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YÖNETMELİK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

 

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve 

aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Birinci fıkra kapsamında kişi ve kuruluşlara getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas alınarak 

Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenir. Tebliğde belirtilen süre içerisinde periyodik kontrol yapacak kişilerin 

eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması 

zorunludur.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“Geçici kayıt numarası 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma yükümlülüğü 

tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 14 üncü madde kapsamında çıkarılacak Tebliğde yer alacak 

iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri için belirlenen süre içerisinde eğitim alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 

ilgili iş ekipmanının periyodik kontrolünü yapamaz ve rapor düzenleyemez. 

Pilot uygulama 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya 

illerde başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak 

Tebliğ ile belirlenir. 

(2) Pilot uygulama süresince pilot iller dışında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Kayıt numaralarının geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Pilot uygulamanın tamamlandığı ilan edilene kadar, pilot uygulamanın 

gerçekleştirildiği il veya iller dışında hazırlanan periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası veya geçici kayıt 

numarası zorunluluğu aranmaz. Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği il veya illerde hazırlanan periyodik kontrol 

raporlarında geçici kayıt numarası yeterli sayılır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.3 üncü bendinde yer alan “makine 

mühendisleri,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “metalurji ve malzeme mühendisleri,” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3 üncü bendinde yer alan Tablo-2’nin kaldırma ve/veya 

iletme araçları satırının periyodik kontrol kriterleri sütununda geçen “TS ISO 12482,” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“ASME B30.17(8),” ibaresi ile aynı tablonun (7) nci dipnotundan sonra gelmek üzere aşağıdaki (8) numaralı dipnot 

eklenmiştir. 

“(8) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun 

olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez 

uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde 

sehim kontrolü yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3 üncü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

“2.2.4. İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte 

sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.4.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2.4.2 ile 2.4.3 

üncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“2.4.1. Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1ve 

TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü 

maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.” 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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