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Hakkımızda
MSC Belgelendirme, 2009 yılında sektörde uzun yıllar tecrübeye
sahip ortaklar tarafından yönetim sistemleri, ürün belgelendirme,
teknik kontrol, 2.taraf denetim, personel belgelendirme ve
eğitim hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek amacı ile
kurulmuştur.

EN

MSC Belgelendirme TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)
tarafından ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000
yönetim sistemleri ve TS EN ISO/IEC 17020 muayene hizmetlerinde akredite kuruluş ̧ olarak hizmet vermektedir.
MSC Belgelendirme çalışan niteliklerinin değişen şartlara
uygunluğun sağlanması için profesyonel eğitim konusuna
önem vermektedir.

Misyonumuz
MSC Uluslararası Belgelendirme olarak, nitelikli, tecrübeli ve profesyonel çalışanlarımızla tüm kuruluşlara
eşitlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda, katma değer yaratan hizmetler gerçekleştirmek.

Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası platformlarda, vermiş olduğumuz tüm hizmetlerde, öncü kuruluşlar arasında yer almak.
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Neden MSC?
Bağımsız ve Tarafsız Hizmet
Tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ürün, hizmet veya
tesisin ilgili standart ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol ederek, işletmenin sürekliliği ile güvenirliğini garanti
altına alınmasını sağlıyoruz.
Katma Değer Sağlıyoruz
Katma değer yaratan eğitim ve denetim hizmetlerimiz ile çalışanlarınızın, müşterilerinizin, iş ortaklarınızın,
tedarikçilerinizin ve hissedarlarınızın gözünde ulusal ve uluslararası saygınlık kazanmış olacaksınız.
Profesyonel Yönetim & Uzman Kadro
Tecrübeli, yeterli bilgi birikimine sahip, konularında uzman, denetçilerimiz ve idari kadromuz ile başvurunun
alınmasından hizmetimizin tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlerde yanınızdayız. Türkiye’ nin her
bölgesindeki denetçilerimizle sektörde fark yaratarak müşterilerimize en hızlı çözümleri sunuyoruz.

Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş
teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Bir
başka deyişle, özel veya kamuya ait laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili mevzuat
çerçevesinde ihtiyari veya zorunlu alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre
faaliyet gösterdiğinin onaylanmasıdır.

Akreditasyon Ne Sağlar?
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve bazı ekonomik kuruluşların
yaklaşımları, uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest
piyasa ekonomileri, laboratuvarları, muayene ve belgelendirme
kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. Bir laboratuvar veya
belgelendirme kuruluşunun akredite olması ona itibar kazandırır.
Akredite olmak, laboratuvarın, muayene ve belgelendirme
kuruluşunun teknik yeterliliğini ve saygınlığını ifade eden bir
durumdur. Laboratuvarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları;
Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’ nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon
kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon
kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise bu belgelendirme kuruluşlarının verdiği
belgeler, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür.
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Hizmetlerimiz

YÖNETİM
SİSTEMLERİ
BELGELENDİRME

PERİYODİK
MUAYENE

EĞİTİM

TARAF
DENETİMLER

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetlerimiz
Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir
rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınıflarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısını giderek
arttırmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha
bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini
karşılamak yeterli olmamakta, müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Bunlarla birlikte ilgili
mevzuat ve yasal şartlar gereği birçok firmada zorunlu hale getirilen bazı uygulamalara hazırlıklı olabilmek
için gerekli yönetim sistemlerinin kurularak işletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bazı sektörlerde spesifik olarak belirli yönetim sistemleri sertifikalarının alınması da zorunlu hale getirilmiştir.
Müşteri beklentileri arasında sadece kaliteli ürün değil; çalışana ve çevreye saygılı firmalar tercih sebebi haline
gelmiştir. Günümüz tüketicisi, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında
kendisine, yaşadığı çevreye, insana ve dünyasına da değer verilmesini ve saygı gösterilmesini talep etmektedir.

Yönetim Sistemlerinin Firmanıza Getireceği Başlıca Faydalar
• Kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik olarak çalışabilmeleri için
uygun bir ortam hazırlar.
• Reklam ve Prestij kazandırmasına ek olarak kuruluşlara yeniden gözden geçirme ve sürekli iyileştirme
olgusunu kazandırır.
• Ürün, hizmet ve personel kalitesinde artış sağlanır.
• Çalışma ortamında iyileşme sağlanır.
• İş verimliliği ve memnuniyeti artar.
• Tedarik zincirinde daha iyi bir yer edinmekte kolaylık sağlar.
• Dış ticarette kolaylık getirir.
• İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerinde azalma sağlar.
• İşinizde riski azaltır, güveni arttırır.
• Bilgi Sistemlerinizi korumanızı sağlar.
• Tercih edilen tedarikçi konumuna gelmenizi sağlar.
• Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinde artış sağlar.
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Başlıca Yönetim Sistemleri
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
• ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
• ISO 22716 İyi Üretim (GMP) Uygulamaları Yönetim Sistemi
• ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
• FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bütün kuruluşlara, hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslar
arası alanda kabul görmüş bir yönetim biçimidir. ISO 9001 Standardı kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır.
Kuruluş ile birlikte gelişerek değişen ihtiyaçlara cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını
ortaya koyar. ISO 9001 Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi önlemektir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması
halinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler gerçekleştirilmesidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgi taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak,
uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Dünyanın neresinden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir. ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslar arası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı
güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu standart,finans, sağlık, kamu ve Bilgi
Teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuş ve Uluslar arası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir yönetim sistemidir. Bir ürünün hammadde alım aşamasından son ürün haline getirilmesi aşamasına kadar geçen süreçte, çevresel faktörlerin
belirlenmesi ve bu faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.
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ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların çalışanlarının iş sağlığı
ve iş güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri için yöntem belirlemelerini sağlar. Risk
Yönetimi ve Sürekli iyileşme süreçlerine odaklanmıştır. Kanunlarca zorunlu tutulan işyerlerinin çalışanlar
için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesine yardımcı olacak uluslar arası bir standarttır. Kuruluşların ürün ve
hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve iş güvenliği esasına dayanır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir
standarttır. Hammaddenin temininden ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. ISO 22000 standardının
temel yaklaşımı; güvenli gıda üretmek ve üretimi etkileyen işletmenin altyapısı, personel ve ekipmanlarını
da kontrol altında tutmaktadır. Sadece gıda güvenliğini değil; üretimde de kaliteyi arttırdığı için firmalar
tarafından tercih edilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Bu sistem altmıştan fazla ülkenin enerji uzmanının bir araya gelerek yıllar içerisinde oluşturduğu bir sistemdir. ISO 50001, firmaların temel enerji tüketiminin belirlenmesinde yardımcı olan bir süreçtir. Sistem;
iş planlarının oluşturulmasını, tüketimi azaltmak için hedef belirlemeyi ve enerji performans göstergelerini
oluşturmayı sağlar.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile kuruluşlar müşterilerini ne kadar önemsediğini göstermek, müşteri şikayetlerini değerlendirerek rakiplerle araya ciddi farklar koymak, müşteri ilişkilerinde
kusursuzu yakalamak, müşteri şikayetleri yönetiminde çalışanları bilinçlendirmek ve dikkatlerini konuya
yöneltmek için çalışmalar yapmaktadır.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO 13485, ISO 9001 standardının tıbbi cihazlara uyarlanmış ve genişletilmiş halidir. Tıbbi cihazlar için
özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. Bu standart tıbbi alet üreticilerinin CE işaretlenmesi için de
kullanabilecekleri bir sistemdir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini
oluşturmaktadır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri
(BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.
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ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların
veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını
sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi
yöntemleri, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
ISO 15838 standardı bir yandan Çağrı Merkezleri’nin yönetim gereksinimlerini karşılarken, bir yandan da
Çağrı Merkezleri’nin güvenilir hizmet sunabilmeleri için gerekli olan teknik koşulları tanımlamaktadır. En
büyük özelliği, müşteriler ile kuruluşların Müşteri Hizmetleri Merkezi veya Çağrı Merkezi arasındaki ilişkinin performans kalitesini yükseltmekdir.

ISO 22716 İyi Üretim (GMP) Uygulamaları Yönetim Sistemi
Kozmetik ürünleri insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden kozmetik ürünlerinin güvenilir koşullarda ve standartlarda üretilmesi gerekmektedir. Kozmetik sektöründeki üretimlerin standartlara uygun
olarak devam ettirilmesi için İyi Üretim Uygulamaları – Good Manufacturing Practies (GMP) standardı
geliştirilmiştir. Bu standartlar kozmetik dahil ilaç, gıda, tıbbi cihazlar ve benzeri ürünlerin hangi koşullarda
üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk yapmaktadır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
ISO 31000 Risk Yönetimi, ölçek yapısı gözetmeksizin tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşların işlevlerine
ilişkin riskleri etkili bir şekilde yönetebilmeleri için gereken alt yapıyı oluşturmaya odaklanmış bir risk yönetimi standardıdır. Risklerin beraberinde getirdiği fırsat ve zorlukları kavrayarak firmaya kar olanağı sağlayabilir ve bu risklerin firma üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri kontrol ederek etkisiz hale getirir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda sektöründe arzın küreselleşmesi ve gıdada risklerin artması ile uluslararası düzeyde kabul gören bir
gıda güvenliği yönetimi standardına ihtiyaç doğmuştur. Bu sebeple ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı ile
PAS 220 teknik şartnamesi birleştirilerek yeni bir gıda güvenliği uygulama ve sertifikasyonu geliştirilmiştir.
Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan FSSC 22000, Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf tetkiki ve belgelendirilmesine yönelik ISO tabanlı, bağımsız bir gıda
güvenliği yönetimi programı sunmaktadır. GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından tanınan belgelendirme programları, küresel gıda tedarik zincirinin hem kamusal hem de özel sektörde önde gelen ve
etkili bir düzenleyici mekanizması olarak ortaya çıkmaktadır. Gıda tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar,
büyüklükleri veya karmaşıklıkları ne olursa olsun, FSSC 22000 belgelendirmesinden yararlanabilir.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi kuruluşta yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve
bunlarla ilgili faaliyetlerin belirlenmesine, yolsuzluk karşıtı yasalara ve gönüllü taahhütlere uymasına yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir yönetim sistemi için şartları belirler ve rehberlik eder.
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Periyodik Kontrol Ve Muayene Hizmetlerimiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan
25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmalarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde
uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.
Yönetmeliğe göre İş Ekipmanlarının periyodik muayeneleri,
Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve
aralıklarda, üretici verileri, fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Nedir?
Periyodik Kontroller Neden Yapılır?
En genel anlamda iş ekipmanı; bir işin yapılmasından kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis, yada tesisattır. İş ekipmanları; 25.04.2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği, hizmet talep eden kuruluşun yaptırmış olduğu risk değerlendirmesindeki
muayene periyotlarına göre, yönetmelikte belirlenmiş azami süreleri de aşamayacak şekilde muayene
edilmelidir.
Periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önem arz etmektedir.
İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır. Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünde bir rehber olmaktadır. Bu
rehber ile tespit edilen bulguların giderilmesi işletmelerdeki iş kazalarının önlenmesi, ayrıca ekipmanların
sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim kaybının olmaması sağlanacaktır.
Kısacası T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürütmesinde olan bu yönetmelik hem işçiyi
hemde iş vereni koruma altına alan yönetmeliktir.

Periyodik Muayene Hizmetlerimiz;
•
•
•
•
•
•

BASINÇLI KAPLAR
KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI
ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER
ASANSÖRLER
İŞ MAKİNALARI VE TEZGAHLAR
TESİSATLAR
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Basınçlı Kaplar
Basınçlı ekipmanlar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken ekipmanların başında gelmektedir. Basınçlı kap ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının
yönetmelikle yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir

Başlıca Basınçlı Kap Muayene Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buhar Kazanı
Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı
Kızgın Su Kazanı
Kızgın Yağ Kazanı
Hava Tankı
Hidrofor
Otoklav
Genleşme Tankı
Boyler
Sanayi Gazları Depolama Tankı
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Madde Depolama Tankı

Kaldırma İletme Ekipmanları
Günümüz çalışma şartlarında, işyerlerindeki yaralanmalar ve ölümlü kazalar karşılaşılan en üzücü olaylardır. Bu
kazaları minimuma indirmenin yollarından biri de kullanılan iş ekipmanlarının periyodik bakımı ve muayenesinin
yapılmasıdır. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrollerinde öncelikle belge kontrolleri, görsel kontroller ve
işlevsel kontroller gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ekipmanın ilgili standartlarının şartlarına uygun olarak yük
testleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ekipmanın özelliğine göre, ilgili standartların öngördüğü aşırı yük sistemlerinin çalışmaları, emniyet frenlerinin çalışmaları gibi kontroller de gerçekleştirilmektedir. Kontrollerde kalibrasyonlu
ölçü aletleri kullanılmaktadır. MSC Belgelendirme tümü uzman mühendislerden oluşan kadrosu ile yönetmeliğin
şartlarını uygulayarak ilgili standartlar doğrultusunda Kaldırma ve İletme Ekipmanları muayenelerini yapmakta
ve akredite olarak raporlamaktadır.

Kaldırma Ve İletme Ekipmanları
Muayene Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•

Gezer Köprülü Vinç
Monoray Vinç
Portal Vinç
Döner Kollu Vinç
Caraskal
Mobil Vinç
Yükleyici Kren

•
•
•
•
•
•
•

Forklift
Transpalet
İstif Makinası
Araç Kaldırma Lifti
Sütunlu Çalışma Platformu
Asılı Erişim Donanımı
Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
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Elektriksel Kontrol Ve Ölçümler
ELEKTRİK TESİSAT KONTROL VE ÖLÇÜMÜ
İşyeri ortamındaki elektrik iç tesisatınızın durumunu değerlendirmek, test etmek için gerçekleştirilen ölçüm
ve kontrolleri kapsamaktadır.
ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
İşyerinizde mevcut olan pano, trafo, makine gövde topraklaması, kompresör, jeneratör gibi elektrik vasıtasıyla
çalışan ekipmanlarınızın topraklama ve tesisatının güvenli bir çalışma ortamı kontrol ve ölçümlerini kapsamaktadır. Muayene faaliyetleri “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
PARATONER ÖLÇÜMÜ
İşyerinizde bulunan, yıldırımdan korunma tesisatının uygunluk durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir. İş Ekipmanları Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği elektriksel kontrol
ve ölçümler, Elektrik Tesisatı ve Topraklama Tesisatı, Paratoner periyodik kontrolleri için azami süre yılda
bir olarak belirtilmiştir.
ELEKTRİK TESİSAT TERMAL KAMERA GÖRÜNTÜLENMESİ
Çalışma ortamı içerisinde bulunan elektrik panoları, trafo, makine, kablo geçiş noktaları, UPS vb. ekipman
ve aletlerin kablo veya cihazlarda termal ısınma durumunun görüntülenmesi yangın veya hasar oluşmaması için uygunluk durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrol çeşitlerindendir.
KOMPANZASYON SİSTEMİ KONTROLLERİ
Çalışma alanı ve tesisinde kompanzasyon sisteminin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin mevcut durumlarını teknik açıdan tespit etmek ve değerlendirmek
için gerçekleştirilir.
KATODİK KORUMA KONTROLÜ VE ÖLÇÜMÜ
Yeraltında boru ve tankların katodik koruma sistemlerinin teknik açıdan bir sakıncası olmadığının alanında
uzman kişilerce test ve kontrollerle tespit edilerek gerçekleştirilen ölçümlerdir.
KAÇAK AKIM KONTROL VE ÖLÇÜMLERİ
Tesisinizde aktif olarak çalışan ekipman, makine ve panolarda oluşan kaçak akımları tespit etmek ve seviyelerini belirlemek için yapılan kontrolleri kapsar.
ELEKTRİK PANO KONTROLLERİ
İşyeri çalışma alanı içerisinde bulunan ana pano, tali pano, aydınlatma tesisatı, makine ve ekipmanların
panoya yükü vb. durumların elektrik tesisatın iş sağlığı ve güvenliği açısından kullanımında herhangi bir
sakıncasının olup olmadığının yetkili uzman personel tarafından kontrol edilmesidir.
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Asansörler
Bu muayenenin amacı binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya
bir kişinin asansöre zorlanmadan girebildiği ve içinde yer alan kumandaya rahatça ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörlerin kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde
çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.
MSC Belgelendirme tümü Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin ve standartların şartlarını karşılayarak Asansörlerin Periyodik Muayeneleri konusunda faaliyetlerine
devam etmektedir.

İş Makinaları Ve Tezgahlar
İş makinalarının güvenli çalışabilmeleri için, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde periyodik kontrole tabi ekipmanlar için, bazı istisnalar dışında, belirtilen 1 yıllık periyodik kontrol
süresi aşılmamalıdır. Makinaların kullanım şartları, yaşları, durumları göz önünde bulundurularak daha kısa
sürelerde periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesine ise yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilebilir.
İş kazalarından korunabilmesi ve iş makinasının çalışmasının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bu
makinaların düzenli olarak periyodik kontrolden geçirilmelidir. İş makinalarının periyodik kontrollerini yapmaya
makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek
teknikerleri yetkilidir.
Jeneratörlerin periyodik kontrolleri ise elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker ve elektrik yüksek teknikerleri tarafından gerçekleştirilmelidir. MSC Belgelendirme tümü
Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak
İş Ekipmanları Periyodik Muayene konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim Hizmetlerimiz
• Baş Denetçi Eğitimleri
ISO 9001
ISO 27001
ISO 45001
ISO 22000
ISO 50001

• Risk Yönetimi Eğitimleri
• Kurumsal Değişim Eğitimleri
• Kişisel Gelişim Eğitimler
• Kurumsal Oryantasyon Eğitimleri
• Farkındalık Eğitimleri
• İç Denetçi Eğitimleri

Taraf Denetim Hizmetlerimiz
• Tedarikçi Denetimler
• Sosyal Uygunluk Denetimleri
• Gizli Müşteri Denetimleri
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MSC Uluslararası Belgelendirme
Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hiz. Dış Tic. Ltd. Şti.

Bağdat Cad. No:168 / 3 Fenerbahçe - Kadıköy / ISTANBUL
Telefon : 0216 550 81 81 - Fax : 0216 450 10 62
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