Bizler ISIG (İş Sağlığı ve Güveliğinde İş Ekipmanları Güvenliği) kuralları gereğince yılda en az 1 defa yapılması zorunlu
olan Mekanik ve Elektriksel ölçümleri yapıyor, mevzuat ve yönetmeliklere uygun bir şekilde değerlendirdikten sonra
sizlere bir rapor halinde sunuyoruz. Bu doğrultuda iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yapılması zorunlu ekipmanların tablosu gösterilmektedir.
EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU (Azami Süre)
(İlgili standartın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

Kaldırma ve/veya iletme araçları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Yapı İskeleleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse 3 Yıl

Taşınabilir asetilen tüpleri

TS EN ISO 10462 standartında belirtilen sürelerde

Manifoldlu tüp demetleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)

10 Yıl

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)

10 Yıl

Kullanımdaki LGP tüpleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Basınçlı hava tankları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Krijonik tanklar

TS EN ISO 21009-2 standartında belirtilen sürede

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

10 Yıl

Elektrik Tessisatı, Topraklama Tessisatı, Paratoner

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Akümülatör, Transformatör

1 Yıl

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

Yangın Söndürme cıhazı

TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen sürede

Havalandırma ve Klima Tesisatı

1 Yıl
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Galileo Galilei

Periyodik kontrol ve muayene hizmetleri alanında hizmet vermeyi görev edinerek
kurulan “Amper Enerji Teknik Kontrol Ölçüm Test ve Analiz Anonim Şirketi”
iş sağlığı ve güvenliğini korumak adına yıllarca deneyimlediği tecrübesiyle “Türkak”
tarafından akredite edilmiş A Tipi bir Muayene kuruluşudur.
Ekip Ruhu
Her zaman öğrenmeye devam eden dinamik yapımız, sektörel değişiklikleri takip edip,
uyum sağlamamızı beraberinde getirmektedir. Mevzuata hakim, değişken standartları
analiz eden ve hızlı aksiyon alabilen kadromuzla siz değerli müşterilerimize elektrik ve
mekanik alanlarında ölçüm ve muayene hizmetleri vermeye devam ediyoruz.

Muayene Etmek

Müdahale Etmekten Kolaydır!
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Firmamız; insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek koşulların ortadan kaldırılması, güvenliğin
kontrol altına alınması, sistem çalışmasına göre verimliliğin artması, üretimde kalite standardı
yakalanması için ölçüm ve kontrol hizmetleri vermektedir. Teknolojiyi ve ilgili standartları yakından
takip eden firmamız, ihtiyacınızı karşılayacak ölçüm ve kontrol ekipmanı ve uzman personeliyle
değerleri müşterilerine hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır.

sayfa numaralarına göre sıralanmıştır:
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Yıldırımdan Korunma Sistemlerinin Ölçümü ve Kontrolü
Yıldırım akımı 2-200 kiloAmper (kA), gerilimi 100-1000 MegaVolt
(MV) arasında değişen dolayısıyla gücü GigaWatt (GW)
mertebelerinde olan, mikrosaniye (µs) mertebesinde sürelerde
oluşup tamamlandıklarından enerjisi kiloJoule (kJ) mertebesinde
olan, elektriksel boşalma olayıdır.
Yıldırımdan korunma tesisatları, yıldırım akımını güvenli bir şekilde
toprağa iletmek maksadıyla; bir yakalama ucu sistemini düşük
dirençli bir iletkenle topraklayarak yapılmaktadır. Prensip olarak,
yıldırımın zararlı fiziksel etkilerinden koruması beklenirken,
kontrolü yapılmayan tesisatların yüksek risk oluşturması olasıdır.
Yıldırım bir doğa olayı oldugundan ve ne zaman gerçeklesecegi
bilinmediginden ötürü korunmanın sürekli ve çalısır olması
gerekmektedir. Bu da var olan sistemin kontrollerinin yapılmasıyla
mümkündür. Yıllık periyodik muayenelerin dışında, mevcut
sisteme yapılandegisikliklerde, yapıda uygulanan tamiratlarda,
yıldırım tesisatına yıldırım düstügü tespit edildigi takdirde
yıldırımdan korunma sistemi kontrol edilmelidir.
Amper Enerji, Yıldırımdan Korunma Sistemlerinin Muayenesi konusunda TS EN 62305-1,
TS EN 62305-3, NFC 17102 Standartları’na göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde,
yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve
raporlarını hazırlamaktadır.

4

Topraklama Direnci Ölçümü
Topraklama, meydana gelebilecek bir hata durumunda
oluşacak akım ve gerilimlerinin canlıların hayatını tehlikeye
sokmasını önlemektedir. Topraklama, elektriğe karşı canlı
hayatını korumada en etkin yöntemlerin başında gelmektedir.
Bu sebeple ölçüm periyotlarına mutlaka dikkat edilmelidir.
Topraklama ölçümlerinin özellikle son noktalarda yapılması,
elektrikli çalışan her cihaz ve prizler için yapılması elzemdir.
Ölçümü yapılmayan son kullanıcı noktalarında önemli bir iş
güvenliği açığı oluşacaktır.
•
•
•
•
•
•
•

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 2 yıl
Enerji Nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1 yıl
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller 2 yıl
Sabit işletme elemanları 1 yıl
Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli zararlı maddelerle çalışabilen işyerleri ve ıslak ortamlarda çalışılan
işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.

Amper Enerji, Topraklama Sistemlerinin Muayenesi konusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman
kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.
Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak, yürürlüğe giren, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P`de çeşitli
topraklama tesislerinde işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen
periyotları verilmiştir.
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tasarımı yapılmadan önce
tasarlanmalıdır.

Toprak Özgül Direnç Ölçümü
Toprak Özgür Direnci, dünyanın tabi yapısını teşkil eden
maddenin, yani toprağın özgül elektrik direnci olup, pratikte
1 metre küp toprağın direnci olarak ifade edilir.

Hata Akımı Koruma Rölesi Testi

Toprak özgül direncini bilinmesine proje aşamasında ihtiyaç
duyulmaktadır.

Gerilim altındaki bir iletkenin yalıtım hatası sonucu bir
gövdeye temas etmesiyle toprağa akan akıma “toprak
hata akımı” denir. Hata akım koruma rölesinin görevi bir
yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda
devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın
hayatını kurtarmaktır.

Toprak yayılma direnci veya topraklama empedansını önceden
belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin
çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “dört sonda
yöntemi” ile yapılmaktadır. (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliği Ek_N)

Hata akım koruma röleleri periyodik muayene gerektirir.
Nemli ve tozlu ortamlarda minyatür devre kesicinin
kontaklarında yapışma olmaması gerekir. Hata akım
koruma rölelerinin çalışma akımı ve süreleri kontrol
edilerek kayıt altına alınmalıdır.

Topraklama sisteminin tasarımı yapılmadan önce toprak özgül
direnci ölçülerek uygun topraklama tesisi tasarlanmalıdır.

Elektrik tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde
10.c.6.3.i’e göre hata akımı koruma düzenin arkasında
meydana getirilen bir hata akımıyla çalıştığı ispatlanmalıdır.
Açma süresi ve açma akımıyla birlikte kayıt altına alınmalıdır.

03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10.c.5.i.1 maddesi
projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. Ayrıca taslak
halindeki, Yıldırımdan Korunma Yönetmeliğinde de yıldırım tesislerinin tasarım aşamasında
özdirencinin ölçümü değerlendirilmektedir.
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Çevrim Empedansı Ölçümü
TN sistemlerde dolaylı okumaya karşı koruma için aşırı akım
düzenleri kullanılıyorsa, proje aşamasında seçilen iletken
kesitlerinin her açma zamanı için gerekli olan akıma uygun
olup olmadığını kontrolü gerekir. Dolaylı dokunmada koruma için
ana iletken ile koruma iletkeni arasındaki ve ana iletken ile PEN
iletkeni arasındaki çevrim empedansı tespit edilmelidir.
Elektrik Tesislerinde topraklamalar Yönetmeliği Madde 10 6.2’de
belirtilmiş olduğu üzere, TN sistemlerde topraklama geçiş
direncinin belirlenmesi yeterli değildir, çevrim empedansının
ölçülmesi de gerekmektedir.

Süreklilik Testi
Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği gereğince
ölçüm ve test yapılması gereken konulardan biri de
süreklilik testidir.
Elektriksel süreklilik; mekanik, kimyasal ve elektrokimyasal
bozulmaya karşı koruma sağlanacak biçimde elde
edilmelidir. Elektrik süreklilik testi, arıza çevrim
empedansı ölçümü yapılmadan önce yapılacaktır.
Süreklilik testinde amaç, iletkenin bütünlüğünü
kanıtlamak için iki iletken arasında devamlılığının
ölçülmesidir. Topraklama tesislerindeki süreklilik testleri;
koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel
baralarının bağlantılarının kontrolü için yapılır.

TS HD 60364 543.2.2 uyarınca teşhis alçak gerilimin anahtarlama ve kontrol düzenleri veya ana
bara kanal sistemleri gibi metal mahfazalara sahip teçhizat ihtiva ederse, metal mahfazalar veya
iskeletler gerekli bazı özellikleri karşılıyorsa koruyucu iletken olarak kullanılabilirler.
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Aydınlık Seviyesi Ölçümü
Aydınlatma, bir ortamda bulunan insanların fizyolojik ve psikolojik
durumlarına dolayısıyla çalışma performanslarına etki eder.
Sağlıklı bir çalışma ortamı için aydınlık seviyelerinizin ölçülmesi
gerekmektedir.
Aydınlatma şiddetinin birimi lüks olup aydınlık şiddeti lüksmetre
cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Aydınlık Seviyeleri sınır değerleri
yapılan işin çeşidine, yapılan işin sınıfına, görme şekline, gün
ışığının durumu vb. göre değerlendirilmektedir.
Bu konudaki sınır değerler ve ölçüm yöntemleri;
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yöntemlerde,
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinde,
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde,
• DIN 5035 Standardında,
• TS EN 12464-1:2013 ve TS EN 12464-1.2011:2012 göre yapılır.
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Gürültü Seviyesi Ölçümü
Gürültü hemen hemen tüm işyerlerinde ortaya çıkan
ve fazlaca önemsenmeyen, ancak çalışma hayatının en
önemli problemlerinden biridir. Korunmasız bir şekilde
yüksek gürültüye maruz kalınması durumunda kalıcı
işitme kayıpları ortaya çıkabilir.
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına
Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilen gürültü ölçümleri
sonuçları ve değerlendirmeleri göz önünde tutarak uygun
çalışma koşulları sağlamalıdırlar. Bu sebeple gürültülü
çalıştırmayı gereken işyerlerinde periyodik olarak gürültü
ölçümleri yapılmalıdır ve ölçüm sonuçlarına göre işveren
işçilere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda
belirtilen koruyucuları sağlamakla yükümlüdür.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (a) bendinde ve 10’uncu
maddesinin 4 numaralı bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz
kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır.
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Enerji ve Harmonik Analizi Ölçümü
Elektrik tesislerinde akım ve gerilimin dalga şeklinin sabit frekans
ve genellikle sinüzoidal olması arzu edilir. Ancak sistemde
bulunan kaynağın sinüzoidal olmaması veya yükün doğrusal
olmaması nedeniyle bu mümkün olmamaktadır. Gerilim veya
akım dalga şeklinin sinüzoidal olmaması harmonik kirlenme
olarak tanımlanır.

Harmonik akımların neden olduğu başlıca sorunlar :
• Transformatörlerin aşırı ısınması ve nominal
kapasitelerinin azalması,
• Nötr iletkenlerin aşırı yüklenmesi, İletkenlerin ve
bağlantıların aşırı ısınması,
• Rezonans olaylarının meydana gelmesi ,
• İletişim hatlarında girişim meydana gelmesi,
• Besleme gerilimin bozulması,
• Güç kayıplarının artması,
• Güç ölçümünde hatalı sonuçlar alınması
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Manyetik Alan Ölçümü
Yaşamı kolaylaştırmak için kullanılan elektrikli cihazların
tümü birer elektromanyetik alan kaynağıdır. Bunlara
yüksek gerilim hatları, TV ve bilgisayarlar, uydu antenleri,
mobil telefon, baz istasyonları, kablosuz telefonlar, uydu
antenleri, verici antenler, radar, bluetooth, kablosuz
internet, kablosuz ses ve görüntü sistemleri örnek
verilebilir.
Elektromanyetik alanlar hassas elektronik cihazlar
üzerinde etki yaparak bu cihazların doğru çalışmasını
engellemekte, parazit oluşturup göstergeleri bozarak
hatalı değer okunmasına neden olmaktadır.

Bu olumsuz etkileri önlemek için evlerde, fabrikalarda,
hastanelerde ve ağır sanayide kullanılan makinaların
zararlarını önlemek ve bulunduğumuz ortamın
güvenliğini sağlamak için periyodik olarak manyetik alan
ölçümleri yapılarak kontrol altında tutulmalıdır.

13
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Trafo Ölçümleri

Elektrik İç Tesisat Kontrolü
Trafo merkezlerinde bulunan trafolar, sistemin en önemli
parçasını oluşturur. Trafo merkezinde veya bu merkezin her
hangi bir kısmında yapılacak kontrol ve bakımdan önce mutlaka
emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bu tedbirler can ve
mal güvenliği açısından önemlidir.
Trafoların verimli çalışması için periyodik olarak bakım ve
ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bakım ve ölçümler
trafoların uzun ömürlü olması için büyük öneme sahiptir. Ayrıca
bakımı yapılmayan trafoların can ve mal güvenliğimiz için bir tehdit
olduğu asla unutulmamalıdır.

• Yeni kurulacak tesislerde,
• Kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda
• Mevcut elektrik tesisatlarının periyodik olarak, iç tesisat
denetimi ve muayenesi yapılmalıdır.
İç tesis, tesisin yapım işinin her aşamasında denetlenmelidir. Belirtilen teknik hususları içeren ve standardize
edilecek bir muayene formuna göre kontrol yapılmakta
ve uygun bulunması halinde bir asıl iki adet suret olmak
üzere belgelendirilmektedir. Bu suret tarafımızdan
arşivlenmektedir.
İş yeri bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik
önlemlerine ilişkin yönetmelik Ek-1 ve TS HD 60364-4-43
standardına göre kontrol edilmeli ve kayıt altına
alınmalıdır.
İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir.
Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez.
Enerji muayenesine göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayene sırasında
uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.
Amper Enerji, Elektrik Tesisatı Uygunluk Muayenesi konusunda Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde,
yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını
hazırlamaktadır.
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Korozyon sonucu

olmaktadır.

Katodik Koruma Ölçümü

Esd Elektrostatik / Antistatik Ölçümü

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam
içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma
metodudur. Yani katodik koruma elektrokimyasal bir olay
olup, amaç metal yapıda korozyonu meydana getiren
oksijeni metal yapıdan uzaklaştırmaktadır. Katodik koruma
iki metotla uygulanır.

ESD (Electro Static Discharge); cihaz ve çevreden kolaylıkla
etkilenebilen ekipmanlar veya çok yüksek hassasiyette
kullanılan komponentlerin voltaj hassasiyetini hedef alır.
ESD temel olarak; farklı gerilim potansiyellerine sahip iki
cisim arasındaki elektrik yük alış verişinden meydana gelir.

1. Galvanik Anot Metodu

ESD sınır ve kontrolleri TS EN 61340 standartlarında,
çizelgelerde ve eklerde bulunmaktadır. TS EN 61340-5-2
Madde 10.2 ila Madde 10.17`deki talimatlara uygun
ölçme cihazları kullanılarak gerekli ölçümlerin yapılması
gerekmektedir.

2. Dış Akım Kaynaklı Metod (Trafo / Redresör )
Türk standartları enstitüsü TS 5141 EN 12954 Katodik
koruma- Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için
boru hatları için prensipler ve uygulama standardında
madde 10.3,3,1 katodik koruma sisteminin muayenesi
çizelge 2’e göre Galvanik Anot İstasyonlarında yıllık veya
işletme gerektiriyorsa daha sık yapılmalıdır.

Katodik Koruma ölçüm ve kontrollerin yılda iki defa ( yaz ve kış aylarında ) yapılması tavsiye edilir.
TS 5141 EN 12954, TS EN 16299
Amper Enerji, Yalıtım Direnci konusunda TS 5141 EN 12954, TS EN 16299 Standart’larına göre akredite
bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri
gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.
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Termal Kamera Ölçümü
Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi
(ısıyı) esas alan ve elektrik sektöründe, elektriksel problemlerin
tespitinde kullanılan görüntüleme sistemidir. Elektrik akımının
geçişi sırasında materyallerde oluşan ısınma termal kameralar
ile gözlenerek problem tespiti kolaylıkla yapılabilir.
Güç trafoları termal görüntüleme kameralarıyla sık sık kontrol
edilmelidir. Gerçek sorun ortaya çıkmadan önce gerekirse
düzeltici önlemler alınabilmesi için soğutma kanatları, yüksek
voltajlı bağlantıları, enerji kayıpları ve kötü yalıtım ve elektrik
kaçakları belirlenebilir. Potansiyel sorunlar termal görüntüleme
ile tespit edilebilir.
Termal görüntüleme, çoğu zaman çıplak gözle görülmeyen
anormallikleri saptayarak, masraflı sistem arızaları ortaya
çıkmadan düzeltici önlem alınmasına olanak verir. Termal
görüntüleme kameraları, elektrik denetimleri için yaygın olarak
kullanılır.
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Yalıtım Direnci Ölçümü
Normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler ile
normalde gerilim altında olmayan kısımların yalıtımının
sağlanması gerekir. Her ne olursa olsun enerji taşımayan
bölümlere dokunmada canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda belirtilen yalıtım testlerini yapmalı,
bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Bir yalıtkanın elektrik akımına karşı göstermiş olduğu
dirence yalıtım direnci denilmektedir. Elektrik enerjisiyle
çalışan standartların öngördüğü seviyede ekipmanlarda;
iletken ve yalıtkan bölümleri ile birbirine göre yalıtımlı
iletken kısımların arasına standartların öngördüğü
seviyede dış kaynaklı gerilim uygulanarak elde edilen
izolasyon direnci ölçüm sonuçlarına dayanır.

Amper Enerji, Yalıtım Direnci konusunda TS HD 60364-6 Standardına göre akredite bir kuruluştur.
Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri
gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.
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Yangından Koruma Sistemleri
Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim
dışı (kontrolsüz) alev almasıdır. Ülkemizde yangınlar daha çok ısıtma
sistemlerinde, mutfaklarda ve aydınlatma sistemlerinde meydana
gelmektedir. Yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önlemlerinin
alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan
daha ekonomiktir. Yangın Tesisatı değerlendirmesinde en önemli
noktalardan birisi de proje değerlendirmesidir. Tesisat projesi
uygunluğu, pompaların ve sistemin projeye göre uygun bir şekilde
dizayn edilip edilmediği kontrol edilir. Yangın dolaplarının, hidrantların
ve yağmurlama sistemlerinin proje üzerinde kontrolü gerçekleştirilir
ve lokasyon kontrolü yapılır. Yangın pompalarının devreye giriş
çıkışları, manuel çalışmaları, elektrik sistemleri kontrol edilir. Yangın
pompalarının bulunduğu bölme incelenerek kontrol edilir. Yangın
dolapları su akışının yeterli olup olmadığı kontrol edilir ve en uzak
noktaya kadar yeterli basıncın sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilir.
Fiziksel olarak yangın dolapları ve hidrantlar kontrol
edilir. Görsel olarak sprinkler kontrol edilir. Sprinkler sistemi test vanası açılarak izlenir ve sistemin çalışması
kontrol edilir. Yangın su depolarının kontrolleri gerçekleştirilir.
Yangın tesisatı ile birlikte en önemli noktalardan birisi yangın algılama sistemlerinin kontrolleridir. Yangın
algılama sistemlerinde kontrol edilen temel maddelerden birisi yangın proje uygunluğudur. Proje kontrol
edilerek tesisat bileşenleri ve tesisatta bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilir. Duman ve ısı dedektörleri test
edilip çalışılırlığı kontrol edilir. Butonlar test edilir. Alarm sistemi ve yangın senaryosu kontrol edilir. Elektrik
sistemi kontrol edilir. Genellikle yangınların büyük boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni geç fark edilmesi,
dolayısıyla müdahalenin de geç olmasıdır. Yangının hemen fark edilmesi için otomatik algılama sistemlerinin
olması gerekir. Bu algılama sistemlerinin uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi ise yangın riskini ve olası
durumda oluşabilecek maddi ve manevi zararı engellemiş olur.
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Havalandırma ve Klima Tesisatı
Günümüzde çalışma ortamındaki konfor ve zararlı havanın
tahliyesi büyük önem arz etmektedir. İş güvenliğine
verilen önemin artmasıyla birlikte termal ve iç konfora,
rahat çalışma ortamına verilen önem de artmıştır.
Havalandırma tesisatları hemen hemen her işletmede
var olmakta olup çalışma şartlarına göre farklı amaçlarla
kullanılmaktadır. Örneğin bir ofiste ısıtma soğutma işlevi
görürken, bir boya fabrikasında tepkime sonucu çıkan
zararlı gazların tahliyesinde kullanılabilir. Havalandırma
tesisatı, çalışanların sıcak ve soğuk hava koşullarından
etkilenmemesi, zehirli gaz solumaması, hava akışından
oluşabilecek her türlü etkiden korunmasını sağlayan bir
sistemdir. Bu yüzden havalandırma tesisatının periyodik
kontrolü uzman ekipler tarafından yapılmalı ve doğru
hesaplamalarla bu sistemin yeterliliği değerlendirilmelidir.
Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrolü projede
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre değerlendirilir. Hesaplamalar, menfezler ve
üniteler bu kapsamda kontrol edilip, projeyle örtüşüp örtüşmediğine bakılır. Havalandırma ve klima tesisatı,
insan yaşamı için gerekli uygun sağlık şartlarını sağlayacak ve üretimin zorunlu kıldığı termik ve psikometrik
şartları gerçekleştirecek şekilde projelendirilmelidir. Havalandırma tesisatı periyodik kontrolünde hız ölçümü
anemometre ile yapılarak hesaplanan alan ile birlikte daha sonra debi hesabı karşılaştırılması yapılır.
Menfezlerin ve ünitelerin temizlik ve çalışma durumları kontrol edilir. Ünitelerin motor aksamı ve kasası
kontrol edilerek oluşabilecek bir arıza öncesinden tespit edilmiş olur.
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Basınçlı Hava Tankı ve Kompresör
Basınçlı hava, elektrik enerjisinin kullanımının uygun olmadığı ya
da tehlikeli olduğu durumlarda çoğunlukla üretim sektöründe
ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan
depolanabilir bir enerji türüdür. Basınçlı hava sistemlerinin
kalbini hava kompresörleri oluşturur. Ortam basıncında
kompresöre alınan hava hacimsel olarak küçültülerek ya da
molekül bazında ivmelendirilerek istenilen basınca getirilir.
Basınçlı hava sistemlerinde yeterli kapasitede basınçlı hava
tanklarının kullanımı, havanın kalitesini ve hava sisteminin
verimini korumakta büyük öneme sahiptir. Kullanım alanına göre
yatay ya da dikey konumlu olarak üretilebilirler. Tanklar üzerinde
standart olarak manometre, emniyet valfi, giriş-çıkış bağlantısı ve
kondensat tahliye vanası yer alır.
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Hidrofor/Genleşme Tankı
Hidrofor tankı, şehir şebekesi basıncının yetmediği
ortamlarda kullanılan hidrofor sistemlerinde ve binalara
basınçlı su temini görevini yapan hidroforlarda pompanın
sık devreye girip çıkmasını önlemek için kullanılmaktadır.
Genleşme tankı ise kapalı sistem tesisatlarda ısınıp
genleşen tesisat suyunun yüksek basınca neden olup
tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.
Genleşme tankları büyük ya da küçük, kullanıldıkları her
sistemde genleşen akışkanın yarattığı basıncı emmek için
kullanılırlar. Tank içinde havayla doldurulmuş esnemeye
uygun membranlar ile yapılmaktadır.

Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; prosestat ve
elektriksel noktaların kontrolü, tankın genel yapısı, hidrostatik
test gözlemleri, bulunduğu bölme ve emniyet ventili uygunluğudur. Basınçlı hava tanklarının ve kompresörlerin
ilgili standartların öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği açısından mutlak uyulması
gereken bir kuraldır. Basınçlı hava tanklarının periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının önceden tespit
edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve
güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; varsa
prosestat ve elektriksel noktaların kontrolü, tankın genel
yapısı, membran kontrolü, hidrostatik test gözlemleri,
bulunduğu bölme ve emniyet ventili uygunluğudur.
Hidrofor ve genleşme tanklarının ilgili standartların öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme
güvenliği açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Bu tespitler tankların patlaması ve tesisata vereceği
zararlar gibi doğabilecek olumsuz sonuçları engelleyerek oluşabilecek can ve mal kaybını engellemiş
olacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik
şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen
istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Ek III Madde 1.4 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.
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Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer
tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan
alev-duman gazlarının dolaştığı alev-duman boruları ve yanma
hücresi bulunan kapalı sistem çalışan atmosfer basıncında
doymuş buhar sıcaklığı olan 100°C nin altında sıcak su üreten
basınçlı kaplara sıcak su kazanı denilir. 1-2 dairenin ısıtması için
kullanılan küçük kapasiteli sıcak su kazanları olabileceği gibi,
büyük sitelerin ve işletmelerin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının
karşılanmasında da kullanılabilirler. Konutlarda ve işletmelerde
sıklıkla kullanılır.
Kalorifer kazanlarının başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; kazan
dairesi ve kazan uygunluğu, brülör kontrolleri, bağlantıları ve
tesisat durumu, hidrostatik test sonuçları ve emniyet ventili
değerlendirmeleridir. Kalorifer kazanlarının ilgili standartların
öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği
açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolü doğabilecek iş
kazalarının önceden tespit edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş
ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına
göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen
istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Boyler
Boyler bir başka deyişle su ısıtıcı tanklar, içindeki serpantin
sayesinde suyu ısıtan ve depolayan basınçlı kaplardır.
Boylerde ısıtıcı akışkan olarak genellikle kazan veya kaskad
sistemlerden sağlanan sıcak su kullanılmaktadır. Bir
pompa vasıtası ile kapalı bir devre oluşturulup sirkülasyon
sağlanır. Sıcaklık kontrolü için boyler üzerinde termostat
girişleri mevcuttur. Binalarda ısı merkezi kurulumunun
yaygınlaşması ile beraber kullanım suyu ihtiyacının da bu
merkezlerden sağlanması talebi artmıştır, Boyler fabrikalar,
kışlalar, oteller, yurtlar, apartmanlar, hastaneler, şantiyeler
gibi toplu sıcak su ihtiyacının fazla olduğu ve aynı anda
musluk açan kişi sayısının fazla olduğu yerlerde kullanılır.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; varsa
prosestat ve elektriksel noktaların kontrolü, tankın genel
yapısı, hidrostatik test gözlemleri, bulunduğu bölme ve
emniyet ventili uygunluğudur. Boylerin ilgili standartların öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi,
işletme güvenliği açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Boylerin periyodik kontrolü doğabilecek
iş kazalarının önceden tespit edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş
ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına
göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen
istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Forklift

Vinç
Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir
araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir.
Forkliftler daha çok paletlerin üzerine yüklü ağırlıkları taşımak,
kaldırmak ve istif etmek için kullanılır. Forklift işletmelerde en
çok kullanılan kaldırma-iletme ekipmanlarından bir tanesidir.
Forkliftler piyasada 3 çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır; elektrikli,
dizel ve gazla çalışan forkliftler. Bu forkliftlerden en çok tercih
edileni ise elektrikli ve dizel olanlardır.

Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; switchlerin devreye
girmesi, forkliftin genel yapısı, çatallar, silindirler, pistonlar ve
zincirlerin kontrolleri, statik ve dinamik testler, elektriksel kontroller
ve yakıt ile ilgili kontrollerdir. Forkliftlerin ilgili standartların
öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği
açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Forkliftlerin
periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının önceden tespit
edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve
güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir..
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Vinçler, ağır yüklerin kaldırılması, nakliyesi ve depolanması
amacı ile her operasyonda kullanılan ekipmanlardır.
Hareket yönleri, konulacağı iskelet sistemleri, kapasitesi
tamamen ihtiyaca göre tasarlanabilmektedir. Genel olarak
bakıldığında bütün vinçlerin çalışma prensipleri birbirine
benzese de vinçler kullanım alanı ve iş kollarına göre farklılık
gösterir. Üretimin her alanında kullanılmaktadırlar. Elektrik
veya dizel yakıtlı motorlardan elde ettiği gücü kancasına
bağlı yükleri hareket ettirmek için kullanır. Vinçler çelik
halatlı ve makaralı sistemlerdir. Vinçler işletmelerde en
çok kullanılan kaldırma iletme ekipmanlarından biridir.
Başlıca vinç türleri; monoray vinç, pergel vinç, sabit vinç,
gezer köprülü vinç, portal köprülü vinç gösterilebilir.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; vincin genel
yapısı ve ray sistemleri, switchlerin devreye girme durumu,
statik ve dinamik testlerin uygulanması, halat ve kanca kontrolleridir. Vinçlerin ilgili standartların öngördüğü
yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Vinçlerin
periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının önceden tespit edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene
sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
Yükseltilebilen seyyar iş platformu taşınabilir bir platform görevi
görmektedir. Mobil bir kamyonet üzerinde ya da 4 tekerlekli bir
mekanizma üzerine yerleştirilen bir seyyar iş platformu ile istenilen yere hareket edebilen ve üretim kapasitesinin izin verdiği
ölçüde istenilen yüksekliklerde işlem yapabilen ekipmanlardır.
Yükseltilebilen seyyar iş platformu piyasadaki adıyla manlift veya
makaslı olarak da geçmektedir. Genellikle fabrikalarda, işletmelerde erişilemeyen yerlerde servis ve temizlik için kullanılmaktadır.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; switchlerin devreye
girmesi, platformun genel yapısı, hareket ekipmanları kontrolleri,
platform taşıyıcı kontrolleri, aşırı yük ve moment testleri, statik ve
dinamik testler, elektriksel kontroller ve yakıt ile ilgili kontrollerdir.
Yükseltilebilen seyyar iş platformu ilgili standartların öngördüğü
yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği açısından
mutlak uyulması gereken bir kuraldır. Yükseltilebilen seyyar iş
platformunun periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının önceden tespit edilmesini sağlayacaktır.
Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Transpalet
Transpalet; insan kontrollü, yaya veya motor gücüyle
çalışan paletlere yüklenmiş yükleri hidrolik pompa gücüyle
kaldırarak yatay olarak taşımaya yarayan araçlardır.
Transpaletler fiyat, kullanım kolaylığı, servisin ucuz olması
gibi sebeplerden dolayı en çok kullanılan ekipmanlardan
birisidir. Transpaletler genelde manuel olarak daha fazla
kullanılan ekipmanlar olsa da elektrikli transpaletler de
işletmeler tarafından kullanılmaktadır.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; varsa
switchlerin devreye girmesi, transpaletin genel yapısı,
çatallar ve pistonlar kontrolleri, statik ve dinamik testler,
varsa elektriksel kontrollerdir. Transpaletlerin ilgili standartların
öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme
güvenliği açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır.
Transpaletlerin periyodik kontrolü doğabilecek iş
kazalarının önceden tespit edilmesini sağlayacaktır. Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Tezgahlar

İş Makinaları
Tezgahlar metal, ahşap, plastik gibi malzemeleri işlemek amacıyla
kullanılan makinelerdir. Fabrikalarda, montaj, üretim ve bakım
bölümlerinde sıklıkla kullanılan tezgahlar kullanım amacına göre
farklı tipler ve modellerle karşımıza çıkmaktadır. Başlıca tezgah
tipleri; freze tezgahı, taşlama tezgahı, torna tezgahı, matkap
tezgahı olarak sıralanabilir.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; tezgahların genel
yapısı ve bağlantılarının kontrolü, switchlerin devreye girme
durumu, statik ve dinamik testlerin uygulanması, varsa halat ya
da zincir uygunluğu ve piston kontrolleridir. Tezgahların ilgili
standartların öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi,
işletme güvenliği açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır.
Tezgahların periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının önceden
tespit edilmesini sağlayacaktır Periyodik muayene sıklığı ile ilgili
açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
yönetmeliği aşağıdaki gibidir:

Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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Üstyapı, altyapı, karayolu yapım, bakım ve onarımı, su
yapıları inşaatı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb. inşaat
işlerinde kullanılan çok amaçlı makinalara iş makinaları
denir. İş makinaları paletli ve lastikli olmak üzere ikiye
ayrılır. Yaptıkları işlere göre loder(yükleyici), bekoloder
(yükleyici-kazıcı), ekskavatör, silindir, greyder, skreyper,
dozer ve diğer iş makinaları olarak gruplandırılabilir.
Başlıca iş makinaları çeşitleri; kazı makinaları (ekskavatör),
yükleyiciler, kazıcı-yükleyiciler (bekoloder), dozerler, greyderler,
damperli kamyonlar, skreyperler, mini yükleyiciler, beton
transmikseri, beton pompası olarak sıralanabilir.
Ekipmanın başlıca gerçekleştirilen kontrolleri; switchlerin
devreye girmesi, iş makinasının genel yapısı, ataçman
kontrolleri, hareket ekipmanları kontrolleri, taşıyıcı
kontrolleri, aşırı yük ve moment testleri, statik ve dinamik testler, elektriksel kontroller ve yakıt ile ilgili
kontrollerdir. İş makinaları ilgili standartların öngördüğü yöntem ve sıklıkta test edilmesi, işletme güvenliği
açısından mutlak uyulması gereken bir kuraldır. İş makinaları periyodik kontrolü doğabilecek iş kazalarının
önceden tespit edilmesini sağlayacaktır Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının
kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir:
Ek III Madde 1.4 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 yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre,
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar
dışında bir yılı aşmaması gerekir.
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