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Yönetimin Önsözü
Teknik Muayene üçüncü taraf teknik 
kontrollük, muayene, laboratuvar ve 

belgelendirme hizmetleri üretmek amacıyla 
2008 yılında kuruldu. Herhangi bir 

organizasyona bağlı olmayan kuruluşumuz 
bağımsız ve tarafsız yanını ön plana çıkarmak 

için aynı yıl başvuru yaparak 2009 yılında 
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite oldu.

10 yıl kadar önce bir amaç doğrultusunda yola 
çıktık. Amacımız ekipman güvenliğini 

arttırarak güvenli bir çalışma ortamının 
sağlanması için tarafsız ve bağımsız test, 

deney, ölçüm ve eğitim faaliyetleri yapmaktı.

10 yılda binlerce insana ve yüzbinlerce 
ekipmana temas ettik.

10 yılda dostluk ve tecrübe biriktirdik.

Şimdi birikimlerimizi sunmak istiyoruz.  
Ülkemizdeki bir gerçeklik ekipman muayenesi 

yapan kişilerin bilgi ve deneyim eksikliği 
olduğudur. Teknik Muayene Yönetim Kurulu 

olarak bu durumun bilincindeyiz. Bu gerçeklik 
Ülkemiz açısından yetersiz muayenelere ve 

dolayısıyla iş kazalarına sebebiyet vermekte 
iken, bizler açısından ise farklı rekabet ve etik 
olmayan koşullarla karşılaşmamıza sebebiyet 

vermektedir.

Teknik Muayene ikinci 10 yıllık planında 
edindiği bilgi, birikim ve tecrübeyi bu konuda 

çalışan kişilere sunmayı hedeflemiştir. Bu 
amaçla bir eğitim organizasyonu oluşturduk. 

Muayene akademimizin temel ilkeleri
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
- Standarta dayalı bilimsel metot
- ve etik anlayıştır.

Hedefimiz bu alanda uygulamalı olarak 
eğitimler vermek, geliştirmek ve gelişmektir. 

Yolumuz açık olsun.

Teknik Muayene 
10 yaşında

10 
yılda
120 

ay çalıştık
86

kontrol mühendisi ile 
68

ilde hizmet ürettik
5.672

işletmeye girdik
1.256

kişiye eğitim verdik
425.872

ekipmanı muayene 
ettik.
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Tecrübe tüm meslek disiplinleri 
için aranan bir gerekliliktir.
Tecrübe kazandığınız ilk işiniz 
genellikle yaşam boyu 
mesleğiniz olur.  Doğru mesleği 
seçtiğinize emin olun ve meslek 
başlangıcınıza iyi bir eğitim ile 
başlayın.

Öz gelecek planınızda 
Periyodik Kontrol Uzmanı 
olmak mı var?
Size ne lazım!

Ne yapacağınızı 
bilmiyor musunuz? Yetenekleriniz 

size yol göstersin. 
Gözlemci olmanız, iletişim ve 
anlatım kabiliyetinizin yüksek olması,  
fiziksel performans aranan 
özelliklerdendir. 

Çalışma anlayışınız
size yol göstersin. 
Araştırmacı, sorgulayan, 
iyileştiren, etik değerler 
oluşturan bir karakter bu 
meslekte söz sahibi olur.

Farkımızla Gelişin.
İyi bir eğitim ile 
bakış açınızı 
genişletin, 
yolunuzu doğru 
belirleyin.
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1. Herhangi bir modülden eğitim almak isteyen katılımcıların ilk olarak modül 1 eğitimini alması 

gerekmektedir.

2. Kaldırma iletme makinaları ve iş makinaları muayene alanında eğitim alacak katılımcıların ilk 

olarak modül 2.1 eğitimini, elektriksel ölçümler konusunda ise modül 8.1 eğitimini alması 

gerekmektedir. 

3. Düzenlenecek eğitim faaliyetinin İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili 

Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında belirtilen ve ilgili kurum ve/veya 

kuruluşlarca verilecek olan eğitimlerle ilgisi yoktur. Tarafımızca düzenlenen eğitimler ilgili tebliğ 

kapsamında düzenlenecek eğitimlerden içerik olarak farklıdır. Bu eğitimleri almak ilgili mevzuat 

kapsamında herhangi bir eğitim muafiyeti sağlamaz. 

4. Teknik Muayene eğitimi iptal etme ve eğitim tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

5. Eğitim sonrası katılım belgesi düzenlenecektir. Yapılan belgelendirme herhangi bir 

yetkilendirme anlamı taşımamaktadır.

6. Eğitim sonrası sınav veya herhangi bir ölçme değerlendirme işlemi yapılmayacaktır.

7. Bir muayene alanından tüm modüllere ait eğitimlere katılım sağlanması durumunda % 20 

indirim uygulanmaktadır. 

8. Eğitimlere katılım mecburidir, devamsızlık sınırı bulunmamaktadır. Katılım olmayan modüle ait 

eğitim katılım belgesi düzenlenmeyecektir.

9. Eğitim sırasında anlatılacak olan standart vb. telif hakkı gerektiren dokümanlar katılımcılara 

verilmeyecek ve eğitim ile ilgili sunum ve örnek muayene formları katılımcılara kitapçık halinde 

verilecektir.

10. Eğitimler maksimum 10 katılımcı ile yapılmaktadır.

11. Pratik Uygulama: Belirtilen modüllerdeki eğitim içeriği teoriktir. Pratik eğitim konusunda 

eğitmen gün ücreti için bilgi alınmalıdır. Minimum 2, maksimum 4 katılımcı ile pratik eğitim 

yapılmaktadır. Eğitim yeri ve ekipmanın ayarlanması konusunda gerekli organizasyon başvuru 

yapan tarafça sağlanmalıdır. Günlük maksimum iki modülün/ekipmanın pratik eğitimi planlanabilir. 

Gerekli ölçü aleti ve donanım tarafımızdan sağlanacaktır.

12. Katılımcının sertifika alması durumunda Teknik Muayene katılımcının yeterliliği konusunda 

herhangi bir garanti vermez ve kendisi adına periyodik kontrol yapabileceği anlamı taşımaz. 

13. Teknik Muayene’den Periyodik Kontrol Uzmanı Katılım Belgesi almış katılımcılara şirketimize 

iş başvurusu yapmaları durumunda öncelik sağlanacaktır. 

EĞİTİM KOŞULLARI
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Modül 1

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri 
Hakkında Genel Bilgilendirme

Periyodik Kontrol Uzman Adayı
İş Güvenliği Uzmanı

İş ekipmanının tanımı
Periyodik kontrolün tanımı ve içeriği
Periyodik kontrolde kimlerin güvenliği düşünülür?
Ulusal ve uluslararası alanda periyodik kontrol tanımları
Ülkemizde iş ekipmanlarının periyodik kontrol mevzuatı ve tarihçesi
Tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri gibi periyodik kontrol yöntemleri ve karşılaştırılması
Hangi tür iş ekipmanlarının periyodik kontrolünün yapılacağı
Periyodik kontrolün bakım ve onarım süreçleri ile ilişkisi
Periyodik kontrol periyotlarının belirlenmesi
Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik
Etik Anlayış
Mesleki yükümlülükler
İzlenebilirlik
Periyodik kontrol raporunun formatı ve asgari bilgiler
TS EN ISO/IEC 17020 ve muayene kuruluşu olmak
İş ekipmanının işletmeye alınmadan önceki ve işletmeye alındıktan sonraki test ve muayeneleri
İş ekipmanının ürün süreçleri ve periyodik kontrol süreçlerindeki mevzuatları ve arasındaki farklar

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların iş ekipmanının ve 
periyodik kontrolün tanımını, ülkemiz 
mevzuatındaki yerini ve periyodik 
kontrol faaliyetlerinin etkileyen 
akreditasyon vb. süreçlerle ilgili bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 2.1

Makina Güvenliği Giriş Eğitimi Periyodik Kontrol Uzman Adayı
İş Güvenliği Uzmanı

Makine güvenliğine TS EN ISO 12100 “Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Riskin değerlendirilmesi 
ve azaltılması” standardı çerçevesinde risk analizi temelli yaklaşım
Güvenliğin bütünlüklü düşünülmesi
Ürün özellikleri ile güvenliğin sağlanması
Kullanım talimatı ve operatör sorumlulukları çerçevesinde güvenliğin sağlanması
Avrupa Standartları (EN) ve diğer uluslararası standartlar (ASME, FEM vb.) çerçevesinde üretilen ürünler için mevzuat 
yaklaşımı
A, B ve C tipi standartlar
TS EN ISO 13850 “Makinelerde güvenlik - Acil durumlarda durdurma teçhizatı - Tasarım prensipleri” standardı 
çerçevesinde acil durdurma tertibatlarının değerlendirilmesi
TS EN ISO 13857 “Makinalarda güvenlik - Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik 
mesafeleri” ve TS EN 349+A1 “Makinalarda güvenlik - İnsan vücut azalarını ezilmeye karşı korumak için asgari 
açıklıklar” standartları çerçevesinde güvenlik mesafelerinin değerlendirilmesi
TS EN ISO 4413 “Hidrolik akışkan gücü - Sistemleri ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gerekleri” standardı 
çerçevesinde hidrolik sistemlerin değerlendirilmesi
TS EN ISO 4414 “Pnömatik akışkan gücü - Sistemler ve bileşenleri için genel kurallar ve güvenlik gerekleri” standardı 
çerçevesinde Pnömatik sistemlerin değerlendirilmesi
TS EN 842+A1 “Makinalarda güvenlik - Görsel tehlike sinyalleri - Genel özellikler, tasarım ve deney metotları” ve TS EN 
981+A1 “Makinalarda güvenlik - Sesli ve görsel tehlike sistemleri ve bilgi sinyalleri” standartları çerçevesinde işitilebilir 
ve görülebilir ikazların değerlendirilmesi
TS EN 894-2+A1 “Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar - 
Bölüm 2: Göstergeler”, TS EN 894-2+A1 “Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı 
için ergonomik kurallar - Bölüm 2: Göstergeler” ve TS EN 894-3+A1 “Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda 
tahrik tertibatlarının tasarımı için ergonomik kurallar - Bölüm 3: Kumanda tahrik tertibatları” standartları çerçevesinde 
göstergelerin ve kumandaların değerlendirilmesi
TS EN ISO 14122-1 “Makinalarda güvenlik-Makinalara daimi erişme vasıtaları-Bölüm 1: İki seviye arasındaki sabit 
erişme vasıtalarının seçimi”, TS EN ISO 14122-2 “Makinalarda güvenlik-Makinalara daimi erişme vasıtaları-Bölüm 2: 
Çalışma platformları ve yürüme yolları”, TS EN ISO 14122-3 “Makinalarda güvenlik-Makinalara daimi erişme 
vasıtaları-Bölüm 3: Normal merdivenler, basamaklı merdivenler ve korkuluklar” ve TS EN ISO 14122-4 “Makinalarda 
güvenlik - Makinalarda erişim için kalıcı vasıtalar bölüm 4: Sabit merdivenler” standartları çerçevesinde erişimin 
değerlendirilmesi
TS EN 60204-1 “Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar” ve TS EN 60204-32 
“Makinalarda güvenlik - Makinalardaki elektriksel cihazlar - Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar” standartları 
çerçevesinde elektriksel risklerin değerlendirilmesi

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların kaldırma iletme 
ekipmanları, kaldırma aksesuarları ve 
iş makineleri periyodik kontrollerinin 
nasıl yapılacağını öğrenmelerinden 
önce genel makine güvenliği ve 
periyodik kontrollere standart 
yaklaşımları konusunda bilgi 
edinmelerini sağlamak.
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Modül 2.2

Portal ve Köprülü Krenler
Monoray Vinçler
Döner Kollu (Pergel) Krenler

TS EN 13001 serisi standartları çerçevesinde kren güvenliğinin değerlendirilmesi
TS EN 13586+A1 “Vinçler (krenler) – Erişim” standardı çerçevesinde krenlerde erişimin değerlendirilmesi
TS EN 13557+A2 “Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri” standardı çerçevesinde krenlerde kumanda 
yerlerinin ve kablolu ve kablosuz kumandaların değerlendirilmesi
TS EN 14492-1 “Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 1: Güç tahrikli vinçler” standardı 
çerçevesindeki vinçlerin tanınması ve periyodik kontroller kriterleri
TS EN 14492-2+A1 “Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 2: Güç tahrikli ceraskallar” standardı 
çerçevesinde kren sistemlerinde kullanılan kaldırma mekanizmalarının tanınması ve periyodik kontrol kriterleri
TS EN 15011+A1 “Krenler - Köprülü ve portal krenler” standardı çerçevesinde Portal ve Köprülü krenlerin tanınması ve 
periyodik kontrol kriterleri
TS EN 14985 “Vinçler (kren) -Döner kollu vinç” standardı çerçevesinde Döner Kollu (Pergel) krenlerin tanınması ve 
periyodik kontrol kritleri
TS EN 13852-1 “Vinçler - Kıyı ötesi vinçler - Bölüm 1: Genel amaçlı kıyı ötesi vinçler” ve TS EN 13852-2 “Vinçler-Kıyı 
ötesi vinçler-Yüzer vinçler” standartları çerçevesinde kıyı ötesi krenlerin tanınması ve periyodik kontrol kriterleri
TS EN 13157+A1 “Vinçler (krenler) - Güvenlik- Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı” standardı çerçevesinde elle tahrik 
edilen vinçler, caraskallar, çektirmeler ve gerdirmelerin tanınması ve periyodik kontrolleri
TS EN 13000:2010+A1 “Vinçler - Mobil vinçler” standardı çerçevesinde Mobil Krenlerin tanınması ve periyodik 
kontrolleri
TS EN 12999+A2 “Vinçler - Yükleyici vinçler” standardı çerçevesinde Yükleyici Krenlerin tanınması ve periyodik 
kontrolleri
TS EN 14439+A2 “Krenler (vinçler) - Güvenlik - Kule krenler” standardı çerçevesinde Kule Krenlerin tanınması ve 
periyodik kontrolleri
TS ISO 9927-1 “Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel” standardı çerçevesinde periyodik kontrol esasları
TS ISO 4309 “Vinçler-Tel halatlar-Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları” standardı çerçevesinde 
çelik tel halatların muayeneleri ve iptalleri
TS EN 13411-3 +A1 “Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - bölüm 3: Kelepçeler ve kelepçe güvenliği”, TS EN 
13411-4 “Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik -Bölüm 4: Metal ve reçine ile soketleme”, TS EN 13411-6+A1 
“Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 6: Asimetrik kamalı soket” ve TS EN 13411-7+A1 “Çelik tel 
halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 7: Simetrik kamalı soket” standartları çerçevesinde çelik tel halat 
sonlandırmalarının değerlendirilmesi
TS EN 818-1+A1 “Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 1: Genel kabul şartları” ve TS EN 
818-7+A1 “Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 7: İnce toleranslı caraskal zinciri, kalite sınıfı t 
(tip t, tip dat ve tip dt)” ve TS ISO 7592 “Kalibre edilmiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincirleri-Uygun kullanım ve 
bakım kılavuzu” standartları çerçevesinde yük zincirlerinin muayeneleri ve iptalleri
TS 2340 “Kancalar (yük kaldırmak için)”, DIN 15405-1 “Lifting hooks; inspection of forged hooks in service” ve ASME 
B30.10 “Hooks” standartları çerçevesinde yük kaldırma kancalarının muayeneleri ve iptalleri
ASME B30.2 “Overhead and Gantry Cranes”, ASME B30.3 “Tower Cranes”, ASME B30.4 “Portal and Pedestal 
Cranes”, ASME B30.5 “Mobile and Locomotive Cranes”, ASME B30.7 “Winches”, ASME B30.11 “Monorails and 
Underhung Cranes”, ASME B30.21 “Lever Hoists” ve ASME B30.29 “Self-Erecting Tower Cranes” standartları 
çerçevesinde Monoray Vinçler, Portal Krenler, Köprülü Krenler, Mobil Krenler, Kule Krenler, Elle Tahrik Edilen Vinçler 
Çektirmeler ve Gerdirmeler vb. vinç ve krenlerin periyodik kontrol kriterleri açısından farklılıkları

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların vinçleri ve kren 
sistemlerini tanıması ve vinçlerin ve 
kren sistemlerinin periyodik kontrolleri 
ile ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

A

Kıyı Ötesi Krenler 4 SaatB

Kule Krenler 4 SaatC

Mobil Krenler
Yükleyici Krenler 4 SaatD

Periyodik Kontrol Uzman Adayı
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Modül 2.3

Endüstriyel Araçlar
 - Forklift
 - İstif Makinası
 - Değişken Erişimli Araç
 - Transpalet

Periyodik Kontrol Uzman Adayı

FEM 4.004 “Periodic Inspection of Industrial Trucks “ standardı çerçevesinde muayene esasları
TS EN ISO 3691-1 “Endüstriyel araçlar - Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama - Bölüm 1: Sürücüsüz 
kamyonlar, değişken erişimli kamyonlar ve yük taşıyan kamyonlar hariç kendinden tahrikli endüstriyel 
araçlar” standardı çerçevesinde kendinden tahrikli forklift, istif makineleri ve transpaletlerin tanınması ve 
periydik kontrolleri
TS EN ISO 3691-2 “Endüstriyel araçlar - Güvenlik kuralları - Bölüm: 2 - Kendinden Tahrikli Değişken 
Erişimli Araçlar” standardı çerçevesinde değişken erişimli araçların tanınması ve periyodik kontrolleri
TS EN ISO 3691-5 “Endüstriyel araçlar - Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama - Bölüm: 5 - Yaya 
tarafından kumanda edilen araçlar” standardı çerçevesinde yaya tarafından kumanda edilen forklift, istif 
makineleri ve transpaletlerin tanınması ve periyodik kontrolleri
DIN ISO 606 “Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated 
chain sprockets” ve DIN ISO 4347 “Leaf chains, clevises and sheaves - Dimensions, measuring forces, 
tensile strengths and dynamic strengths” standartları çerçevesinde yük kaldırma zincirlerinin muayeneleri 
ve iptalleri
TS ISO 5057 “Endüstriyel araçlar-Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri” standardı 
çerçevesinde çatalların muayeneleri ve iptalleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların Forklift, Transpalet vb. 
endüstriyel araçları tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 2.4

Araç Kaldırma Lifti 
(taşıt kaldırma platformu)
Kriko

TS EN 1493 “Taşıt kaldırma donanımları” standardı çerçevesinde araç kaldırma liftlerinin tanınması ve periyodik 
kontrolleri
TS EN 1494+A1 “Yüklü iken hareket ettirilebilen veya yüklü iken hareket ettirilemeyen (yüksüz iken taşınabilir) krikolar 
ve ilgili kaldırma teçhizatı” standardı çerçevesinde mekanik, hidrolik ve Pnömatik krikoların tanınması ve periyodik 
kontrolleri
TS EN 14010+A1 “Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizeti - Tasarım, imalat, montaj 
ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları” standardı çerçevesinde manuel, yarı otomatik ve tam 
otomatik park liftlerinin tanınması ve periyodik kontrolleri
DIN ISO 606 “Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain sprockets” 
ve DIN ISO 4347 “Leaf chains, clevises and sheaves - Dimensions, measuring forces, tensile strengths and dynamic 
strengths” standartları çerçevesinde yük kaldırma zincirlerinin muayeneleri ve iptalleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların araç kaldırma ve park 
ettirme teçhizatlarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

A

Park Lifti 8 SaatB

Periyodik Kontrol Uzman Adayı
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Modül 2.5

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1495+A2 “Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları” standardı çerçevesinde sütunlu 
çalışma platformlarının tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların sütunlu çalışma 
platformlarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 2.6

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1808 “Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – 
Deneyler” standardı çerçevesinde asılı erişim donanımlarının tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların asılı erişim donanımlarını 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 2.7

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu

TS EN 280+A1 “Yükseltilebilen seyyar iş platformları – Tasarım hesapları – Denge kriterleri – Yapım – 
Güvenlik – Muayene ve deneyler” standardı çerçevesinde yükseltilebilen seyyar iş platformlarının 
tanınması ve periyodik kontrolleri

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların yükseltilebilen seyyar iş 
platformlarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Periyodik Kontrol Uzman Adayı8 Saat
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Modül 2.8

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 12159 “İnşaat asansörleri - Personel ve malzeme taşımak için - Düşey kılavuz raylı, kabinli” ve TS 
EN 12158-1+A1 “Eşyalar için inşaat vinçleri - Bölüm 1: Ulaşılabilir platformlu vinçler” standartları 
çerçevesinde inşaat asansörlerinin tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların inşaat asansörlerini 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 2.9

Engelli Platformları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 81-40 “Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel 
uygulamalar - Bölüm 40: Hareket engelli yolcular için merdiven asansörleri ve eğimli kaldırma 
platformları” ve TS EN 81-41 “Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük 
taşıması için özel asansörler - Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için düşey kaldırma 
platformları” standartları çerçevesinde platform ve merdiven tipi engelli platformlarının tanınması ve 
periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların engelli platformlarını 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.
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Modül 2.10

Sabit İniş Mahallerine Hizmet Veren Makinalar

TS EN 81-3+A1 “Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis 
asansörleri” standardı çerçevesinde servis asansörlerinin tanınması ve periyodik kontrolleri
TS EN 81-31 “Asansörler - İnsan ve eşya taşımak için - Yapılış ve tesis ile ilgili güvenlik kuralları - Bölüm 
31: Sadece açık yük asansörleri” standardı çerçevesinde açık yük asansörlerin tanınması ve periyodik 
kontrolleri
TS EN 81-43 “Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel 
uygulamalar - Bölüm 43: Vinçler için asansörler” ve ASME A17.1 “Safety Code for Elevators and 
Escalators” standartları çerçevesinde krenlerde kullanılan asansörlerin tanınması ve periyodik kontrolleri

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların Makina Emniyeti 
Yönetmeliği kapsamına giren sadece 
yük veya insan ve yük ve servis 
asansörlerinin tanınması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Periyodik Kontrol Uzman Adayı8 Saat

Modül 2.11

Kaldırma Tablaları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1570-1:2011+A1 “Kaldırma tablaları için güvenlik kuralları - Bölüm 1:Sabit iki konum için çalışan 
kaldırma tablaları” ve TS EN 1570-2 “Kaldırma tablaları için güvenlik kuralları-Kaldırma tablaları için 
2'den fazla sabit iniş yapılmaktadır. Düşey yolculuk hızı 0,15 m/s'yi aşmayan mallar” standartları 
çerçevesinde kaldırma tablalarının tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların kaldırma tablalarını 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 2.12

Kuyruktan Kaldırıcılar Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1756-1+A1 “Kuyruktan kaldırıcılar - Tekerlekli taşıtlara takılan plâtform kaldırıcılar - Güvenlik 
kuralları - Bölüm 1: Eşyaların kaldırılmasında kullanılan kuyruktan kaldırıcılar” ve TS EN 1756-2+A1 
“Kuyruktan kaldırıcılar - Tekerlekli taşıtlara takılan plâtform kaldırıcılar - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: 
İnsanlar için kuyruktan kaldırıcılar” standartları çerçevesinde kuyruktan kaldırıcıların tanınması ve 
periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların kuyruktan kaldırıcıları 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.
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Modül 2.13

Elle Tahrik Edilen Ekipmanlar 
(Hubzug, Tirifor, Caraskal vb.) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 13157+A1 “Vinçler (krenler) - Güvenlik- Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı” standartları 
çerçevesinde elle tahrik edilen ekipmanların tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çektirme, gerdirme, 
zincirli kaldırıcılar (caraskal) vb. elle 
tahrik edilen ekipmanları tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 2.14

Depolama ve Depodan Alma Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 528 “Raylı sistem depolama ve depodan alma teçhizatı – Güvenlik” standartları çerçevesinde 
depolama ve depodan alma ekipmanlarını tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların depolama ve depodan 
alma ekipmanlarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Kaldırma İletme Makinaları
Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar

Kazanlar
Endüstriyel  Araçlar

İnşaat ve Kazı Makinaları 
Mobil Yol İnşa Makinaları

Sondaj ve Temel Makinaları
İnşa ve Yapı Ekipmanları

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller
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Modül 3.1

Endüstriyel Kapılar Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 13241:2003+A2 “Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı, 
performans özellikleri”, TS EN 12453 “Kapılar ve girişler - Endüstriyel ve ticarî alanlar ile garajlarda 
kullanılan - Güçle çalıştırılan kapıların kullanım güvenliği – Kurallar”, TS EN 12604 “Kapılar - Endüstriyel 
ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - mekanik hususlar – Şartlar” ve TS EN 12605 “Kapılar - 
Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - Mekanik hususlar - Deney metotları” standartları 
çerçevesinde endüstriyel kapıların tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların endüstriyel kapıları 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 3.2

Mobil Erişim ve Çalışma Kuleleri 
(Seyyar İskele) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1004 “Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Malzemeler, boyutlar, 
tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri” standardı çerçevesinde mobil erişim ve çalışma 
kulelerinin (seyyar iskele) tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların mobil erişim ve çalışma 
kulelerini (seyyar iskele) tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 3.3

Hareketli Yükleme Rampaları (Seviyeleyiciler) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 1398 “Hareketli yükleme rampaları” standardı çerçevesinde rampaların tanınması ve periyodik 
kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların rampaları tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Modül 3.4

Seyyar Merdivenler Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 131-1 “Merdivenler - Bölüm 1: Terimler, tarifler, tipler, fonksiyonel boyutlar”,  TS EN 131-2+A2 
“Merdivenler - Bölüm 2: Özellikler, deneyler, işaretleme” TS EN 131-4 “Merdivenler - Bölüm 4: Tek veya 
çok menteşeli merdivenler”,  TS EN 131-6 “Merdivenler - Bölüm 6: Teleskopik merdivenler” ve TS EN 
131-7 “Merdivenler - Bölüm 9: Platformlu seyyar merdivenler” standartları çerçevesinde seyyar 
merdivenlerin tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların seyyar merdivenleri 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Modül 3.5

Çelik Statik Depolama Ekipmanları (Raflar) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 15635 “Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı” standartları 
çerçevesinde çelik statik depolama ekipmanlarının (raf) tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların endüstride kullanılan 
çelik statik depolama sistemlerini 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.
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Farkımızla
Gelişin.
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Modül 4.1

Basınçlı Ekipmanlar Giriş Eğitimi Periyodik Kontrol Uzman Adayı

Risk analizi temelli yaklaşım
Güvenliğin bütünlüklü düşünülmesi
Ürün özellikleri ile güvenliğin sağlanması
Kullanım talimatı ve operatör sorumlulukları çerçevesinde güvenliğin sağlanması
Avrupa Standartları (EN) ve diğer uluslararası standartlar (ASME vb.) çerçevesinde üretilen ürünler için 
mevzuat yaklaşımı
A, B ve C tipi standartlar
TS EN 764-1+A1 “Basınçlı donanım - Bölüm 1: Terimler ve tarifler - Basınç, sıcaklık, hacim ve anma 
boyutları”, TSE CEN/TR 764-6 “Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı - Bölüm 6: Çalıştırma talimatlarının yapısı 
ve içeriği” ve TS EN 764-7 “Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için 
emniyet sistemleri” standartları çerçevesinde basınçlı ekipmanlarının güvenlik donanımlarının tanınması
TS EN ISO 4126-1 “Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları”, TS 
EN ISO 4126-2 “Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm 2: Patlama diskli emniyet 
cihazları”, TS EN ISO 4126-3 “Aşırı basınca karşı koruma için emniyet tertibatları - Bölüm 3: Birleşik 
halde emniyet vanası ve patlama diskli emniyet tertibatları”, TS EN ISO 4126-4 “Aşırı basınca karşı 
koruma için emniyet cihazları - Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet vanaları” ve TS EN ISO 4126-6 “Aşırı 
basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm 6: Patlama diskli emniyet cihazlarının uygulaması, 
seçimi ve montajı” standartları çerçevesinde emniyet cihazlarının (emniyet ventili, patlama diski vb.) 
tanınması ve testleri
TS EN 837-2 “Basınç ölçerler-Bölüm 2: Basınç ölçerler için seçim ve montaj tavsiyeleri” standardı 
çerçevesinde basın ölçerlerin (manometre) tanınması ve değerlendirilmesi

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların basınçlı ekipmanların 
periyodik kontrollerinin nasıl 
yapılacağını öğrenmelerinden önce 
genel basınçlı ekipman güvenliği ve 
periyodik kontrollere standart 
yaklaşımları konusunda bilgi 
edinmelerini sağlamak.

Modül 4.2

Hava Tankı Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS 1203 EN 286-1 “Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için 
tasarımlanmış - Bölüm 1:Genel amaçlar için basınçlı tanklar” ve TS EN 13445-5 “Basınçlı kaplar - Ateşle 
temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney” standartları çerçevesinde hava tanklarının tanınması ve 
periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların hava tanklarını tanıması 
ve periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Modül 4.3

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS 1911 “Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları – Su besleme sistemleri için”, TS 10576 
“Membranlı hidrofor tankı”, TS 11490 “Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay ve TS EN 13831 “Su 
tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları” standartları çerçevesinde genleşme tanklarının 
tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çeşitli sistemlere bağlı 
membranlı ve membransız genleşme 
tanklarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 4.4

Boyler ve Akümülasyon Tankları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS 736 “Sıcak su hazırlayıcılar (Boylerler) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan” ve TS EN 12897 
“Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcılı su depoları için özellikler” standartları 
çerçevesinde boyler ve akümülasyon tanklarının tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çeşitli sistemlere boyler 
ve akümülasyon tanklarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 4.5

Boyama Makineleri (Kazanları) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN ISO 11111-1 “Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar” ve TS EN ISO 
11111-7 “Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 7: Boyama ve son işlem makinaları” standartları 
çerçevesinde boyama makinelerinin (kazanlar) tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çeşitli tiplerdeki boyama 
makinalarını (kazanlar) tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Modül 4.6

Kriyojenik Tanklar

TS EN 13458-1 “Kriyojenik kaplar-Statik, vakum yalıtımlı kaplar-Bölüm 1:Temel özellikler”, TS EN 
13458-2 “Kriyojenik kaplar-Statik, vakum yalıtımlı tanklar-Bölüm 2:Tasarım,yapım, muayene ve deney”, 
TS EN ISO 21009-2 “Kriyojenik tanklar-Statik vakumla yalıtılmış tanklar-Bölüm 3: İşletme kuralları”, TS 
EN 14197-1 “Kriyojenik kaplar-Statik,vakumsuz yalıtımlı kaplar bölüm 1:Kurallar”, TS EN 14197-2 
“Kriyojenik kaplar-Statik,vakumsuz yalıtımlı kaplar bölüm 2:Tasarım imalat muayene ve deneyler” ve TS 
EN 14197-3 “Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı tanklar - bölüm 3: İşletme kuralları” standartları 
çerçevesinde kriyojenik tankların tanınması ve periyodik kontrolleri

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların sanayi ve tıbbi 
akışkanların depolandığı vakum 
yalıtımlı ve yalıtımsız kriyojenik tankları 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Periyodik Kontrol Uzman Adayı4 Saat

Modül 4.7

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tankları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 12817 “LPG donanımı ve aksesuarları - Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi - 
Anma kapasitesi 13 m3 ten küçük (13 m3 dahil) LPG tankları” ve TS EN 12819 “LPG donanımı ve 
aksesuarları- Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi- Anma kapasitesi 13 m3 ten büyük 
tanklar” standartları çerçevesinde LPG tanklarının tanınması ve periyodik kontrolleri

Not: TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarının Yeniden Değerlendirme bölümünde belirtilen 
tahribatsız muayene yöntemlerinin içerikleri eğitim içeriğine dahil değildir.

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların yeraltı ve yerüstü LPG 
tanklarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 4.8

Pişirme Kazanları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS 11673 “Tencereler – Yemek pişirmek için – Sanayi tipi (paslanmaz çelikten)” standardı çerçevesinde 
pişirme kazanlarının tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların pişirme kazanlarını 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.
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Modül 4.9

TS EN 285 “Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar”, TS EN 13060 “Küçük buhar sterilizatörleri”, TS EN 
13445-5 “Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney” standartları çerçevesinde otoklavların 
tanınması ve periyodik kontrolleri

Not: Otoklavlar için belirtilen tahribatsız muayene yöntemlerinin içerikleri eğitim içeriğine dahil değildir.

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların endüstriyel ve 
sterilizasyon otoklavlarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Endüstriyel Otoklavlar 4 SaatB

Periyodik Kontrol Uzman Adayı
Sterilizasyon Otoklavları 4 SaatA
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Modül 4.10

Buhar ve Kızgın Su Kazanları Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 12953-1 “Silindirik kazanlar - Bölüm 1: Genel”, TS 377-5 EN 12953-5 “Silindirik kazanlar - Bölüm 
5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayene”, TS 
EN 12953-6 “Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler”, TS EN 12952-1 “Su borulu 
kazanlar ve yardımcı tesisatları - bölüm 1: Genel”, TS EN 12952-6 “Su borulu kazanlar ve yardımcı 
tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve 
işaretlenmesi” ve TS EN 12952-7 “Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 7: Kazan donanımı 
için gerekler” standartları çerçevesinde buhar ve kızgın su kazanlarının tanınması ve periyodik kontrolleri

Not: Silindirik kazanlar için belirtilen tahribatsız muayene yöntemlerinin içerikleri eğitim içeriğine dahil 
değildir.

6 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların silindirik yapıdaki alev 
duman ve su borulu buhar ve kızgın su 
kazanlarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 4.11

Isıtma Kazanı Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 303-1 “Kazanlar cebri çekiş brülörlü kazanlar- Bölüm 1: Terim ve tarifler genel özellikler deneyler 
ve işaretleme”, TS EN 303-2 “Kazanlar- Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Püskürtmeli yakıt brülörlü 
kazanlar için özel şartlar”, TS EN 14394+A1 “Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 
MW’ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan” ve TS EN 12828+A1 “Isıtma sistemleri - Binalarda 
- Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı” standartları çerçevesinde ısıtma kazanlarının tanınması ve 
periyodik kontrolleri

Not: Isıtma kazanları için belirtilen tahribatsız muayene yöntemlerinin içerikleri eğitim içeriğine dahil 
değildir.

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların kalorifer, sıcak su vb. 
ısıtma kazanlarını tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 4.12

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol Uzman Adayı

DIN 4754-1 “Heat transfer installations working with organic heat transfer fluids - Part 1: Safety 
requirements, test”, DIN 4754-2 “Heat transfer installations working with organic heat transfer fluids - Part 
2: Draught diverter” ve DIN 4754-3 “Heat transfer installations working with organic heat transfer fluids - 
Part 3: Level controller” standartları çerçevesinde kızgın yağ kazanlarının tanınması ve periyodik 
kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların organik ısıtıcılarla çalışan 
kızgın yağ kazanlarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Kontrol No:123456

Eğitim Tarihi Eğitim Süresi Modül Adı Modül İçeriği
Ülkemizde iş ekipmanı mevzuatı ve tarihçesi, Muayene yöntemleri ve karşılaştırılması, tahribatsız muayeneler, Muayeneye esas ulusal 
ve uluslararası standartlar, Muayene periyotlarının belirlenmesi, Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik, Etik Anlayış, Mesleki yükümlülükler, 
İzlenebilirlik, Muayene raporunun formatı ve asgari bilgiler, TS EN ISO/IEC 17020 ve muayene kuruluşu olmak, Test ve deney faaliyetinin 
Makine güvenliğine TS EN ISO 12100 “Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması” standardı çerçevesinde risk analizi 
temelli yaklaşım, Güvenliğin bütünlüklü düşünülmesi, Ürün özellikleri ile güvenliğin sağlanması, Kullanım talimatı ve operatör sorumlulukları çerçevesinde güvenliğin 
sağlanması, Avrupa Standartları (EN) ve diğer uluslararası standartlar (ASME, FEM vb.) çerçevesinde üretilen ürünler için mevzuat yaklaşımı, A, B ve C tipi standartlar, 
Acil durdurma teçhizatı, insan vücudunu ezilmeye karşı korumak için asgari açıklıklar, sesli ve görsel tehlike sistemleri

Modül 1
Genel Bilgilendirme6 Saat

4 Saat

XX.10.2018

XX.10.2018
Modül 2.1
Makina Güvenliği 

Giriş Eğitimi

Portal ve Köprülü Krenler, Monoray Vinçler, Döner Kollu (Pergel) Krenler

Forklift, İstif Makinası, Değişken Erişimli Araç, Transpalet

Modül 2.2-A
Kaldırma İletme Makinaları
Periyodik Kontrol Eğitimi

6 Saat

6 Saat

XX.10.2018

XX.10.2018
Modül 2.3

Kaldırma İletme Makinaları
Periyodik Kontrol Eğitimi

Risk analizi temelli yaklaşım, Güvenliğin bütünlüklü düşünülmesi, Ürün özellikleri ile güvenliğin sağlanması, Kullanım talimatı ve operatör 
sorumlulukları çerçevesinde güvenliğin sağlanması, Avrupa Standartları (EN) ve diğer uluslararası standartlar (ASME vb.) çerçevesinde üretilen 
ürünler için mevzuat yaklaşımı, A, B ve C tipi standartlar, Basınçlı ekipmanın güvenlik donanımları

Hava Tankı

Modül 4.1
Basınçlı Ekipmanlar

Giriş Eğitimi
8 Saat

6 Saat

XX.10.2018

XX.10.2018
Modül 4.2

Basınçlı Ekipmanlar
Periyodik Kontrol Eğitimi

Katılımcı Adı: Murat YILMAZ

Katılımcı TC Kimlik No: 12345678910

Belge Tarihi: 08.10.2018

Belge No: İST-125

Eği t im Kapsamı

Eğitim Direktörü Yönetim Kurulu Başkanı

Kontrol No:123456

Eği t im 
Kat ı l ım Belgesi

Bu belgede adı, soyadı ve kimlik bilgileri bulunan katılımcı 
Teknik Muayene Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlayarak belirtilen program kapsamı dahilinde 
Periyodik Kontrol Uzmanı eğitimlerimizi tamamlamıştır.

Katılımcı TC Kimlik No: 12345678910

Belge Tarihi: 08.10.2018

Belge No: İST-125

Program Kapsamı: Modül 1, Modül 2.1 
Modül 2.2, Modül 2.3, Modül 3.1, 
Modül 3.2

NOT: Modül kapsamları arka sayfada belirtilmektedir. Bu belge kişinin 
yeterliliği veya kurumumuzdan yetkili olduğu anlamına gelmez, 
belirtilen eğitimleri aldığını gösterir.  

Murat YILMAZ
Periyodik Kontrol Uzmanı
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Modül 5.1

Sapanlar 
(Zincir, Çelik Tel Halat ve Tekstil) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 13414-1+A2 “Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kaldırma uygulamaları için 
sapanlar”, TS EN 13414-2+A2 “Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - bölüm 2: İmalatçı tarafından verilecek 
kullanım ve bakım bilgisi için hususlar” ve TS EN 13414-3+A1 “Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - bölüm 
3: Sonsuz ve gözlü halat sapanlar” standartları çerçevesinde çelik tel halat sapanların tanınması ve 
periyodik kontrolleri
TS EN 818-1+A1 “Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 1: Genel kabul şartları”, 
TS EN 818-2+A1 “Kısa baklalı zincir-Kaldırma amaçları için -Güvenlik-Bölüm 2: Zincir sapanları için orta 
toleranslı zincir-Kalite sınıfı 8”, TS EN 818-3+A1 “Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - 
bölüm 3: Zincir sapanları için orta toleranslı zincir - Kalite sınıfı 4”, TS EN 818-4+A1 “Kısa baklalı zincir - 
Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 4: Zincir sapanlar - Kalite sınıfı 8”, TS EN 818-5+A1 “Kısa 
baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 5: Zincir sapanlar - Kalite sınıfı 4”, TS EN 
818-6+A1 “Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı 
tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname” ve TS ISO 3056 “Kalibre 
edilmemiş yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincir ve zincir sapanları, kullanım ve bakım” standartları 
çerçevesinde zincir sapanların tanınması ve periyodik kontrolleri
TS EN 1492-1+A1 “Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel amaçlı kullanımlar için suni liflerden 
yapılan düz kalın dokuma sapanlar”, TS EN 1492-2+A1 “Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 2: Genel 
amaçlı kullanımlar için suni liflerden yapılan yuvarlak sapanlar” ve TS EN 1492-4+A1 “Tekstil sapanları - 
Güvenlik - Bölüm 4: Genel hizmetler için doğal ve suni lifli halatlardan yapılan kaldırma amaçlı sapanlar” 
standartları çerçevesinde tekstil (bez) sapanların tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çelik halat, zincir ve 
tekstil sapanları tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 5.2

Kaldırma Aksesuarları (C Kanca, Mıknatıslı 
(manyetik) Kaldırıcı, Travers, Vakum Kaldırıcı, 
Levha Kıskaçları, Çatallı kaldırıcı, Mapa vb.)

Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 13155+A2 “Vinçler-Güvenlik-Sabitlenmemiş yükler için sapanlar”, ISO 17096 “Cranes — Safety 
— Load lifting attachments” ve ASME B30.20 “Below-the-Hook Lifting Devices” standartları çerçevesinde 
c kanca, mıknatıslı (manyetik) kaldırıcı, travers, vakum kaldırıcı, levha kıskaçları, çatallı kaldırıcı, mapa 
vb. kaldırma aksesuarlarının tanınması ve periyodik kontrolleri

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların çeşitli kaldırma iletme 
ekipmanları ile birlikte kullanılan c 
kanca, mıknatıslı (manyetik) kaldırıcı, 
travers, vakum kaldırıcı, levha 
kıskaçları, çatallı kaldırıcı, mapa vb. 
kanca altı veya doğrudan bağlantılı 
kaldırma aksesuarlarını tanıması ve 
periyodik kontrolleri ile ilgili kontrol 
kriterleri, testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.
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Periyodik
Kontrol
Uzmanı

Meslek seçiminize iyi bir eğitimle başlayın.
Farkımızla Gelişin.
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Modül 6

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Periyodik Kontrol Uzman Adayı

TS EN 115-1 “Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve montaj” ve TS EN 
115-2 “Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik - Bölüm 2: Mevcut yürüyen merdiven ve 
yürüyen bantların güvenliğinin iyileştirilmesi için kurallar” standartları çerçevesinde yürüyen merdivenlerin 
ve yürüyen yolların tanınması ve periyodik kontrolleri

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların yürüyen merdivenleri ve 
yürüyen yolları tanıması ve periyodik 
kontrolleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
testleri, kontroller sırasında 
kullanılacak ölçü aletleri ve kullanımları 
konularında bilgi sahibi olmasını 
sağlamak.

Modül 7

TS EN 474-1+A5 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel özellikler”, TS EN 474-2+A1 “İnşaat ve kazı 
makinaları - Güvenlik - Bölüm 2 : Çekici dozerler için özellikler”, TS EN 474-3+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - 
Bölüm 3: Yükleyiciler için özellikler”, TS EN 474-4+A2 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 4: Kazıcı 
yükleyiciler için özellikler”, TS EN 474-5+A3 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 5: Hidrolik kazıcılar için 
özellikler”, TS EN 474-6+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - bölüm 6: Damperli kamyonlar için özellikler”, TS EN 
474-7+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - bölüm 7: Skreyperler için özellikler”, TS EN 474-8+A1 “İnşaat ve kazı 
makinaları - Güvenlik - bölüm 8: Greyderler için özellikler”, TS EN 474-9+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - 
bölüm 9 - Boru döşeyiciler için özellikler”, TS EN 474-10+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - bölüm 10 - 
Trençerler için özellikler”, TS EN 474-11+ A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - bölüm 11: Toprak ve çöp 
sıkıştırıcılar için özellikler” ve TS EN 474-12+A1 “İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 12: Halatlı kazıcılar için 
özellikler” standartları çerçevesinde yükleyici, kazıcı yükleyici, ekskavatör, greyder vb. inşaat ve kazı makinelerinin 
tanınması ve periyodik kontrolleri
TS EN 500-1+A1 “Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar”, TS EN 500-2+A1 “Seyyar 
(mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 2: Yol düzeltme makinaları için özel kurallar”, TS EN 500-3+A1 “Seyyar 
(mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 3: Zemin stabilize makinaları ve geri dönüşüm makinaları için özel 
kurallar”, TS EN 500-4:2011 “Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 4: Zemin sıkıştırma makinaları için 
özel kurallar” ve TS EN 500-6+A1 “Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 6: Asfaltlama makinaları için 
özel kurallar” standartları çerçevesinde silindir, asfaltlama makinesi vb. seyyar yol inşaat makinelerinin tanınması ve 
periyodik kontrolleri
TS EN 16228-1 “Sondaj ve temel teçhizatları – Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar”, TS EN 16228-2 “Sondaj ve temel 
teçhizatları – Güvenlik – Bölüm 2: Geoteknik mühendisliği, maden ocakları ve madencilik için mobil sondaj kuleleri”, TS 
EN 16228-3 “Sondaj ve temel teçhizatları – Güvenlik – Bölüm 3: Yatay yönlendirilmiş sondaj için donatım”, TS EN 
16228-4 “Sondaj ve temel teçhizatları – Güvenlik – Bölüm 4: Temel teçhizatı”, TS EN 16228-5 “Sondaj ve temel 
teçhizatları – Güvenlik – Bölüm 5: Duvar örme teçhizatları Diyafram”, TS EN 16228-6 “Sondaj ve temel teçhizatları – 
Güvenlik – Bölüm 6: Jeti, derz dolgu ve enjeksiyon ekipmanı” ve TS EN 16228-7 “Sondaj ve temel teçhizatları – 
Güvenlik – Bölüm 7: Değiştirilebilir yardımcı ekipman” standartları çerçevesinde sondaj ve temel makinelerinin 
tanınması ve periyodik kontrolleri

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların inşaat, kazı, seyyar yol 
inşaat makineleri vb. iş makinelerinin 
tanıması ve periyodik kontrolleri ile 
ilgili kontrol kriterleri, testleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.

Seyyar (Mobil) Yol İnşaat Makineleri 4 SaatB Periyodik Kontrol Uzman Adayı

İnşaat ve Kazı Makineleri 4 SaatA

Sondaj ve Temel Makineleri 4 SaatC



26Teknik Muayene Akademisi
Eğitim Kataloğu

Modül 8.1

Elektrik Çalışma Güvenliği Giriş Eğitimi Periyodik Kontrol Uzman Adayı
İş Güvenliği Uzmanı

Elektrik çarpmasının insan vücuduna etkileri
Kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları.
Elektriksel Kilitleme Etiketleme (Log Out - Tag Out)
Elektrikte güvenlikli çalışma kişisel koruyucu ekipmanları ve cihaz koruma sınıfları
TS HD 60364-1 : Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 1: Ana prensipler, genel karakteristiklerin 
değerlendirilmesi ve tarifler
SELF ,PELV, FELV, Elektriksel ayırma, Doğrudan dokunma ve Dolaylı dokunma kavramları 

4 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların elektriksel ölçüm ve 
kontroller konusunda bilgi sahibi 
olmasını sağlamak.
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Modül 8.2

Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol Uzman Adayı

Mevzuat, ilgili yönetmelik ve standartlar
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
TS HD 60364-1: Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 1: Ana prensipler, genel karakteristiklerin 
değerlendirilmesi ve tarifler TS HD 60364-6: Elektrik Tesislerinde Doğrulama
TS HD 60364-4-41: Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik 
çarpmasına karşı koruma
TS EN 61008-1: Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması 
bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 61009-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması 
bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar
Ölçme ve test cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.

12 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların alçak gerilim elektrik 
tesisleri periyodik kontrolleri ile ilgili 
kontrol kriterleri, testleri, kontroller 
sırasında kullanılacak ölçü aletleri ve 
kullanımları konularında bilgi sahibi 
olmasını sağlamak.

Modül 8.3

Elektrik Tesislerinde Topraklama ve Yıldırımdan 
Korunma Tesisatı (Paratoner) Periyodik Kontrol Uzman Adayı

Mevzuat, ilgili yönetmelik ve standartlar
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS HD 60364-4-41: Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik 
çarpmasına karşı koruma
TS EN 62305-1: Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 62305-3: Yıldırımdan korunma - bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
Ölçme ve test cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.

12 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların elektrik tesislerinde 
topraklama ve yıldırımdan korunma 
tesisatı periyodik kontrolleri ile ilgili 
kontrol kriterleri, testleri, kontroller 
sırasında kullanılacak ölçü aletleri ve 
kullanımları konularında bilgi sahibi 
olmasını sağlamak.

Modül 8.4

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri Periyodik Kontrol Uzman Adayı

Mevzuat, ilgili yönetmelik ve standartlar
TS EN 50160: Genel elektrik şebekeleri tarafından sağlanan elektriğin gerilim karakteristikleri
Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik 
Kalitesi Hakkında Yönetmelik
Ölçme ve test cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.

8 Saat

Modül İçeriği

AMAÇ:
Katılımcıların enerji analizi ve harmonik 
ölçümleri ile ilgili kontrol kriterleri, 
kontroller sırasında kullanılacak ölçü 
aletleri ve kullanımları konularında bilgi 
sahibi olmasını sağlamak.
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