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HAKKIMIZDA
2017 yılında, ülke genel nde per yod k kontrol ve belgelend rme faal yetler gerçekleşt rmek üzere
kurulan KENT GRUP BELGELENDİRME, zamanında ve kal tel h zmet vermey m syon ed nm şt r.
İşb rl ğ n ve takım çalışmasını başarının ayrılmaz b leşenler olarak gören KENT GRUP
BELGELENDİRME, ed nd ğ bu m syon çerçeves nde, kend

ht sas alanlarında üst düzey

profesyonellerden oluşan kadrosuyla, teknoloj k gel şmeler yakından zlemekte ve müşter ler ne
yüksek kal te le tam bağımsız denet m sunmaktadır.
Profesyonel ş yaklaşımımız yönet c ler m z n ve çalışanlarımızın asla tav z vermed ğ lke ve
değerler olan nsana, topluma ve çevreye saygı, dürüstlük, ver ml l k ve güven odaklı çalışma
b l nc ne dayanmaktadır.

FAALIYET

ALANLARIMIZ

KENT GRUP BELGELENDİRME, Ankara’ da doğup sürekl gel şen ve büyüyen b r muayene
kuruluşu olarak sektörde yer ed nm şt r (ISO 17020 Uygunluk değerlend rmes ) standardı ve

KALDIRMA
İLETME ARAÇLARI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ

(Asansör Per yod k Kontrol Yönetmel ğ ) çerçeves nde 14 Kasım 2019 tar h ve AB 0587 M

BASINÇLI KAP(LAR)
KAZAN(LAR)

Akred tasyon numarasıyla Türk Akred tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akred te ed lm şt r.

BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ

Deney ml kal f ye d nam k ve ahlak et k değerler özümsem ş KENT GRUP BELGELENDİRME
çalışanları, üretken ve etk n h zmetler yle müşter ler n n beklent ler n , ulusal ve uluslararası

ELEKTRİK TESİSATI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ

İŞ MAKİNALARI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ

ASANSÖR

standartlara ve kr terlere uygun olarak zamanında yer ne get rmekted r Muayene parametreler ,

YANGIN TESİSATI VE
HORTUMLAR,
MOTOPOMPLAR,
BORU TESİSATI,
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI,
HAVALANDIRMA,
İKLİMLENDİRME TESİSATLARI

çözüm noktası olma n tel ğ taşımaktadır.

BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ

Referanslar bölümünde bel rtt ğ m z ve h zmet sunmaktan gurur duyduğumuz beled yelerle olan

kal te güvenl k, kullanıma uygunluk, şlet lmekte olan tes s veya s stemler n sürekl güvenl k
uygunluğu g b hususlar sunduğumuz h zmet n yapı taşlarıdır.
Son derece güçlü tekn k altyapısı ve yüksek performanslı öz kaynak kullanımı le KENT GRUP
BELGELENDİRME, gerek müşter ler gerekse çözüm ortakları açısından objekt f yaklaşarak

yolculuğumuz devam etmekle b rl kte yen beled ye ve yen çalışma arkadaşları kazanarak

PERİYODİK KONTROL

büyümeye ve h zmet kal tem z arttırmaya devam edeceğ z.
Muayene alanında uzmanlığımızı ve h zmet ağımızı gen şletmek adına «İş Ek pmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenl k Şartları Yönetmel ğ » kapsamında olan ek pmanların muayenes
ç n çalışmalarımız sürmekted r.

Muayene
TS EN ISO/IEC 17020
AB-0587-M

KENT GRUP

BELGELENDİRME

Kaldırma İletme Ek pmanları
Kaldırma ve letme ek pmanlarının kontroller nde öncel kle belge kontroller , görsel kontroller ve şlevsel
kontroller gerçekleşt r lmekted r. Sonrasında ek pmanın lg l standartlarının şartlarına uygun olarak yük testler
gerçekleşt r lmekted r. Örneğ n v nçlerde kapas ten n 1,25 katı le stat k testler ve 1,1 katı le de d nam k testler
gerçekleşt r lmekted r. Ayrıca ek pmanın özell ğ ne göre, lg l standartların öngördüğü aşırı yük s stemler n n
çalışmaları, emn yet frenler n n çalışmaları g b kontroller de gerçekleşt r lmekted r. Kontrollerde kal brasyonlu
ölçü aletler kullanılmaktadır.
Kent Grup Belgelend rme uzman kadrosu le
yönetmel ğ n şartlarını karşılayarak TS 10116, TS ISO
9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 8566-3,
TS EN 14985, TS EN 13000+A1, TS EN 12999+A1, TS
EN 14439+A2, TS ISO
1074, TS 10201 ISO 3184, TS EN ISO 3691-5, TS
EN 1495+A2, TS EN 1493, TS EN 280+A1, TS EN 1808
standartları
kapsamında Kaldırma ve İletme Ek pmanları
konusunda faal yetler ne devam etmekted r.

KONTROL PERİYODU
EKİPMAN ADI

KALDIRMA
İLETME ARAÇLARI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezer Köprülü V nç
Monoray V nç
Portal V nç
Kule V nç
Döner Kollu V nç
D kme Kollu V nç
Caraskal
Mob l V nç
Yükley c Kren
Konteyner V nç
Platform
Forkl ft
Transpalet
İst f Mak nası
Taşıt Kaldırma Donanımı
Sütunlu Çalışma Platformu
Asılı Er ş m Donanımı
Yükselt leb len Seyyar İş Platformu
Değ şken Er ş ml Araç

Kaldırma ve/veya
letme araçları

(Azam Süre)
(İlg l standartın ön- gördüğü
süreler saklı kalmak koşulu le)

Standartlarda
süre bel rt lmem şse
1 Yıl

Standard/Şartname/Açıklamalar
TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN
1709, TS EN 12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 13015+A1, TS ISO
9386-1, TS ISO 9386-2, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, TS EN
12159, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO
789- 2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS
ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482,(Ek bare:RG-24/4/201730047) ASME B30.17(8), FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM
9.756 standartlarında bel rt len kr terlere uygun olarak yapılır.

BASINÇLI KAP(LAR)
KAZAN(LAR)
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buhar Kazanı
Sıcak Su (Kalor fer) Kazanı
Kızgın Su Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Hava Tankı
H drofor
Otoklav
Genleşme Tankı
Boyler
Kompresör

Basınçlı Kap(lar) ve Kazan(lar)
Basınçlı kap ve tes satlarının güvenl olarak çalışab lmeler ç n İş Ek pmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenl k Şartları Yönetmel ğ 'ne göre per yod k kontroller n n gerçekleşt r lmes gerekmekted r. B rçok şletme
yetk l s per yod k kontrol le per yod k bakımı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterl olduğunu
sanmaktadır. Oysa per yod k kontrol araç muayeneler nde olduğu g b bakımdan ayrı b r faal yett r. Per yod k
Kontroller,
ek pmanların ş sağlığı ve güvenl ğ kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının yönetmel kle
yetk lend r lm ş, konusunda uzman olan tekn k personel tarafından kontrol ve testler n n yapılmasını
çermekted r.
Basınçlı kap ve ek pmanların per yod k kontroller n gerçekleşt rmeye mak na mühend sler , mak na veya
metal bölümü mezunu tekn k öğretmenler, mak na tekn ker ve yüksek tekn kerler yetk l d r. Per yod k
kontroller en geç 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ek pmanda yapılan öneml değ ş kl kler, kazalar vb. durumlarda
se 1 yıl beklenmeden per yod k kontroller yen lenmel d r.
Basınçlı kaplarda ek pman basıncının 1,5 katı le h drostat k test gerçekleşt r lmekted r. Böylece
ek pmandak zayıf ve sorunlu noktalar güvenl şek lde ortaya çıkarılmaktadır. Emn yet
vent ller n n de çalışmaları kontrol ed lmekted r. Ek pmanın ölçü ve kontrol c hazlarının doğru
çalışması kontrol ed lmekted r.

EKİPMAN ADI

Standard/Şartname/Açıklamalar

KONTROL PERİYODU

Buhar Kazanları

1 yıl

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 12953-5

Sıcak Su (Kalor fer) Kazanı

1 yıl

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-3 ve TS EN 303-5

Kızgın Su Kazanı

1 yıl

TS EN 12952-6

Kızgın Yağ Kazanı

1 yıl

İş Ek pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl k Şartları Yönetmel ğ ,
Basınçlı Ek pmanlar Yönetmel ğ – 2014/68/EU

Hava Tankı

1 yıl

TS EN 13445-5, TS 1203 EN 286-1

H drofor Tankı

1 yıl

İş Ek pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl k Şartları Yönetmel ğ ,
Basınçlı Ek pmanlar Yönetmel ğ –2014/68/EU) ,TS EN 13831

Genleşme Tankı

1 yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5

Kompresör Tankı

1 yıl

TS EN 1012-1, TS EN 13445-5, TS 1203 EN 286-1

Boyler

1 yıl

TS EN 736 ve TS EN 13445-5

Otoklav

1 yıl

İş Ek pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl k Şartları Yönetmel ğ ,
Basınçlı Ek pmanlar Yönetmel ğ –2014/68/EU),
Bas t basınçlı kaplar yönetmel ğ (2014/29/AB), TS EN 13445-5

ELEKTRİK TESİSATI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ
• Elektr k İç Tes satı Kontroller
• Topraklama Kontroller
• Pano Kontroller
• Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Kontroller
• Jeneratör Kontroller
• Yalıtım D renc Kontroller
• Akümülatör, Transformatör

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

Standard/Şartname/Açıklamalar

Elektr k Tes satı

1 yıl

21/8/2001 tar hl ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektr k Tes sler nde
Topraklamalar Yönetmel ğ , 30/11/2000 tar hl ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Elektr k Kuvvetl Akım Tes sler Yönetmel ğ ve 4/11/1984 tar hl ve 18565
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektr k İç Tes sler Yönetmel ğ le TS EN 60079
ve TS EN 62305-3 standartlarında bel rt len hususlara göre yapılır

Akümülatör, Transformatör

1 yıl

İmalatçının bel rleyeceğ şartlar kapsamında yapılır.

Elektr k Tes satı
Elektr k tes satlarındak hatalar ve kusurlar şyerler ndek en öneml tehl ke kaynaklarından b r s n
oluşturmaktadır. Elektr k tes satının uygun şek lde kurulmaması, şlet lmemes , bakım ve kontroller n
gerçekleşt r lmemes neden yle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü olay meydana gelmekted r.
Elektr k tes satlarının per yod k kontroller İş Ek pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl k Şartları
Yönetmel ğ 'ne göre zorunludur. Per yod k kontroller 1 yılı geçmemek üzere, şyer şartlarına ve lg l düzenlemelere
göre bel rlenecek sürelerde gerçekleşt r lmel d r.
Elektr k tes satı görsel ve fonks yonel olarak kontrol ed lmekted r. Topraklama değerler ölçülmekte, yalıtımlar ve
bağlantılar kontrol ed lmekted r. Kontrol ve ölçümler kal brasyonlu ek pmanlarla gerçekleşt r lmekted r.

YANGIN TESİSATI VE HORTUMLAR,
MOTOPOMPLAR, BORU TESİSATI,
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI,
HAVALANDIRMA,
İKLİMLENDİRME TESİSATLARI
BAŞLICA PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmurlama ( Spr nkler ) S stem
Yangın Su Deposu
Yangın Pompa İstasyonu
Yangın H drant S stem
Yangın Dolap S stem
Köpüklü Söndürme S stemler
Algılama Alarm S stemler
Tem z Gazlı Otomat k Söndürme S stemler
CO2 Gazlı Otomat k Söndürme S stemler
Yangın Söndürme C hazları

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU

• Tüm Havalandırma Tes satları
Per yod k kontrol.
• Tüm Kl ma tes satları
Per yod k kontrol.

Yangın Tes satı
Ülkemizde İş Güvenliğini oluşturan çok
önemli kategorilerden birisi de Yangın Tesisatı,
Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama
Sistemleri ve yangın Söndürme tüpleri vb.
konularıdır. Yasal Mevzuatlarımız olan, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından
Korunması Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği yangın sistemi ve ekipmanlarının
Periyodik Kontrolü, periyodik muayenesini
ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR.
Yangın söndürme ve algılama sistemlerinin periyodik kontrollerinin bu mevzuatlar gereği, her yıl için
minimum 1 defa yapılması gerekmektedir. Yılda en az 1 kere yapılması gereklilikleri, yönetmeliklerce
ve/veya standartlarca belirlenmişse yapılır. Ancak standart ve/veya yönetmeliklerce bu süre, daha az ve 1'
den fazla kontrol ya da 1' den fazla yıl için 1 kontrol tanımlaması yapılmıştır.
Tesisat periyodik kontrolleri, binanın yangın sisteminin projesine ve tesisatına bakılarak yangın
sistemleri ile ilgili kontrol standartlarında istenen gereklilikler ile tesisatlar, hidrant, motopomp, lans vb.
unsurlarının test edilerek periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile yapılmaktadır.

Standard/Şartname/Açıklamalar

Yangın Tes satı ve Hortumlar,
Motopomplar, Boru Tes satı,
Yangın Söndürme C hazı

1 yıl

Projede bel rt len kr terlere uygun olup olmadığının bel rlenmes ne yönel k olarak
yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671- 3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845
TSE ISO/TS 11602-2 standartlarında bel rt len kr terlere uygun olarak yapılır.

Havalandırma ve Kl ma Tes satı

1 yıl

Projede bel rt len kr terlere uygun olup olmadığının bel rlenmes ne yönel k olarak
yapılır.

Havalandırma ve Kl ma Tes satı
İş hayatında, şletmen n yapısına uygun olan çeş tte ve modelde havalandırma tes satı ve tes satla lg l
ek pmanlar bulunmaktadır. Davlumbazlar, kl ma havalandırma tes satları, lokal egzozlar, konfor, duman ve
hava hızı vb. şlevlerde kullanılmak üzere ek pmanlar ve tes satlar bunlara örnek olab l r. Yasal yönetmel k
gereğ şyer havalandırma tes satları ve ek pmanları standartlarına uygunluk sağlayacak şek lde kontrole
tab d rler.
Sağlık ve güvenl k gereks n mler n güvence almak ç n yapılan bu şlemler, ek pmanlar, soluk aldığınız
yapıdan zarar görmemen z ç n uygulanmaktadır. Bu uygulamalara; ş yerler , kamu da reler , hastaneler,
restoranlar, oteller, alışver ş merkezler , fabr kalar, atölyeler vb. toplu çalışma ve yaşam alanlarında çokça
rastlamak mümkündür.
İşletmeler n ve ş ortamlarının tem z hava ht yacının, çalışanların konforunun
sağlanması ç n havalandırma ve kl mlend rmen n öneml olduğundan ortamda k rlenm ş
olan havanın doğru b r şek lde atılması ve taze havanın sağlanması ç n uygun b r
havalandırma s stem oluşturulmalıdır.
Yasal mevzuatlarımızdan olan ş
ek pmanlarının kullanımında sağlık ve
güvenl k gerekler yönetmel ğ nde
havalandırma ve kl mlend rme
s stem n n 1 yıllık per yotta m n mum 1
defa per yod k kontroller , projede
bel rt len kr terlere münas p olup
olmadığının bel rlenmes ne
yönel k olarak yapılmasını
zorunlu kılar.

İŞ MAKİNALARI
BAŞLICA PERİYODİK
MUAYENE HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•
•

Dozer
Ekskavatör
Loader(Yükley c )
Greyder
Beton M kser
Beton Pompası
S l nd r

EKİPMAN ADI

İş Mak naları

KONTROL PERİYODU

1 yıl

Standard/Şartname/Açıklamalar
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE
GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Asansör Kontrol
Asansör periyodik muayenesi, asansörlerin güvenli
kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına
dair yaptırılacak olan muayene işlemi olarak
adlandırılmaktadır.
4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete 'de
yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
uyarınca, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda
piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği
(2014/33/AB)'nin yürürlüğe girmesinden önce monte
edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin
muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az 1 kez yapılması zorunludur.
Gerçekleştirilen muayene sonrasında asansörlerde uygunluk değerlendirmesi yapılarak, güvensiz
asansörlere kırmızı, kusurlu asansörlere sarı, haﬁf kusurlu asansörlere mavi, güvenli asansörlere yeşil etiket
iliştirilmektedir.
Asansörlerde kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 tip etiket bulunmaktadır. Kırmızı etiket tehlikeli
olduğunu gösteren asansörleri ifade eder ve 60 gün süreyle bu asansör kullanıma kapatılarak eksikliklerinin

ASANSÖR

giderilip güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Sarı etiket ise kusurlu asansörleri ifade eder ve 120 gün
içerisinde güvenli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Mavi etiket, haﬁf kusurlu olarak adlandırılır ve yazılan

PERİYODİK KONTROL

uygunsuzlukların bir yıl içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Fakat bu süreç içerisinde asansörlerin
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Yeşil etiket, can ve mal güvenliği açısından o asansörün kullanımının uygun
olduğu anlamına gelmektedir.

• 2014/33/AB Asansör Yönetmel ğ ,
• 30411 Sayılı Asansör Per yod k Kontrol Yönetmel ğ
• 30737 Sayılı Asansör İşletme,
Bakım ve Per yod k Kontrol Yönetmel ğ ,
Kent Grup Belgelend rme tümü
Mak ne ve Elektr k/Elektron k Mühend sler nden oluşan
uzman kadrosu le yönetmel ğ n ve standartlarının
şartlarını karşılayarak Asansörler n Per yod k Muayeneler
konusunda faal yetler ne devam etmekted r.

EKİPMAN ADI

Elektr k Tahr kl Asansör
H drol k Tahr kl Asansör

KONTROL PERİYODU

1 yıl

Standard/Şartname/Açıklamalar

TS EN 81-3+A1 TS EN 13015+A1 TS EN 81-20
TS EN 81-21
TS EN 81-28+AC TS EN 81-50
TS EN 81-58
TS EN 81-70
TS EN 81-71+AC TS EN 81-73
TS EN 81-80
TS ISO 4190-1
TS EN 12015
TS EN 12016
TS EN 12385-5

