyapı oluşturmuş bir meslek örgü-
tü olan MMO, iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü 
yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine ilişkin protokolü 
20 Temmuz 2018 tarihinde Çalışma Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanlığı'nın yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü ile imzalamıştır. (03.08.2018 tarihinde 15 nu-
maralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı 
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiş-
tirilmiştir.

Bunun hemen akabinde, 1 Eylül 2018 tarihinde, tüm iller-
de düzenlenecek olan eğitimlerde görev alacak eğitmen-

lere yönelik eğitim (eğiticilerin eğitimi) düzenlenerek 
hazırlıklar tamamlanmış ve bu eğitimlere tebliğde bah-
sedildiği gibi pilot illerde, yani Kırıkkale ve Eskişehir'de 
başlamıştır.

Sınavda başarılı olanlara Bakanlık ile ortak hazırlanan “başarı 
belgesi” verilmekte olup, aşağıda örneği görülmektedir.

Söz konusu protokol sonrasında TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolünü yapmaya yetkili kişilere yönelik ilk eğitim 
14-15 Eylül 2018 tarihinde Eskişehir’de düzenlenmiştir. 
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Akabinde pilot il olarak belirlenmiş olan bu illerde Aralık 
2018 sonu itibarı ile düzenlenen 8 eğitime toplamda 202 
kişi katılmış, bu kişilerden 193’ü başarılı olarak belge al-
maya hak kazanmıştır.

Düzenlenen eğitimlere katılan kişiler incelendiğinde  
pilot iller (Eskişehir ve Kırıkkale) dışından da katılanların 
olduğu, özellikle son eğitimlere doğru pilot il dışından 
katılımın daha da arttığı görülmektedir. Bu verilerden de 
anlaşılmaktadır ki pilot iller açısından bu eğitim yeterli 
doygunluğa ulaşmıştır ve Bakanlığın pilot il uygulamasını 
sonlandırarak diğer tüm illerde eğitimlerin verilmesinin 
önünü açması gerekmektedir. Bu durum, başak illerden 
katılanların ek masraf yapmalarını da engellemiş olacaktır.

Ayrıca, eğitime katılanlardan alınan geri bildirimler bu 
eğitimlerin içerik olarak iş ekipmanlarının periyodik kont-
rolünü yapabilmek için yetersiz kaldığı şeklindedir. Mev-
zuata göre söz konusu eğitim periyodik kontrol yapacak 
kişilerin kayıt altına alınmasını sağlamayı hedeflese de 
eğitime katılan kişiler periyodik kontrol yapabilecek bil-
giye ulaşmak istemektedirler. Ancak gerek eğitim içeriği 
gerekse süresi kursiyerlerin bu seviyeye ulaşmasını müm-
kün kılmamaktadır.

Dolayısıyla, iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü ya-
pacak kişilerin bu işi yapabilmeleri için gerekli yetkinliğe 
ulaşmaları yazının içinde de belirtildiği üzere, temel eği-
tim üzerine kurgulanacak ekipman bazlı eğitimlerin dü-
zenlenmesi ile mümkün olacaktır. 

İş kazalarının oluşmasında etken olan “güvensiz 
durumlar”ın ortadan kaldırılmasında, iş ekipmanlarının 
periyodik kontrollerinin* yapılması da önemli bir etken 
olmaktadır. Bu nedenle, periyodik kontrolü yapacak kişi-
ler her şeyden önce alanlarında iyi eğitilmiş ve deneyimli 
mühendisler olmalıdır.
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