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METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLERİ 
BASINÇLI KAPLAR 
VE TESİSATLARIN 
PERİYODİK 
KONTROLLERİNDE 
YETKİLİ
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24 Nisan 2017 günü resmi gazetede yayınlanan 
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile meslektaşlarımıza 
bir alanda daha imza yetkisi sağlandı. 

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.

Yönetmelik metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.: 
http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2017/04/20170424-3.htm)

Asıl yönetmelikteki ilgili maddenin bulunduğu bölüm:

2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar

2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik 
test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi 
belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir 
yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği 
ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince 
hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda 
hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız 
muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, 
düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus 
gerekçesi ile birlikte belirtilir.

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 
22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 
tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 
tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit 
Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla 
ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve 
tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, 
(Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme 
mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu 
teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik 
kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin 
kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN 
ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, 
teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler 
tarafından uygulanabilir.

2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı 
ile bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol 
süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir.

Asıl yönetmelik metnine ise aşağıdaki linkten 
ulaşılabilir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.
5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Faaliyet alanları yönetmeliğimizde yer alan tüm 
alanlarda mesleki yetki ve denetim hakkımızı kullanmak 
doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.
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