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ÖZET
4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na paralel olarak hazırlanan İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 25 Nisan 2013 tarihli, 28628 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girişinin üzerinden tam bir yıl geçmiştir. Bu yazıda, 
söz konusu Yönetmelik genel olarak gözden geçirilecek ve karşılaşılan ve/veya karşılaşma potansiyeli 
olan sorunlar ile çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır.
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ABSTRACT
The Regulation of Health and Safety Requirements for the Use of Work Equipment has been prepared 
in parallel with the no. 4857 Labor Law and no. 6331 Occupational Health and Safety Law and has 
been published No. 28628 on 25th April 2013 in the Official Gazette. It is exactly one year passed after 
it was published. We will review this directive in general and the potential problems encountered and/
or will be occurred problems and solutions will be discussed in this article.
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1. GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemiz, geçmişten gelen, 
yaklaşık 100 yıllık bir mevzuat ve uygulamaya sahip olma-
sına rağmen, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusu ülkemizin en 
önemli sorunu olmaya devam etmektedir. Çok sayıda kanun, 
tüzük, yönetmelik vb.den oluşan bu karmaşık mevzuat; özel-
likle 4857 sayılı İş Kanunu hazırlık çalışmaları ve T. C. hü-
kümetleri tarafından Avrupa Birliği’ne sunulmuş olan Ulusal 
Program’da yer verilen mevzuat uyum taahhütleri çerçevesin-
de yeniden ele alınmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölümü; 1475 Sayılı İş 
Kanunu’nun “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramını daha 
geniş kapsamlı ve AB Mevzuatının da benimsediği evrensel 
bir kavram olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak değiştirmiş 
ve düzenlemiştir. Ulusal mevzuatımızın Avrupa Birliği mev-
zuatına uyumlulaştırılması amacıyla, 2003 yılından başlana-
rak günümüze kadar birçok yasa ve yönetmeliğin değiştiril-
mesine, yenilenmesine, iş güvenliği uzmanı vb. birçok yeni 
kavramın çalışma yaşantımıza girmesine rağmen, iş kazala-
rının oranı istenilen düzeye çe-
kilememiştir. Sorunun çözümü 
için, mevzuat yayımlama işi son 
derece önemli olsa da yayımla-
nan mevzuatların uygulanması 
ve uygulamaların etkin bir şekil-
de denetlenmesi her şeyden çok 
daha önemli bir hale gelmektedir.

Yeni mevzuat sistemi ile gelen bu 
değişimin temel felsefesi; sade-
ce tehlikelerin önlenmesi değil, 
risklerin değerlendirilmesi, risk-
lerle kaynağında mücadele edil-
mesi suretiyle çalışanların yanı 
sıra, işletmenin ve üretimin gü-
venliğinin birlikte sağlanmasıdır. 
Bu üçlü saç ayağı bütünsel ola-
rak hayata geçirildiği takdirde, 
gerek çalışanlar ve gerekse de 
işletmeler tam bir iş sağlığı ve 
güvenliğine kavuşacaktır. Bu nedenle, tehlikelerin önlenme-
si, risklerin değerlendirilmesi, risklerle kaynağında mücadele 
edilmesi doğru bir şekilde kavranmalı ve bütünsel bir şekilde 
uygulanmalıdır. Bütünsellik yakalanamadığı takdirde, körle-
rin deveyi tarif etmesi gibi bir durumla karşılaşılması pekâlâ 
mümkündür. 

Çalışanların sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışması sos-
yal gelişmenin en temel öğelerinden biri olduğu gibi, sağlıklı 
ve güvenli ortamda çalışma hakkı ise en temel insan hakla-
rından biridir. Aynı zamanda iş yerinde sağlık ve güvenlikle 

ilgili şartları sağlamak, işverenin en öncelikli ödev ve sorum-
luluklarından biridir. Çalışanların da alınan her türlü tedbire 
ve talimatlara uyması, iş sağlığı ve güvenliği için en temel 
yükümlüklerindendir. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uy-
gulanmaları etkin bir şekilde denetlemek ise devletin asli gö-
revlerindendir. İş sağlığı ve güvenliği ile iş barışının sağlan-
ması tarafların üzerlerine düşen sorumlulukları gerektiği gibi 
yerine getirmelerine bağlıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu ile 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı 
Resmî Gazete’de İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayımlanmış, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na paralel olarak hazırlanan 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği (İEKSGŞY) ise 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 
üzerinden tam bir yıl geçmiştir. 

Bu yazıda, en son yayımlanan Yönetmelik genel olarak göz-
den geçirilecek ve karşılaşılan ve/veya karşılaşma potansiyeli 
olan sorunlar ile çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır.

2. YÖNETMELİKTEKİ TANIM VE 
KAPSAMLARA KISA BİR BAKIŞ

Yönetmeliğin amaç kısmında, “işyerinde iş ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması ge-
rekli asgari şartları belirlemek” olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle, iş ekipmanı tanımı son derece önemli hale gelmek-
tedir.

İş Ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir ma-
kine, alet, tesis ve tesisat biçiminde tanımlanır. Bu tanım, 
2009/104/EC AB Direktifindeki tanıma uygundur. Yönetme-

Resim 1. Elektrik Panosunda Periyodik Kontrol
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likte kapsam dışı herhangi bir husus olmadığından iş yerle-
rinde kullanılan her türlü makine ve teçhizat, yönetmelik 
kapsamında değerlendirilecektir. Geçmişte, sadece kaldırma 
makineleri ve basınçlı kapların periyodik muayene kapsamın-
da olduğu düşünüldüğünde, bu yaklaşımın Türkiye için yeni 
olduğu söylenebilir. Bu itibarla, işletmelerin ve İş Güvenliği 
uzmanlarının dikkat etmeleri gereken en önemli husus, elle-
rinde mevcut olan iş ekipmanlarından hangilerinin periyodik 
muayeneye tabi olup olmadıklarını belirlemektir.

Yeni yönetmeliğin Ek III 2.4. maddesinde Tezgâhlar bölü-
münde, “Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-
III, madde 1.4.te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” 
denilmektedir. İşletme ve/veya iş güvenliği uzmanı “makine” 
tanımına nelerin girip girmediğine mevzuatta bir dayanak 
arandığında, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği’nde-
ki makine tanımına bakabilirler. Kanımca bu tanım, konunun 
açıklığa kavuşturulması bakımından işletme sahiplerine yar-
dımcı olacaktır: 

“Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, […] doğrudan 
insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik 
sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili 
parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli 
bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar 
topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir 
enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan ak-
samları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece 
bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya 
da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı 
sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde 
düzenlenen ve kumanda edilen […] yük kaldırma amaçlı ve 
güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriy-
le bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve 
aksamdan oluşan parçalar topluluğu.”

Yönetmelikte “Tezgâhlar” adı altında bir bölüm olsa da gerek 
söz konusu yönetmelikte, gerekse de ilgili ulusal mevzuatta 
tezgâh tanımı açıkça ifade edilebilmiş değildir. Hatta günlük 
kullanımda tezgâh olarak ifade ettiğimiz birçok ekipmanın, 
yukarıda verilen, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeli-
ği’ndeki makine tanımı ile örtüştüğünü görüyoruz. Uygula-
mada yaşanabilecek bazı sıkıntıları önlemek için yönetmelik-
te tezgâh tanımının yapılmasına ihtiyaç olduğu kanısındayım.

Yaptığım incelemelerde, İEKSGŞY’deki iş ekipmanı tanımı-
na uyan ve son derece yüksek risk ihtiva eden gazla ya da 
elektrikle çalışan endüstriyel mutfak ekipmanlarının periyo-
dik muayenesinin zorunlu olduğuna dair bir ibareye ne yazık 
ki rastlayamadım. Bilindiği gibi, endüstriyel mutfak ekip-
manları tüm restoranlar ile otellerde kullanılmaktadır. Bu ne-
denle,  İEKSGŞY’nin çok yaygın bir kullanım alanı olan ve 
risk kategorisi son derece yüksek olan bir grup iş ekipmanını 
zorunlu periyodik muayene kapsamına alınmamış olmasının 
önemli bir eksiklik olduğu düşünülebilir. İş sağlığı ve iş gü-
venliğinin sağlanabilmesi için, yaygın kullanım alanı olan 
ve oldukça yüksek risk taşıyan endüstriyel mutfak ekipman-
larının zorunlu periyodik muayene kapsamına alınması ol-
dukça faydalı olacaktır.

İş Ekipmanının Kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, 
durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, 
hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili 
her türlü faaliyet olarak tanımlanır. Bu tanım da 2009/104/EC 
AB Direktifi’ndeki tanıma uygundur.

Periyodik Kontrol: İş ekipmanlarının, Yönetmelikte öngö-
rülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yet-
kili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir. 
2009/104/EC AB Direktifinde böyle bir tanım yoktur. 

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişi: Bu Yönetme-
likte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerek-

tirdiği ve EK-III’te yer alan istis-
nalar saklı kalmak kaydıyla, ilgili 
branşlardan mühendis, tekniker ve 
yüksek teknikerler yetkili kişiler 
olarak tanımlanır. 2009/104/EC 
AB Direktifinde böyle bir tanım 
da yoktur.

İEKSGŞY’de yer alan son iki 
tanım, 2009/104/EC AB Di-
rektifinde yer almamıştır. AB 
içinde başka ulusal düzenleme-
ler ile açıklığa kavuşturulan bu 
tanımlar, bizde ilgili herhangi 
bir mevzuatta yer almadığı için, 
İEKSGŞY’de yer verilmek sureti 
ile karşılanmaya çalışılmıştır. Pe-

riyodik kontrol tanımı üzerinde söylenecek fazla bir şey yok-
tur. Ancak periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi tanımı 
tartışmaya açıktır. 

Özellikle de İEKSGSY’nin Madde 13’de yer alan “[…] bu 
Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yet-
kili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt 
yaptırır” hükmü ile Madde 14’deki  “Periyodik kontrol 
yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve 
eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir” hükümle-
ri dikkate alındığında, bu tanım ve bu tanımla ilgili hükümler 
üzerinde kapsamlı bir tartışmanın yürütülmesi gerekmektedir.

Tüm test, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinin akredi-
tasyona yönlendirildiği bir dünyada, 2013 yılında çıkarılan, 
test ve muayene ile ilgili bir yönetmelikte muayene eleman-
larının Bakanlık tarafından oluşturulan bir kayıt sistemi ile 
izlenmeye çalışılması anlaşılır değildir. 

3. PERİYODİK MUAYENE ELEMANI VE 
PERİYODİK MUAYENE KURULUŞU

Türkiye’de periyodik muayene alanında faaliyet gösteren 
personelin kim olacağı ve periyodik muayene personelinin 
yetkinlik kriterleri konusu öteden beri tartışmalara açık ola-
gelmiştir. 1974 yılında çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü’nün 223 ve 244. maddelerinde, “Basınçlı kapların 
(kompresörlerin) kontrol ve deneyleri, ehliyeti hükümet 
veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar ta-
rafından […] periyodik olarak yılda bir yapılır.” denilmek 
sureti ile her yöne çekilebilecek bir tanımlama getirilmiştir. 
Uzun yıllar süren bir kaos ortamı yaşanması sonrasında, Ça-
lışma Bakanlığı ile Meslek Odaları arasında, teknik eleman 
(periyodik muayene elemanı) olarak Meslek Odalarına kayıtlı 
makine ve/veya elektrik mühendisinin görevlendirilmesi hu-
susunda bir anlaşmaya varılmıştır. Geçmişe oranla bir ilerle-
me sağlanmış olsa da birçok kurum ve kuruluş tarafından bu 
tanımlamanın yeterli olmadığı dile getirilmiştir.

Periyodik Muayene gerektiren, ancak İEKSGŞY’nin kap-
samı dışında kalan ve 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme 
Yönetmeliği’nde yetkili mühendis şu şekilde tanımlandı:  
“Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mü-
hendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, mon-
taj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki 
yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine 
Mühendisleri”dir. Ancak, kısa bir süre sonra, iktidar gibi dü-
şünmeyen TMMOB’nin hizaya getirilmesi adına periyodik 
muayene elemanları ile meslek odalarının bağı tamamen ke-
silmiş ve sadece mühendislik diploması yeterli görülmüştür. 
Benzer bir yaklaşım İEKSGSY’de de görülmekte ve periyo-

dik muayeneye yetkili kişiler ile meslek odaları arasındaki 
bağ görmezden gelinmektedir. İktidarın kendisi gibi düşün-
meyen kurum ve kuruluşları hizaya getirme anlayış ve çaba-
sının yanlışlığı başka bir yazının konusu olduğu için burada 
bu konuya değinilmeyecektir. Ancak, iktidarın bu tavrının de-
mokratik olmadığı da vurgulanmalıdır. 

Her şeyden önce Periyodik Muayene faaliyeti, mühendislik 
diploması olan her mühendis tarafından yapılabilecek ka-
dar sıradan bir mühendislik faaliyeti olarak görülmemeli-
dir. Periyodik muayene sürecinde, kullanılmakta olan bir iş 
ekipmanının güvenli olup olmadığı değerlendirilmekte, bu 
ekipmanın kullanımına devam edilebilmesi için uygun şart-
ları sağlayıp sağlamadığı konusunda bir hüküm verilmekte-
dir. İş sağlığı ve güvenliği, büyük ölçüde, uygunluğu etkin bir 
şekilde doğrulanmış iş ekipmanlarının varlığına bağlı oldu-
ğundan, periyodik muayene elemanları tarafından verilen bu 
hüküm, iş sağlığı ve güvenliği açısından son derece kritik bir 
önem taşımaktadır. Bu nedenle periyodik muayene faaliye-
ti, hem muayeneye konu iş ekipmanının taşıyacağı güvenlik 
gerekleri konusunda hem de o ekipmanın muayene metotları 
konusunda yetkinlik gerektiren karmaşık süreçlerden oluş-
maktadır. 

Yapılacak kontrollerin asıl amacının ise güvenliği sağlamak 
olduğu düşünülürse ve kontrolleri yapacak olan muayene ela-
manının asgari olarak;

• Muayeneye konu olan ekipmanın üretim tekniklerini, ba-
kımlarını ve işletilmesini,

• Ekipmanın ve üzerindeki yardımcı donanımlarının uy-
gunluğunu,

• Ekipmanın ve yardımcı donanımların kullanma koşulla-
rını ve işletmeden kaldırma koşullarının neler olduğunu,

• Ekipmandaki hasar mekanizmalarını,
• Ekipmanın ve yardımcı donanımlarının test ve deneyleri-

nin nasıl yapılacağını,
• İşletmede iş kazalarına neden olabilecek ve bu cihazlar-

dan kaynaklanan güvensiz koşulların neler olabileceğini, 
bu koşulların nasıl ortadan kaldırılacağını,

• Ekipmanın işletilmesi sırasında kullanılması zorunlu ki-
şisel koruyucular ve makine koruyucularının neler oldu-
ğunu,

• İs sağlığı iş güvenliği yasal mevzuatı ile işçi sağlığı iş 
güvenliği tüzüğünün anılan cihazlarla ilgili hükümlerini 
bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu alanda faaliyet 
gösteren teknik elemanların yetkinleştirilmesi için Tahri-
batsız Muayene Elemanı (TS EN 473, TS EN ISO 9712 
standardında tarif edildiği gibi) yetkilendirmesine (iş de-
neyimi + eğitim + sınav)  benzer bir yetkilendirme olması 
gerekmektedir. Resim 2. Gaz Yakıtlı Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
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Periyodik muayenede görev alacak elemanlar iki seviyede 
düşünülmelidir. Birinci seviye elemanlar, periyodik muaye-
neyi bilfiil gerçekleştiren elemandır. Bu seviyedeki personel, 
periyodik muayene elemanı olarak tanımlanabilir. Birinci 
seviye elemanlar, mühendis, yüksek tekniker veya tekniker 
olmalıdır. Periyodik muayene elemanların yetkilendirilme-
sinde aşağıdaki kriterler aranmalıdır:

• Makine/elektrik/elektronik/mekatronik mühendisleri için 
muayene konusu ekipmanla/benzer ekipmanla ilgili bir 
yıllık tasarım, imalat, kalite ve/veya bakım onarım tecrü-
besine ek olarak “periyodik muayene elemanı eğitimi” 
sonrasında sınav,

• Makine/elektrik/elektronik yüksek teknikerleri için mua-
yene konusu ekipmanla/benzer ekipmanla ilgili iki yıllık 
tasarım, imalat, kalite ve/veya bakım onarım tecrübesine 
ek olarak “periyodik muayene elemanı eğitimi” sonra-
sında sınav,

• Makine/elektrik/elektronik teknikerleri için muayene 
konusu ekipmanla/benzer ekipmanla ilgili üç yıllık tasa-
rım, imalat, kalite ve/veya bakım onarım tecrübesine ek 
olarak “periyodik muayene elemanı eğitimi” sonrasında 
sınav yapılmalıdır.

İkinci seviye elemanlar, periyodik muayene faaliyetini ra-
porlama yetkisine sahip eleman olarak düşünülebilir. Bu 
seviyedeki elemanlar, periyodik muayene uzmanı olarak ta-
nımlanabilir. Periyodik muayene uzmanları, hem periyodik 
muayeneyi bizzat gerçekleştirmeli hem de yapılan periyodik 
muayene faaliyetlerini raporlayabilmelidirler. Periyodik 
muayene uzmanlığı, seviye 1 olarak en az üç yıl görev almış 
makine ve/veya elektrik/elektronik mühendislerinin “periyo-
dik muayene uzmanlığı eğitimi” sonrasında yapılacak sınav 
ile yetkilendirmeye dayandırılmalıdır. 

Muayene personelinin teknik yönden yetkilendirilmesi TS 
EN ISO/IEC 17024 standardına dayalı bir akreditasyon ile 
yapılmalıdır. Konu ile ilgili TS EN ISO/IEC 17024 akredi-
tasyonuna sahip özel sektör kuruluşları veya meslek odaları 
bu yetkilendirmeyi yapabilmelidirler. Ayrıca, bu muayene-
yi yapan personelin mesleki faaliyetlerinin denetimi için de 
meslek odalarının devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü bu faaliyetler, sadece teknik yeterlilik değil, aynı za-
manda mühendislik etiği gerektiren faaliyetlerdir. Dolayısıyla 
bu noktada, doğal olarak meslek odalarına görev düşmektedir.

Periyodik muayeneden kimin sorumlu olacağı, başka bir de-
yişle periyodik muayene faaliyetlerinin bireyler tarafından mı 
yoksa kurumlar tarafından mı yapılacağı hususu da üzerinde 
durulması gerekli olan bir diğer önemli konudur. Söz konusu 
yönetmelik ile sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına kayıt yaptıran teknik elemanlar düzeyine indirgen-
mesi son derece eksik ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Her şeyden 
önce, iş ekipmanlarının periyodik muayeneleri için muayene 
hizmetini satın alan işletmeler, karşılarında muhatap olarak 
kişilerden ziyade, yasal mevzuat çerçevesinde faaliyet gös-
teren yasal bir kurum bulmak isteyeceklerdir.  Bu, onların en 
doğal haklarıdır. Olası bir kaza durumunda da ekipmanın pe-
riyodik muayenesini gerçekleştiren muayene elemanına ulaş-
maya çalışmak çok kolay olmayacaktır. Bu faaliyetin kişilere 
indirgenmesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın periyodik muayene faaliyetlerini gerek idari yönden, ge-
rekse de teknik yönden takip etmesi için ayrı bir kadrolaşma 
gerekecek ve devlet yapısının hantallaşmasına yol açacak ve 
çok büyük bir ihtimalle etkin bir denetim mekanizması da ku-
rulamayacaktır.

Bu sorunun etkin bir şekilde çözümlenebilmesinin en kestir-
me ve en güvenilir yolunun akreditasyon olduğu söylenebilir. 
Burada, akreditasyonun devreye sokulması halinde, periyo-
dik muayene faaliyetleri için aday olan ve/veya bu konuda-
ki faaliyetlerine devam etmek isteyen muayene kuruluşları, 
muayene kuruluşları için uluslararası bir standart olan “TS 
EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların 
Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına göre akre-
ditasyona tabi tutulmuş olacaklardır. TS EN ISO/IEC 17020 
standardı, kuruluşların gerek idari, gerekse teknik süreçler 
için sahip olması gereken asgari kriterleri belirlediğinden, 

akreditasyon sürecini tamamlayan kuruluşlar, sadece ulu-
sal sınırlar içinde değil, uluslararası alanda tanınırlığı olan 
bir statü elde etmiş olacaklardır. Kazanılan bu statü, yapı-
lan faaliyetlerin güvenilirliği ve uluslararası alanda tanınırlığı 
açısından son derce önemlidir.

Yukarıda da bahsedilmiş ve 2008 yılında yayımlanmış olan 
iki ayrı yönetmelik, bu iddiamıza destek verecek nitelikte-
dir. Bu yönetmelikler, İEKSGSY için de örnek olabilecek 
yönetmeliklerdir. Bunlardan ilki, yukarıda da sözünü etmiş 
olduğumuz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği”dir. 
Diğeri ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından 10 Ağustos 2008 
tarihli 26963 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 11 Ara-
lık 2010 yılında revize edilen “Tersane, Tekne İmal ve Çe-
kek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”tir. İlk yönetmeliğin 10. maddesinde, 
“Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın 
sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, 
her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili 
idare tarafından, A tipi muayene kurulusuna yaptırılır.” de-
nilmektedir.  Yönetmeliğin tanımlar kısmında ise A tipi mu-
ayene kuruluşu şu şekilde tanımlanmaktadır: “Asansörlerde 
periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, 
TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan 
muayene kuruluşu”; diğer yönetmelikte ise “Tesis işleticisi 
Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) "A tipi mua-
yene kuruluşu" olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda be-
lirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur” denilerek 
kaldırma makineleri, basınçlı kaplar ve elektriksel tesisatların 
A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılması istenmektedir. Do-
layısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da benzer 
bir yol izlemeli ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin et-
kinliğini sağlamak için İEKSGSY’de tanımlanan periyodik 
kontrollerin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite 
olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptırılmasını şart koş-
malıdır. Kısacası Bakanlık, bu konuda gerek personel, ge-
rekse de kuruluşlar için yetkilendirme kriterlerini belirlemeli 
ve bu kriterleri belirlerken akreditasyonu zorunlu kılmalıdır. 
Yani devlet, bu alanda düzenleyici bir rol almalı ve uygulama-
ları etkin bir şekilde denetlemelidir. Bu denetimleri de kişileri 
izleyerek denetimin etkinliğini azaltmak yerine, muayene ku-
ruluşlarının faaliyetlerini denetlemek sureti ile denetimlerin 
etkinliğini artırmak şeklinde gerçekleştirmelidir. 

4. AB TEKNİK MEVZUATINA 
UYUM YÖNÜNDEN İEKSGŞY’NİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetmeliğin dayanak kısmında ise “6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu'nun 30 ve 31’inci maddeleri ile 9/1/1985 
tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 ve 12’nci 

maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC 
sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmış-
tır.” denilmektedir. 

Bilindiği gibi 2009104/EC Yönetmeliği, Çerçeve Yönetme-
liktir ve en temel güvenlik gereklerini tanımlamaktadır. Üye 
devletler, gerekli gördükleri taktirde, yürürlükteki AB yönet-
meliklerine aykırı olmamak koşuluyla daha katı güvenlik ge-
rekleri getirme hakkına sahiptirler. 

Buradan, yönetmeliğin hazırlanması sırasında ulusal mevzua-
tın yanında, AB teknik mevzuat sisteminin de dikkate alındığı 
görülmektedir. Her ne kadar hazırlık aşamasında, “2009/104/
EC The Minimum Safety and Health Requirements for the 
Use of Work Equipment by Workers At Work-İş Yerinde İş-
çiler Tarafından Kullanılan İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Asgari Güvenlik ve Sağlık Gereksinimleri Yönetmeliği”nin 
dikkate alındığı söylense de gözden kaçırılan çok önemli bir 
husus vardır. Söz konusu Yönetmeliğin 4. maddesi, iş ekip-
manları ile ilgili kuralları tanımlarken, 31 Aralık 1992 tarihin-
den sonra kullanıma alınan iş ekipmanları ile ilgili kuralları 
ortaya koymakta ve yürürlükteki uygulanabilen AB yönet-
meliklerine uyumluluğu şart koşmaktadır. 31 Aralık 1992 
tarihinden önceki iş ekipmanları için ise ilgili Yönetmeliğin 
Ek I’inde yer alan asgari güvenlik gereklerinin sağlanmasını 
istemektedir. Yürürlükte olan AB yönetmelikleri nedir diye 
baktığımızda, kaldırma makineleri için 2006/42/AT Makine 
Emniyeti Yönetmeliği, elektrikle çalışan makine ve ekipman-
lar için 2006/95/AT Düşük Gerilimli Cihazlar (LVD) Yönet-
meliği ile 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) 
Yönetmeliği, Asansörler için 95/16/AT Asansörler Yönetme-
liği, Basınçlı Kaplar İçin 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yö-
netmeliği ile 2009/105/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelik-
leri akla gelmektedir. 

AB Yeni Yaklaşım Direktifleri ile ilgili mevzuat sisteminin 
ne olduğuna kısaca değinmek gerekir. AB de Yeni Yaklaşım 
Direktifleri olarak adlandırılan Teknik Mevzuat Sistemi, Tür-
kiye ile AB arasında 1996 yılında imzalanan Gümrük Birli-
ği anlaşması ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı uyarınca 
Ulusal Mevzuat haline getirilmiş ve bu çerçevede 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-
lanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun adıyla da bilinir) 11 
Temmuz 2001 tarihinde yayımlanmış ve kanun 11 Ocak 2002 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, yukarıda 
sıralamış olduğum 2006/95/AT, 2006/42/AT, 2004/108/AT, 
97/23/AT, 2009/105/AT ve 95/16/AT yönetmelikleri 4703 sa-
yılı Çerçeve Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve CE işaretle-
mesini zorunlu kılan yönetmeliklerdir.

Bilindiği gibi, 4703 sayılı Çerçeve Kanun kapsamında CE 
işareti, ürünlerin serbest dolaşımını tam anlamıyla sağlayabil-
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mek amacıyla Avrupa Birliği’nin ürünlerin teknik yapılarına 
ilişkin mevzuatı basitleştirmek ve genelleştirmek için 1985 
yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan 
bir sağlık ve güvenlik işaretidir. Uygunluk değerlendirme 
prosedürlerinin ve temel emniyet gereklerinin belirlendiği 
Yeni Yaklaşım Direktifleri, bu ürünlerin direktiflerin temel 
emniyet gereklerine uygunluğunu şart koşmuş ve uygunluk 
değerlendirme çalışmaları ile ürünün direktife uygunluğu-
nun belgelendirilmesi istenmiştir. Bu çerçevede, Yeni Yakla-
şım Direktiflerine uyumun belgelenmesi halinde, ürün uygun-
luğunu göstermek için ürün üzerine “CE” işareti iliştirilmesi 
kararlaştırılmıştır.

2009/104/EC Yönetmeliği iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şart-
lar için, öncelikle 31 Aralık 1992 tarihinden sonra kullanıma 
alınan iş ekipmanları ile ilgili kuralları ortaya koymakta ve 
yürürlükteki uygulanabilen AB yönetmeliklerine uyumluluğu 
zorunlu kılmaktadır. Yani, 31 Aralık 1992 sonrasında kullanı-
ma alınan iş ekipmanları için CE işaretlemesi ile ilgili şartlara 
atıfta bulunmaktadır. Bunun tersini düşünmek ve uygulamak, 
akla aykırıdır. Çünkü CE işaretlemesinin bizzat kendisi bir 
sağlık ve güvenlik işaretidir. CE işaretlemesi kapsamındaki 
ürünler, ilgili direktiflerin temel emniyet gereklerine uygun 
olarak üretilmek ve en az 10 yıllık bir asgari sağlık ve güven-
lik güvencesine sahip olmak zorundadır. Bu nedenle, peri-
yodik muayeneler sırasında yapılması gerekli ilk kontrol, 
ürün piyasaya arz edilmeden önce, ilgili teknik mevzuatın 
temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak üretil-
miş olup olmadıklarının kontrolü gerçekleştirilmelidir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus şudur: 
İEKSGŞY’nin EK I. Bölümü, CE işaretlemesi yapılmamış 
olan iş ekipmanlarındaki temel güvenlik gereklerini tanım-
ladığından, CE işareti taşıyan ekipmanlara göre daha düşük 
güvenlik seviyesine sahiptir. Dolayısı ile yönetmeliğin 6.1.a 
maddesindeki “5’inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, 
işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I’inde belir-
lenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar” hükmü CE 
işaretlemesi ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce 
piyasaya arz edilmiş olan iş ekipmanları için geçerli olmalıdır.

Periyodik muayene sırasında ekipmanların CE işaretlemesi 
kontrollerinin yapılması ve tespit edilen uygunsuzlukların il-
gili birimlere bildirilmesi, bir anlamda 4703 sayılı Çerçeve 
Kanun kapsamındaki Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyet-
lerinin de bir parçasını oluşturacaktır. İEKSGŞY, piyasadaki 
ürünlerin çok önemli bir kısmını kapsamına aldığından, pe-
riyodik kontrol uygulamalarında CE işaretlemesi kontrolü 
yapılmasının standartlaştırılması, Piyasa Gözetimi ve De-
netimleri için çok ama çok büyük bir destek sağlayacaktır. 
Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliği yapmalarının çok 
faydalı olacağı kanaatindeyim.

5. PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ 

HUSUSLAR

İEKSGŞY’nin Ek III, Madde 1.4’te “Periyodik kontrol aralı-
ğı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının 
periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve 
kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlen-
memiş 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 Yönetme-
likte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir” 
denilmektedir.

Yönetmeliğin 1.9 maddesinde ise “İş sağlığı ve güvenliği yö-
nünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu 
hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun 
olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilince-
ye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin 

giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; 
eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekip-
manının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanıla-
bileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.”

Ne yazık ki Yönetmeliğin bu maddesinde, sakıncalı iş ekip-
manının kullanımının nasıl önleneceğine dair açıklayıcı bir 
hüküm bulunmamaktadır. Yönetmeliğin bu hükmünün uygu-
lanabilirliğini sağlayabilmek için, yani iş sağlığı ve güven-
liği açısından sakıncalı bulunan iş ekipmanının kullanımının 
önlenmesi için, bu tür ekipmanlar için düzenlenen raporların 
bir örneğinin Bakanlığa bildirilmesi gibi bir hüküm konulabi-
lir. Bu bildirim, hem iş güvenliği uzmanları hem de muayene 
kuruluşları tarafından yapılmalıdır. Bu itibarla Bakanlığın, 
uygulamaların etkinliğini artırmak için, özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği açısından sakıncalı bulunan ekipmanları öncelikle 
takip etmesi çok yararlı olacaktır.

5. 1 Periyodik Muayene Kriterleri ve Periyodik 
Muayene Periyotları

İEKSGŞY’nin Ek I. Bölümü, “İş Ekipmanlarında Bulunacak 
Asgari Gerekler” başlığı altında düzenlenmiş ve “Bu ekte 
belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alına-
rak ve söz konusu iş ekipmanında bunlara karşılık gelen ris-
kin bulunduğu durumlarda uygulanır.”  denilmektedir. Daha 
sonra, “İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler”, 
“Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler” 
başlıkları altında asgari güvenlik kriterleri tanımlanmaktadır. 
Yukarıda da anlatıldığı gibi, referans alınan AB yönetmeliği 
buradaki asgari gerekleri CE işaretlemesi öncesindeki maki-
nelere uygulamaktadır.

İEKSGŞY’nin Ek III, Madde 2.1.2’de, “Basınçlı kap ve te-
sisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipman-
lar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğin-
de yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan 
hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirti-
len kriterlere göre yapılır.” denilmektedir. Ancak, anılan yö-
netmeliklerden hiçbiri periyodik muayene ile ilgili kriterleri 
tanımlamamaktadır. Çünkü Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri-
nin tamamı, piyasaya yeni arz edilen ürünlerle ilgilidir ve 
ürün piyasaya arz edilmeden önce, yani üretim aşaması-
nın sonunda uygunluk değerlendirmesine tabi tutulurlar. 
Bu yönetmeliklerden sadece TPED (2010/35/AB Taşınabilir 
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği)  periyodik kontrolle ilgili 
hükümlere atıfta bulunmakta ve bu yönetmelik de periyodik 
kontrol kriterleri ile ilgili bir tanımlama yapmamakta, sa-
dece kriterler için ADR’ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile 
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) atıfta 
bulunmaktadır. Diğer yönetmelikler, yani 97/23/AT Basınç-
lı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2009/105/AT Basit Basınçlı 
Kaplar Yönetmeliği periyodik kontrollerle ilgili herhangi bir 
ibare taşımamaktadır. Her nedense bu üç yeni yaklaşım yönet-
meliğine atıfta bulunan İEKSGŞY, Tablo 1’inde görülen, 0,5 
bardan daha yüksek basınç ihtiva ettikleri için basınçlı kap ka-
tegorisinde değerlendirilen kalorifer kazanları üç ayrı yönet-
meliğin kapsamına girmektedir. Sıvı ve gaz yakıtlı kalorifer 
kazanları 92/42/AT ve 2009/142/AT yönetmeliklerinin kapsa-
mında (Katı yakıtlı kalorifer kazanları ise 97/23/AT Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliğinin kapsamındadır.) olmalarına rağ-
men, bu yönetmeliklere herhangi bir atıfta bulunmamaktadır. 

Tam da bu bağlamda, bu yönetmeliklere bakıp periyodik mu-
ayene için gerekli kriterleri aramak yerine, iş sağlığı ve gü-
venliği açısından periyodik muayene öncesindeki doküman 
ve kayıt kontrolleri aşamasında, bu yazının 4. bölümünde 
anlatıldığı gibi, ekipmanların “CE İşareti” taşıyıp taşımadık-
larının kontrol edilmesi çok daha faydalı olacaktır. Ne yazık 
ki Yönetmeliğin Tablo 1’nde referans olarak verilen standart-
ların bir kısmı hatalı olarak yazılmıştır. Örneğin Buhar Ka-
zanları için gösterilen TS EN 13445-5 standardı buhar kazan-
larını değil, ateşle temas etmeyen basınçlı kap standardı olup, 
üretim aşamasındaki muayene ve deneyleri tanımlamaktadır. 
Bu standartta periyodik muayeneye ilişkin bir şart bulunma-
maktadır. Yine, aynı şekilde kalorifer kazanları için referans 
gösterilen TS EN 12952-6 standardı kalorifer kazanları ile il-
gili değil, su borulu buhar kazanları ile ilgili bir standart olup,  
yine üretim aşamasındaki muayene ve deneyleri tanımlamak-
tadır. Yukarıda da anlatıldığı gibi, bu standartta da periyodik 
muayeneye ilişkin bir şart bulunmamaktadır.

Periyodik muayene faaliyetlerinde periyodik muayene kri-
terlerinin belirlenmesi gerçekten son derece önemlidir. Bu 
konuda, Türkiye’deki geçmiş uygulama deneyimlerinin yanı 

sıra, teknik yönden dünyanın önde gelen Avrupa ülkeleri ve 
Amerika’daki deneyimlerden de yararlanılabilir. Bu dene-
yimler, bize yeteri derecede güvenirlik sağlayan periyodik 
muayeneler yapılması için aradığımız verileri sağlayabilir. 
Bu deneyimler dışında makine, ekipman ve işletme bazlı risk 
analizleri de yapılabilir. Risk analizi sonuçlarına göre de ekip-
man bazında kontrol kriterleri belirlenebilir. Yürürlükten kal-
dırılmış olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü de (İSGT) 
iş ekipmanlarının periyodik muayenelerine ilişkin bir takım 
kriterler belirlemekteydi. Bu tüzükteki kriterlerin bir kısmı 
bugün için geçerliliklerini yitirmiş olsalar da İSGT, yeni kri-
terlerin belirlenmesinde referans alınabilecek bir doküman 
olabilir. 

Ayrıca İEKSGŞY, iş ekipmanlarının periyodik kontrol kriter-
lerinin belirlenmesi için bazı standartlara bakılması gerekti-
ğini önermekle birlikte, bu standartların büyük bir çoğunluğu 
ekipmanların periyodik muayenelerine ilişkin bir hüküm içer-
mediğinin bilinmesi gerekmektedir. Bakanlığın esas aldığı 
2009/104/EC AB yönetmeliği bu ihtiyacı üye ülkelerin alt yö-
netmelikleriyle gidermektedir. Örneğin İngiltere İş Güvenliği 
İdaresi olan HSE, iş ekipmanları için Provision and Use of 
Work Equipment Regulations (PUWER) 1998, kaldırma ekip-
manları için “Lifting Operations and Lifting Equipment Re-
gulations 1998”, Basınçlı Ekipmanlar için “Pressure Systems 
Safety Regulations 2000” Elektrik güvenliği için “Electrical 
safety at places of entertainment Guidance Note GS50” gibi 
alt yönetmelikleri oluşturarak asgari kriterleri belirlemiştir. 

Periyodik Muayene ile ilgili kriterler açıkça belirlenmedi-
ğinde uygulama birliği sağlamak olanaksız olacaktır. Uygu-
lama birliği sağlanamadığında ise her muayene kuruluşu, 
kendi kriterlerini hayata geçirecek ve uygulama farklılıkları 
nedeni ile bir takım belirsizlikler ortaya çıkacaktır. Alt se-
viyede destekleyici mevzuat olmadığı için mevcut kriterlerle 
Yönetmeliğin Periyodik Muayenelerle ilgili kısımları periyo-
dik muayenelerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli 

olduğu söylenemez. Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, bu konuyu İEKSGŞY’de olduğu hali ile bırakma-
malı ve bu kriterlerin belirlenmesi için gerekli planlamaları 
yapmalıdır. Bu itibarla, konunun taraflarından, yani ÇSGB, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversite ve Meslek 
Odaları, ekipman üreticileri, son kullanıcılar, muayene kuru-
luşları ve iş güvenliği uzmanlarından bir çalışma grubu oluş-
turulmalı ve bu sorun masaya yatırılmalıdır.  

Periyodik muayene faaliyetlerinde Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından yayımlanan, Asansör Bakım ve İş-
letme Yönetmeliği’nde olduğu gibi, ÇSGB tarafından asgari 
muayene kriterlerinin (kontrol listesinin) belirlenmesi son 
derece yararlı olacaktır. Böylece, uygulama birliği sağlan-
mış ve her bir ekipmanın asgari olarak eşit bir muayeneye 
tabi tutulması sağlanacaktır.

Periyodik muayene periyodlarının belirlenmesi 
de en az periyodik muayene kriterlerinin belirlen-
mesi kadar kritik bir konudur. Burada da yukarıda 
önermiş olduğumuz gibi, geçmiş deneyimler ve 
risk analizlerinden yararlanılabilir. Örneğin Al-
manya Kazan Standardı olan TRD’nin kazanların 
periyodik kontrollerinde ortaya koyduğu kriter-
lere bir göz atalım: Yukarıda belirtilenlerin ışığı 
altında, TRD'deki (Buhar Kazanları İçin Teknik 
Kurallar) durum örnek olarak ele alınacaktır. 
Burada kazanlar; tasarım basıncı, ısıl kapa-
site ve su hacmine göre dört sınıfa ayrılmıştır. 
(TS'de; belirli basınç, sıcaklık ve anma ısıl gü-
cüne göre MTS'ler oluşturulmuştur.) Su hac-
mi 2000 litreden fazla olan ikinci ile dördüncü 
sınıftaki buhar kazanı tesisi için periyodik test 
yapılması gereklidir.

 Resim 9. Yatay Silindirik LPG Tankı İçinde Korozyon          

Resim 8. Etilen Fırını Tüplerinde Penetrant Testi (PT)               Resim 10. Kazanlarda Periyodik Kontrol

Periyodik Test;

a)  İç Test: 3 yılda bir defa,
b)  Dış Test: Yılda bir defa,
c) Su Testi: 9 yılda bir defa olmak üzere üç kısımdan oluş-

maktadır.

a) İç Test: Bu test; buhar kazanı ve ocağın duman gazı tarafına 
konulmuş besi suyu ön ısıtıcısı, ayarlanabilen kızdırıcı, ara 
kızdırıcı, basınçlı genleşme tankı ve kazan dairesinde bulunan 
buharlı soğutucu ile ilgilidir.

İç test genelde gözle yapılır. Gerektiğinde, uygun yardımcı 
muayene cihazları kullanılır. Cidar kalınlık ölçümü veya üst 
yüzey çatlaklık kontrolü gibi basit test yöntemleri uygulanır.

b) Dış Test: Dış test, buhar kazanı veya ayrıca diğer hükümler 
varsa, buhar kazanında bulunan parçalarla ilgilidir. Burada, 
örneğin işletme esnasında ulaşılabilen kazan gövdesi, ocak ve 
yakıt besleme ve hazırlama düzenekleri, duman gazı kanal-
ları, su hatları, emniyet tekniği açısından önem taşıyan su ve 
buhar tarafı donanım parçaları (besleme pompası, sirkülasyon 
pompası gibi) ve ocağın donanım parçaları (sıvı yakıt ön ısı-
tıcısı, brülör) incelenir. Ayrıca, uygun işletme talimatlarının 
bulunup bulunmadığı ve kazancıların yeterli olup olmadığı 
gözden geçirilir.

c) Su Testi: Bu test ise kazan ve iç testte belirtilen tesis parça-
ları ile ilgilidir. Kara ve deniz buhar kazanları için test basıncı, 
tasarım basıncının 1,3 katı, dikişsiz veya kaynaklı dramlardan 
oluşan kara ve nehir gemi buhar kazanlarında ve tesis parçala-
rında 1,2 katıdır. Her durumda basınç testi, tasarım basıncının 
bir fazlasından az olmamalıdır ve küçük gemi kazanlarında 
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yeterli gözetleme olmadığı takdirde, 1,5 katına yükseltilebilir 
[9].

İngiltere’de bazı iş ekipmanları için uygulanmakta olan peri-
yodik kontrol periyotları [19, 20] aşağıdaki gibidir:

• Kaldırma makineleri 1 yıl
• Kaldırma ekipmanları için  6 ay
• Asansörler 6 ay
• Buhar kazanları (*) 1 yıl
• Basınçlı pişiriciler (*) 1 yıl
• 25 KW üzerindeki buhar sıkıştırmalı 
 soğutma sistemleri 2 yıl
• Otomatik kilitlemeli mahfazalı presler 6 ay
• Sabit mahfazalı presler 1 yıl

Bu kontroller, harici kuruluşlar tarafından yapılması gerekli 
olan kontrollerdir. Harici kontrol periyotları arasında ayrıca 
kuruluş içi kontroller yapılmaktadır.

6. SONUÇ

İş kazalarında iyi bir karnesi olmayan ülkemizdeki iş kaza-
larının azaltılması amacıyla uygulanması gerekli önleyici 
tedbirlerin en önemli parametrelerden biri güvenli iş ekip-
manlarının kullanılmasıdır. İş ekipmanlarının güvenli olma-
sı, öncelikle piyasaya arz edilen cihazların güvenli olmasına 
(CE işaretli ürünlerin piyasaya arz edilmesi) ve sonrasında ise 
ekipmanların periyodik kontrollerinin etkin bir şekilde yapıl-
masına bağlıdır. İş ekipmanlarının etkin bir şekilde denetlen-
mesi ise ilgili mevzuatın uygun koşulları yaratacak şekilde 
düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle, İş Ekipmanlarının Kul-
lanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin yuka-
rıda anlatılan öneriler doğrultusunda yeniden ele alınmasında 
çok büyük fayda olacaktır.
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