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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ
KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 25/4/2013 tar�hl� ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş

Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları Yönetmel�ğ� kapsamındak� �ş ek�pmanlarının per�yod�k
kontroller�n� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n kayıt ve eğ�t�mler�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ; İş Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları Yönetmel�ğ�

kapsamındak� �ş ek�pmanlarının per�yod�k kontroller�n� yapmaya yetk�l� k�ş� ve kuruluşları kapsar.
(2) Aşağıda bel�rt�len k�ş�lere bu Tebl�ğ hükümler� uygulanmaz:
a) 24/6/2015 tar�hl� ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Per�yod�k

Kontrol Yönetmel�ğ� uyarınca �nsan ve yük taşıyan asansörler�n per�yod�k kontroller�n� gerçekleşt�renler.
b) Tezgâhların bakım ve muayenes�n� gerçekleşt�renler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ; 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun 30 uncu ve 31

�nc� maddeler� �le 25/4/2013 tar�hl� ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ek�pmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenl�k Şartları Yönetmel�ğ�n�n 13 üncü ve 14 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,
b) EKİPNET: İş ek�pmanlarının per�yod�k kontroller�n� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n elektron�k ortamda kayıt ve

b�ld�r�m� �le ver� doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ek�pmanlarının Per�yod�k Kontroller�n� Yapacak Yetk�l� K�ş�ler�n
Kayıt Programını,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Genel Müdürlüğünü,
ç) Per�yod�k kontrol: İş ek�pmanlarının, Yönetmel�kte öngörülen aralıklarda ve bel�rt�len yöntemlere uygun

olarak, per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�lerce yapılan muayene, deney ve test faal�yetler�n�,
d) Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�: Yönetmel�kte bel�rt�len �ş ek�pmanlarının tekn�k özell�kler�n�n

gerekt�rd�ğ� ve aynı Yönetmel�ğ�n EK-III’ünde yer alan �st�snalar saklı kalmak kaydıyla �lg�l� branşlardan mühend�s,
tekn�k öğretmen, tekn�ker ve yüksek tekn�kerler�,

e) Yönetmel�k: 25/4/2013 tar�hl� ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ek�pmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları Yönetmel�ğ�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İşveren�n Yükümlülüğü ve Genel Esaslar

İşveren�n yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) İş ek�pmanlarının per�yod�k kontroller�n� yaptırmakla yükümlü �şverenler; per�yod�k kontrol

yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n, Yönetmel�ğ�n EK-III’ünde yer alan �lg�l� branşlardan olduğunu ve EKİPNET s�stem�nde
geçerl� kayıt numarasının bulunduğunu kontrol etmek zorundadır.

Genel esaslar
MADDE 6 – (1) Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler, bu Tebl�ğ ve Yönetmel�ğ�n EK-III’ünde yer

alan gerekl� n�tel�kler� ha�z olmak şartıyla;
a) Özel �şyer� bünyes�nde h�zmet akd� �le çalışması hal�nde,
1) Çalıştığı �şyer�nde,
2) Aynı �şverene a�t olan hold�ng veya ş�rketler grubu bünyes�ndek� d�ğer �şyerler�nde,
b) Kamu kurumlarında kamu görevl�s� olması hal�nde,
1) Çalışmakta olduğu kurumda,
2) İlg�l� personel�n�n muvafakat� ve üst yönet�c�n�n onayı �le d�ğer kamu kurumlarında,
c) Fatura karşılığında per�yod�k kontrol h�zmet� veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek�

meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üret�c� f�rma, yetk�l� serv�sler, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret
Kanununa göre faal�yet gösteren ş�rketlerde çalışmaları hal�nde tüm �şyerler�nde,

per�yod�k kontroller� gerçekleşt�reb�l�rler.
(2) Per�yod�k kontrol yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len durumlara aykırı olarak per�yod�k

kontroller� gerçekleşt�rd�ğ�n�n tesp�t� hal�nde kayıtları s�l�n�r ve eğ�t�mler� geçers�z sayılır.
(3) Kaydı s�l�nenler�n s�l�nme tar�h�nden �t�baren üç yıl �çer�s�nde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına

kadar askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektron�k Kayıt İşlemler�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar

Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n kayıt �şlemler�
MADDE 7 – (1) Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler, 8 �nc� madde kapsamında �stenen b�lg�ler�

EKİPNET s�stem� üzer�nden kayıt yaptırır.
Elektron�k ortama kayıt �ç�n �stenecek b�lg�ler



MADDE 8 – (1) EKİPNET s�stem�ne yapılacak kayıtta, asgar� aşağıdak� b�lg�ler yer alır:
a) Adı ve soyadı.
b) T.C. k�ml�k numarası.
c) Mezun olduğu okul, bölüm ve mezun�yet tar�h�.
ç) Kamu kurumunda çalışan personel �ç�n çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı.
d) Per�yod�k kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan k�ş�ler �ç�n kuruluşun Sosyal Güvenl�k Kurumu �şyer�

s�gorta s�c�l numarası �le varsa h�zmet yeterl�l�k belge numarası veya akred�tasyon numarası.
e) Özel �şyerler�nde çalışan k�ş�ler �ç�n �şyer�n�n s�gorta s�c�l numarası.
f) Per�yod�k kontrol yapacağı �ş ek�pmanı türü.
g) E-posta adres�.
ğ) Telefon numarası.
(2) Bakanlığın bel�rleyeceğ� sürelerde EKİPNET s�stem�nde k�ş�lere a�t b�lg�ler�n eks�k gelmes� veya

değ�şmes� durumunda bu b�lg�ler�n tamamlanması, doğrulanması veya güncellenmes� per�yod�k kontroller� yapmaya
yetk�l� k�ş�n�n sorumluluğundadır. Eks�k b�lg�ler�n� tamamlamadığı veya güncelleme yapmadığı tesp�t ed�len k�ş�ler�n
kayıtları, bu yükümlülükler�n� tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

Kayıt numarası
MADDE 9 – (1) Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�lere eğ�t�m alma yükümlülüğü tamamlanıncaya

kadar geç�c� kayıt numarası ver�l�r.
(2)  Geç�c� kayıt numarası alanlar, 11 �nc� maddede bel�rt�len eğ�t�mler� başarılı olarak tamamlamaları hal�nde

kayıt numarası almaya hak kazanır.
(3) Per�yod�k kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 10 – (1) Beyan esaslı alınan b�lg�lerden veya �stenen belgelerden Bakanlıkça yapılan araştırma

sonucu doğru olmadığı tesp�t ed�len b�lg� veya belgeye sah�p olan k�ş�ler�n kayıtları s�l�n�r ve eğ�t�mler� geçers�z
sayılır. Kaydı s�l�nenler Bakanlığın �nternet s�tes�nde �lân ed�l�r. Bu k�ş�ler hakkında �dar� veya adl� �şlem tes�s ed�l�r.

(2) Kaydı s�l�nenler hakkında 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasındak� hükümler uygulanır.
(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�lenler tarafından düzenlenen per�yod�k kontrol raporları geçers�z sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Per�yod�k Kontroller� Yapmaya Yetk�l� K�ş�ler�n Eğ�t�m�, Eğ�t�m Programı

ve Programlara Başvuru
Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n eğ�t�m�
MADDE 11 – (1) Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler, asgar� EK-1’de bel�rt�len konuları �çeren temel

eğ�t�m� almakla yükümlüdür. Eğ�t�m almayanlara ya da eğ�t�m sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara kayıt
numarası ver�lmez.

(2) Eğ�t�mler; örgün olarak, çalışanların kolayca anlayab�leceğ� şek�lde teor�k ve/veya uygulamalı olarak
düzenlen�r.

(3) Eğ�t�m �le �lg�l� b�lg�lend�rmeler ve duyurular, Bakanlık �nternet s�tes�nden ve EKİPNET s�stem�nden
yapılır.

Eğ�t�m verecek kurum ve kuruluşlar
MADDE 12 – (1) Eğ�t�mler; İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Araştırma ve Gel�şt�rme Enst�tüsü Başkanlığı tarafından

veya Bakanlık �le protokol yapmak suret�yle; mak�ne, �nşaat ve elektr�k (elektr�k–elektron�k) mühend�sl�ğ� bölümler�n�
bünyes�nde bulunduran ün�vers�teler �le örgün olarak eğ�t�m vermede yetk�n, personel belgelend�rme konusunda en az
beş yıl akred�te olan kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları tarafından ver�l�r.

(2) Eğ�t�me başvuran per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler hakkında aşağıda bel�rt�len hususların
kontrolü, protokol kapsamında eğ�t�m veren kurum ve kuruluşların yetk� ve sorumluluğundadır:

a) Yönetmel�ğ�n Ek-III’ünde bel�rt�len unvanları ha�z olup olmadığı.
b) EKİPNET s�stem�nde kaydının bulunup bulunmadığı.
c) EKİPNET s�stem�ndek� nüfus ve mezun�yet b�lg�ler�n�n doğruluğu.
(3) Protokol kapsamında eğ�t�m veren kurum ve kuruluşlar, eğ�t�m verd�kler� per�yod�k kontroller� yapmaya

yetk�l� k�ş�ler�n eğ�t�m� başarı �le tamamladığına da�r b�ld�r�m�, eğ�t�m� tamamladıkları tar�hten �t�baren en geç �k� hafta
�çer�s�nde EKİPNET s�stem�ne kaydetmek zorundadır.

(4) Eğ�t�m�n düzenlenmes�ne �l�şk�n bu Tebl�ğ ve yapılacak protokol kapsamında bel�rlenmeyen hususlarda
usul ve esasların bel�rlenmes� Genel Müdürlüğün onayını almak koşulu �le protokol yapılan kurum ve kuruluşlara
a�tt�r.

Eğ�t�m programı ve süres�
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında; per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�lere ver�lecek temel eğ�t�m

programı, asgar� EK-1’de bel�rt�len konuları �çer�r.
(2) Ders �çer�kler�; uluslararası standartlara uygun, yazılı, �ş�tsel ve görsel materyallerle desteklenm�ş b�r

şek�lde hazırlanır.
(3) Eğ�t�m, eğ�t�m konularındak� �çer�ğ� okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul b�r süreye göre

tasarlanır. Bu süre, sınav süres� dah�l her hâlükârda �k� günden az olamaz.
Per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n eğ�t�m programlarına başvurusu
MADDE 14 – (1) Başvurular, Bakanlıkla kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokolde bel�rlend�ğ� şek�lde

yapılır.
(2) Başvuruda bulunan per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l� k�ş�ler�n EKİPNET s�stem�nden geç�c� kayıt

numaralarının bulunması zorunludur.
(3) Eğ�t�me başvuru esnasında geç�c� kayıt numarası, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yer�ne geçen belge �le

d�plomanın aslı veya onaylı geç�c� mezun�yet belges�n�n eğ�t�m verecek kurum ve kuruluşlara �braz ed�lmes�
zorunludur.



Eğ�t�m�n belgelend�r�lmes� ve ücret�
MADDE 15 – (1) Bakanlıkla protokol yapan kurum ve kuruluşlarca; eğ�t�m sonunda yapılacak sınavdan

başarılı olanlara, katıldıkları eğ�t�m programına yönel�k protokolle bel�rlenen başarı belges� düzenlen�r.
(2) Eğ�t�m, sınav ve belgelend�rmey� kapsayan ücret protokolde bel�rlen�r ve katılımcılar tarafından öden�r.
(3) Genel Müdürlüğün kontrol ve denet�m �le s�stem tak�p, �zleme ve gel�şt�rme g�derler� eğ�t�mlerde başarılı

olup s�steme kaydı yapılanlarla orantılı olarak eğ�t�m veren kurum ve kuruluşlardan tahs�l ed�l�r. Tahs�lat m�ktarı
protokolle bel�rlenerek Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmes� Müdürlüğü hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

P�lot uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) P�lot uygulama öncel�kle Esk�şeh�r ve Kırıkkale �ller�nde uygulanır ve bu Tebl�ğ�n

yayımı tar�h�nden �t�baren en az b�r yıl devam eder.
Eğ�t�m alma zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) P�lot uygulamanın gerçekleşt�r�ld�ğ� �llerdek� per�yod�k kontroller� yapmaya yetk�l�

k�ş�ler�n, p�lot uygulama süres� �çer�s�nde 11 �nc� maddede bel�rt�len eğ�t�mler� tamamlaması zorunludur.
(2) P�lot uygulama süres�n�n sona ermes�n� müteak�p, p�lot �ller dışındak�ler �ç�n temel eğ�t�m tamamlanma

süres� �k� yıldır.
(3) Bel�rlenen süre sonunda geç�c� kayıt yapmış olanlardan eğ�t�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen k�ş�ler�n

kayıtları bu yükümlülükler�n� tamamlayıncaya kadar askıya alınır.
Geç�c� kayıt numaralarının geçerl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) P�lot uygulama tamamlanana kadar;
a) P�lot uygulamanın gerçekleşt�r�ld�ğ� �llerde hazırlanan per�yod�k kontrol raporlarında geç�c� kayıt numarası

yeterl� sayılır.
b) P�lot uygulamanın gerçekleşt�r�ld�ğ� �ller dışında hazırlanan per�yod�k kontrol raporlarında kayıt numarası

veya geç�c� kayıt numarası zorunluluğu aranmaz.
(2) P�lot uygulamanın tamamlanmasından sonra, 11 �nc� maddede bel�rt�len eğ�t�mler� tamamlamak �ç�n

ver�len süre �çer�s�nde, hazırlanan per�yod�k kontrol raporlarında geç�c� kayıt numarası yeterl� sayılır. Bu süre sonunda
per�yod�k kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerek�r.

Akred�tasyon ve h�zmet yeterl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlıkça ek�pmanlar bel�rlenene kadar Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n

üçüncü fıkrası kapsamında per�yod�k kontrol yapacak kuruluşlardan h�zmet yeterl�l�ğ� belges� veya akred�tasyon şartı
aranmaz.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nden �t�baren b�r ay sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.
 
 

EK-1
YETKİLİ KİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 
 

1.   Mevzuat eğ�t�m�.
2.   İş ek�pmanları muayene tekn�kler�ne s�stemat�k yaklaşım.
3.   Per�yod�k kontrol esnasında alınması gereken temel �ş sağlığı ve güvenl�ğ� önlem, yöntem ve kuralları.
4.   Ölçme ve deney c�hazlarının tanıtılması, kal�brasyon ve doğrulamaların değerlend�r�lmes�.
5.   Raporlama.
6.   Çalışma et�ğ� ve sorumluluklar.
7.   Sınav.

 
 


