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PERĠYODĠK KONTROL 

Ġş ekipmanlarının, öngörülen aralıklarda 

ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, 

yetkili kişilerce yapılan muayene, deney 

ve test faaliyetleridir 



ĠŞ EKĠPMANI 

Ġşin yapılmasında kullanılan herhangi bir 

makine, alet, tesis ve tesisatı ifade eder.  



PERIYODIK KONTROLLERI YAPMAYA 
YETKILI KIŞI 

Bu Yönetmelikte belirtilen iş 

ekipmanlarının teknik özelliklerinin 

gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar 

saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan 

mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve 

yüksek teknikerleri, ifade eder 



BAKIM 

Ġş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, 

ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını 



BAKıM VE PERIYODIK 
KONTROL FARKı 

Bakım, arabanın yetkili serviste yada sanayide 
yapılan bakım, onarımı 

Periyodik kontrolü ise devletin anlaştığı 
kurumda muayenede istasyonlarında yapılan 

işlemdir. 

 



IŞ EKIPMANıNıN 
KONTROLÜ ILE ILGILI 

HUSUSLAR 



PERIYODIK KONTROL YAPıLACAK 
DURUMLAR 

a) Ġş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve 

montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa 

kullanılmadan önce ve her yer 

değişikliğinde 



a) b) Arızaya sebep olabilecek etkilere 

maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 

ekipmanında 

PERIYODIK KONTROL YAPıLACAK 
DURUMLAR 



a) c) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, 

doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 

kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki 

güvenliğin bozulmasına neden olabilecek 

durumlardan sonra, arızanın zamanında 

belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik 

koşullarının korunması için 

PERIYODIK KONTROL YAPıLACAK 
DURUMLAR 



a) d) Ġş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, 

yapılan son kontrol ile ilgili belge de 

ekipmanla birlikte bulundurulur 

PERIYODIK KONTROL YAPıLACAK 
DURUMLAR 



PERĠYODĠK KONTROL 
KRITERLERI 

Ġş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik 

kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda 

belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile 

fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 

PERĠYODĠK KONTROLLER ĠLE 
ĠLGĠLĠ HUSUSLAR 



Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile 

belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 

varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde 

yapılır.  

Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş 

ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri 

ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi 

faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk 

değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek 

aralıklarda yapılır.  

 

PERĠYODĠK KONTROL KRITERLERI 



Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş 

ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak 

ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur 

 

Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece 

saklanır 

PERĠYODĠK KONTROL KRITERLERI 



Ġş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki 

periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından 

periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, 

müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi 

konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar 

PERĠYODĠK KONTROL KRITERLERI 



Ġş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan 
hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden 
iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının 
belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş 
ekipmanı kullanılmaz. 

 Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra 
yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin 
giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının 
bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle 
kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge 
düzenlenir 

PERĠYODĠK KONTROL KRITERLERI 



PERIYODIK KONTROLLERI YAPMAYA 
YETKILI KIŞILERIN BILDIRIMI  

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 
bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt 

yaptırır 

 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl,  
3 YIL boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt 

numarası aranmaz. 25/4/2017 tarihine kadar 
periyodik kontrol raporunda kayıt numarası 

aranmaz.” 

 



BAKANLıĞA ELEKTRONIK ORTAMDA 
YAPıLACAK KAYıT, ASGARI AŞAĞıDAKI 

BILGILERI IÇERIR 

1) Adı ve soyadı. 

2) T.C. kimlik numarası. 

3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma 

numarası. 

4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı 

kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. 

5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. 

 



AYKıRı BILDIRIM 

(1) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin 

doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler 

Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili 

mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 

(2) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl 

içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar 

askıya alınır. 

(3) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile 

kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik 

kontrol raporları geçersiz sayılır 



UYGUN OLMAYAN RAPOR 

Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili 

olarak, periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı 

düzenlenmesi, Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun 

olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve 

test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi 

uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi 

durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.  



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

1. Genel bilgiler 

2. Ġş ekipmanına ait teknik özellikler 

3. Periyodik kontrol metodu 

4. Tespit ve değerlendirme 

5. Test, deney ve muayene 

6. Ġkaz ve öneriler 

7. Sonuç ve kanaat 

8. Onay 

 

 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim 

bilgileri (telefon, faks, elektronik posta adresi, internet sitesi ve 

benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması 

gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen 

diğer bilgilere yer verilir 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

2. Ġş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu 

bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, 

markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, 

kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer 

bilgilere yer verilir 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

3. Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve 

adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların 

özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

4. Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-

III madde 1.7.3’te belirlenen kurallar ve yapılan periyodik 

kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de 

yer verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp 

karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde 

yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak 

değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer 

işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir. 

 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik 

kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene 

(hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene 

yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir 

 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

6. Ġkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş 

sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların 

belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine 

ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının 

kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir. 

 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik 

kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve 

giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik 

kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir 

şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. 

 

 



PERIYODIK KONTROLÜ SONUCUNDA 
DÜZENLENECEK RAPORDA AŞAĞıDAKI 

BÖLÜMLER BULUNUR 

8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili 

kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve 

numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun 

kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. 

Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı 

raporlar geçersizdir. 

 

 



PERIYODIK KONTROLE 
TABI IŞ EKIPMANLARı 



Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, 

bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar 

altında yapılacağı ile kontrol sonucu 

düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar 

yönetmeliğin EK-III’te belirtilmiştir. 

 
1. Basınçlı kap ve tesisatlar 

2. Kaldırma ve iletme ekipmanları 

3. Tesisatlar 

4. Tezgâhlar 



1. BASıNÇLı KAP VE TESISATLAR 

1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test 

yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece 

işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. 

 Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu 

şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı 

kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız 

muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek 

periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte 

belirtilir. 

 

 



1. BASıNÇLı KAP VE TESISATLAR 

2.Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine 
mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik 

öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek 

teknikerleri tarafından yapılır. 

 Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene 
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN 

ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik 
öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından 

uygulanabilir.” 

 



“TABLO-1: BASıNÇLı KAP VE TESISATLARıN 
PERIYODIK KONTROL SÜRELERI ILE KONTROL 

KRITERLERI”  







2. KALDıRMA VE ILETME 
EKIPMANLARı 

1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme 

ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve 

güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve 

bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur 



2. KALDıRMA VE ILETME 
EKIPMANLARı 

2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 
makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır.  

Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene 
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS 
EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik 
öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından 
uygulanabilir.” 

 



“TABLO-2: KALDıRMA VE ILETME 
EKIPMANLARıNıN PERIYODIK 

KONTROL SÜRELERI VE KONTROL 
KRITERLERI” 







3. TESISATLAR 

1. Ġlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, 

tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. 

 



3. TESISATLAR 

2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner 
tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri 

elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik 
mühendisleri, “elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik 

öğretmenler,” elektrik tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır. 

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri 
makine mühendisleri, “makine ve metal eğitimi bölümü 

mezunu teknik öğretmenler,” makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır. 

 



“TABLO-3: TESISATLARıN PERIYODIK 
KONTROL SÜRELERI ILE KONTROL 

KRITERLERI”  



 



 



4. TEZGÂHLAR 



4. TEZGÂHLAR 

1. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile 

belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 

varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır.  

Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş 

ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam 

koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler 

göz önünde bulundurularak, yapılacak risk 

değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda 

yapılır.  

Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte 

belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir. 
 



4. TEZGÂHLAR 

2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine 
mühendisleri, “makine eğitimi bölümü mezunu teknik 

öğretmenler,” makine tekniker veya yüksek teknikerleri 
tarafından yapılır. 

Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların 
periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik 

mühendisleri “, makine, mekatronik veya elektrik eğitimi bölümü mezunu 
teknik öğretmenler”  “ve makine, mekatronik veya elektrik”teknikerleri 

tarafından birlikte yapılır 



TEŞEKKÜRLER 

•Murat AKTAŞ 
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