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BĶRĶNCĶ B¥L¦M 

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanēmlar 

             Ama 

             MADDE 1 ï (1) Bu Yºnetmeliĵin amacē; makinalarēn, usul¿ne uygun ĸekilde kurulduĵunda, bakēmē 

yapēldēĵēnda ve kendinden beklenen amalar doĵrultusunda kullanēldēĵēnda, insan saĵlēĵēna ve g¿venliĵine ve 

durumuna gºre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarēnē 

teminen, tasarēm ve imalat aĸamasēnda uyulmasē gereken temel emniyet ĸartlarē ile takip edilmesi gereken 

uygunluk deĵerlendirme prosed¿rlerini ve uygunluk deĵerlendirmesi yapacak onaylanmēĸ kuruluĸlarēn 

gºrevlendirilmesinde dikkate alēnacak asgari kriterleri d¿zenlemektir. 

             Kapsam 

             MADDE 2 ï (1) Bu Yºnetmelik; makinalarē, deĵiĸtirilebilir tehizatē, emniyet aksamlarēnē, kaldērma 

aksesuarlarēnē, zincir, halat ve kayēĸlarē, sºk¿lebilir mekanik aktarma tertibatlarēnē, kēsmen tamamlanmēĸ 

makinalarē kapsar. 

             (2)  Bu Yºnetmelik; aĸaĵēda belirtilen makinalarē ve emniyet paralarēnē kapsamaz. 

             a) Orijinal makinalarēn imal©tēlarē tarafēndan tedarik edilen ve ºzdeĸ aksamlarē deĵiĸtirmek ¿zere yedek 

para olarak kullanēlmasē amalanan emniyet aksamlarē, 

             b) Fuar alanlarēnda ve/veya eĵlence parklarēnda kullanēlan ºzel makinalarē, 

             c) ¥zel olarak n¿kleer amalar iin tasarēmlanmēĸ veya hizmete sunulmuĸ, arēzalanma durumunda 

radyoaktivite yayabilecek makinalarē, 

             ) Ateĸli silahlar dahil olmak ¿zere her t¿rl¿ silahē, 

             d) Aĸaĵēdaki ulaĸēm vasētalarēnē:  

             1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Tarēm veya Orman Traktºrleri, Bunlarēn 

Rºmorklarē ve Birbiriyle Deĵiĸtirilebilir ¢ekilen Makinalarē ile Sistemleri, Aksamlarē, Ayrē Teknik ¦niteleri ile 

Ķlgili Tip Onayē Yºnetmeliĵi (2003/37/AT) kapsamēndaki riskler aēsēndan, ¿zerlerine monte edilen makinalar 

hari, tarēm ve orman traktºrleri, 

             2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Motorlu Aralar ve Rºmorklarē Tip 

Onayē ile Ķlgili Yºnetmelik (98/14/AT) kapsamēndaki, ¿zerlerine monte edilen makinalar hari, motorlu aralar 

ve bunlarēn rºmorklarē,  

             3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Ķki veya ¦ Tekerlekli Motorlu 

Aralarēn  Tip Onayē Yºnetmeliĵi (2002/24/AT) kapsamēndaki, ¿zerlerine monte edilen makinalar hari, 

taĸētlarē,  

             4) Sadece yarēĸ amalē motorlu taĸētlar, 

             5) ¦zerine monte edilen makinalar hari, hava, su veya demir yolu aĵlarēndaki ulaĸtērma vasētalarē,  
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             6)  Denizde hareket eden tekneler ve seyyar aēk deniz tertibatē ile bu tekne ve/veya tertibat ¿zerine 

monte edilmiĸ makinalar, 

             7) Askeri veya polisiye amalar iin ºzel olarak tasarlanmēĸ ve imal edilmiĸ makinalar, 

             8) Laboratuvarlarda araĸtērma amalarēna yºnelik olarak geici kullanēm iin ºzel olarak tasarlanmēĸ ve 

imal edilmiĸ makinalar, 

             9) Maden kuyusu asansºrleri, 

             10) Sanatsal gºsterilerde sanatēyē taĸēmayē amalayan makinalar, 

             11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Belirli Gerilim Sēnērlarē Dahilinde 

Kullanēlmak ¦zere Tasarlanmēĸ Elektrikli Tehizat ile Ķlgili Yºnetmelik (2006/95/AT) kapsamēnda yer alan; 

evlerde kullanēlmasē amalanan ev aletleri, ses ve video cihazlarē, bilgi teknolojisi cihazlarē, tipik b¿ro 

makineleri, alak gerilim ĸalter ve kumanda panolarē ve elektrik motorlarē, y¿ksek gerilimli elektrikli tehizatēn 

ĸalter ve kumanda d¿zenleri ile trafo tipleri. 

             Dayanak 

             MADDE 3 ï (1) Bu Yºnetmelik;  

             a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayēlē ¦r¿nlere Ķliĸkin Teknik Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna 

Dair Kanunun 4 ¿nc¿ maddesine dayanēlarak,  

             b) Avrupa Birliĵinin 2006/42/EC sayēlē Direktifine paralel olarak  

             hazērlanmēĸtēr.  

             Tanēmlar 

             MADDE 4 ï (1) Bu Yºnetmelikte geen; 

             a) Bakanlēk: Sanayi ve Ticaret Bakanlēĵēnē, 

             b) Deĵiĸtirilebilir tehizat: Bir makina veya traktºr¿n hizmete giriĸini m¿teakip, operatºr¿n kendisi 

tarafēndan iĸlevini veya ºzelliĵini deĵiĸtirmek veya yeni bir iĸlev katmak amacēyla bu makina veya traktºre 

takēlan bir alet olmayan tehizatē, 

             c) Emniyet aksamlarē: Bir g¿venlik iĸlevini yapan, baĵēmsēz bir ĸekilde piyasaya arz edilen, arēzalanmasē 

ve/veya hatalē alēĸmasē durumunda kiĸilerin g¿venliĵini tehlikeye sokan, makinalarēn iĸlevini yerine getirmek 

iin gerekli olmayan veya makinanēn iĸlevini yerine getiren normal aksamēn yedeĵi olarak kullanēlabilecek 

aksamēnē; Ek Vôte d¿zenlenen emniyet aksamlarēnēn listesinin 10 uncu maddenin birinci fēkrasēnēn (a) bendine 

gºre g¿ncellenebildiĵini, 

             ) Hizmete sunma: Bu Yºnetmelik kapsamēndaki makinanēn amalarē doĵrultusunda ilk kez kullanēma 

alēnmasēnē, 

             d) Ķmalatē: Bu Yºnetmelik kapsamēndaki makinayē veya kēsmen tamamlanmēĸ makinayē tasarēmlayan 

ve/veya imal eden ve kendi isim veya ticari unvanē altēnda veya kendi kullanēmē iin piyasaya arz edilmesi 

amacēyla makinanēn veya kēsmen tamamlanmēĸ makinanēn bu Yºnetmeliĵe uygunluĵundan sorumlu olan gerek 

veya t¿zel kiĸiyi, bu ĸekilde tanēmlanan bir imalatēnēn bulunmadēĵē durumda, bu Yºnetmelik kapsamēndaki 

makinayē veya kēsmen tamamlanmēĸ makinayē piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerek veya t¿zel kiĸiyi, 



             e) Kaldērma aksesuarē: Kaldērma makinasēna monte edilmemiĸ olup, y¿k¿n tutulmasēna imk©n saĵlayan, 

makina ile y¿k arasēna veya y¿k¿n kendi ¿zerine yerleĸtirilen veya y¿k¿n ayrēlmaz bir parasē olmasē amalanan 

ve piyasaya ayrē olarak arz edilen aksam veya tehizat ile sapanlar ve bunlarēn aksamlarēnē, 

             f) Kēsmen tamamlanmēĸ makina: Baĸka bir makinaya veya kēsmen tamamlanmēĸ makinaya dahil 

edilerek, bu Yºnetmelik kapsamēndaki bir makinayē oluĸturmasē amalanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen 

makina durumunda olan, ancak kendi baĸēna belirli bir uygulamayē gerekleĸtiremeyen paralar topluluĵunu, 

             g) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, 

             ĵ) Makina: Bu Yºnetmeliĵin amalarē bakēmēndan, kēsmen tamamlanmēĸ makinalar dēĸēnda, 2 nci 

maddenin birinci fēkrasēnda belirtilen ¿r¿nleri ifade etmek ¿zere, doĵrudan insan veya hayvan g¿c¿ uygulamasē 

dēĸēndaki bir tahrik sistemi ile donatēlmēĸ veya donatēlmasē amalanmēĸ, iliĸkili paralarē veya kēsēmlarēnēn en az 

biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacēyla bir araya getirilmiĸ olan paralar topluluĵu ile bunlardan; 

sadece kullanēm sahasēna veya bir enerji ve hareket kaynaĵēna baĵlantē iin gerekli olan aksamlarē bulunmayan 

veya monte edilmeye hazēr ve sadece bir ulaĸtērma vasētasēna monte edildiĵinde veya bir bina ya da yapēya 

kurulduĵunda alēĸma yeteneĵine sahip veya aynē sonucu elde etmek iin bir b¿t¿n halinde alēĸacak ĸekilde 

d¿zenlenen ve kumanda edilen veya (f) bendinde belirtilen kēsmen tamamlanmēĸ makina paralarē topluluĵunu 

ve y¿k kaldērma amalē ve g¿ kaynaĵē doĵrudan uygulanan insan g¿c¿ olan birbiriyle baĵlantēlē en azēndan biri 

hareketli baĵlantēlē paralar ve aksamdan oluĸan paralar topluluĵunu, 

             h) M¿steĸarlēk: Dēĸ Ticaret M¿steĸarlēĵēnē, 

             ē) Piyasaya arz: Makinanēn veya kēsmen tamamlanmēĸ makinanēn, kullanēm veya daĵētēm amacēyla 

bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasēnēn saĵlanmasē amacēyla yapēlan ilk faaliyeti, 

             i) Sºk¿lebilir mekanik aktarma organē: Kendinden tahrikli makina veya bir traktºr ile baĸka bir makina 

arasēnda birleĸtirildiĵi ilk sabit yataktan g¿ aktarēmēnē saĵlayan mahfazasē ile birlikte piyasaya arz edildiĵi 

takdirde tek bir ¿r¿n olarak kabul edilen tehizatē, 

             j) Uyumlaĸtērēlmēĸ standard: Komisyon tarafēndan belirlenen iĸlemlere uygun olarak, Avrupa 

Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa 

Telekom¿nikasyon Standardlarē Enstit¿s¿ (ETSI) gibi standardizasyon kuruluĸu tarafēndan kabul edilen teknik 

ĸartnameyi, 

             k) Yetkili temsilci: T¿rkiyeôde yerleĸik olan, imalatēdan onun adēna bu Yºnetmelikle ilgili 

y¿k¿ml¿l¿klerinin ve formalitelerinin tamamēnē veya bir kēsmēnē yerine getirmek iin yazēlē yetki almēĸ herhangi 

bir gerek veya t¿zel kiĸiyi, 

             l) Zincirler, halatlar ve kayēĸlar: Kaldērma amacēyla, kaldērma makinasē veya kaldērma aksesuarlarēnēn 

bir parasē olarak tasarēmlanēp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayēĸlarē 

             ifade eder. 

ĶKĶNCĶ B¥L¦M 

Piyasaya Arz, Piyasa Gºzetim ve Denetimi 

             Piyasaya arz ve hizmete sunma 

             MADDE 5  ï (1) Ķmalatē veya yetkili temsilcisi, makinayē piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete 

sunmadan ºnce;  

             a) Ek Iôde yer alan ilgili temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarēnē saĵlamak, 



             b) Ek VII Bºl¿m Aôda bahsedilen teknik dosyayē temin etmek, 

             c) ¥zellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek, 

             ) 13 ¿nc¿ maddede belirtilen uygunluk deĵerlendirmesi iin gerekli iĸlemleri yerine getirmek,             

             d) Ek II Kēsēm 1 Bºl¿m Aôda ieriĵi verilen AT Uygunluk Beyanēnē makinaya uygun olarak hazērlamak, 

             e) 16 ncē madde h¿k¿mlerine uygun olarak ñCEò uygunluk iĸaretini iliĸtirmek. 

             zorundadēr. 

             (2) Ķmalatē veya yetkili temsilcisi kēsmen tamamlanmēĸ makinayē, piyasaya arz etmeden ºnce, 14 ¿nc¿ 

maddede belirtilen iĸlemi yerine getirir. 

             (3) 13 ¿nc¿ maddede belirtilen iĸlemlerin amalarē bakēmēndan, imalatē veya yetkili temsilcisi, Ek Iôde 

yer alan temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarēnē saĵlamak iin gerekli vasētalara sahip olmak veya bu vasētalara 

eriĸebilmek iin gerekli tedbirleri alēr. 

             (4) Makinanēn baĸka hususlarla ilgili olarak, ñCEò iĸaretlemesi ºngºren baĸka yºnetmeliklerin 

kapsamēna girmesi durumunda, ñCEò iĸaretlemesi makinanēn sºz konusu baĸka yºnetmeliklerdeki h¿k¿mlere de 

uygun olduĵunu gºsterir. Ancak, bu yºnetmeliklerden bir veya daha fazlasēnēn bir geiĸ dºneminde, imalatēya 

veya yetkili temsilcisine uygulanacak sistemi semesine imk©n saĵlamasē durumunda, ñCEò uygunluk iĸareti 

sadece imalatē veya yetkili temsilcisi tarafēndan uygulanan yºnetmeliklerin h¿k¿mlerine uygunluĵunu gºsterir. 

Uygulanan yºnetmelikle ilgili bilgiler, Resmi Gazeteôde yayēmlandēĵē ĸekliyle AT Uygunluk Beyanēnda 

belirtilir. 

             Serbest Dolaĸēm 

             MADDE 6  ï (1) Bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine uygun makinalarēn piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete 

sunulmasē yasaklanmaz, kēsētlanmaz ve engellenmez. 

             (2) Ķmalatēnēn veya yetkili temsilcisinin Ek II Kēsēm 1 Bºl¿m Bôde belirtilen, kēsmen tamamlanmēĸ 

makinayē, makinayē meydana getirmek ¿zere bir makinaya takēlacaĵēnē veya makina oluĸturmak iin diĵer 

kēsmen tamamlanmēĸ bir makina ile birleĸtirileceĵini beyan etmesi halinde, sºz konusu makinanēn piyasaya arz 

edilmesi yasaklanmaz, kēsētlanmaz ve engellenmez. 

             (3) Ticaret fuarlarēnda, sergilerde ve tanētēmlarda veya benzeri durumlarda, bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine 

uygun olmayan makinanēn veya kēsmen tamamlanmēĸ makinanēn, uygun olmadēĵē ve uygun duruma getirilinceye 

kadar hazēr olamadēklarēna dair gºr¿lebilir bir iĸaret olmasē kaydēyla, teĸhir edilmesi engellenmez. Bu tip uygun 

olmayan makinanēn veya kēsmen tamamlanmēĸ makinanēn teĸhiri sērasēnda, ĸahēslarēn emniyetini saĵlayacak 

tedbirler alēnēr.  

             Uygunsuz iĸaretleme 

             MADDE 7 ï (1) Aĸaĵēda belirtilen iĸaretlemeler uygunsuz olarak kabul edilir. 

             a) Bu Yºnetmelik kapsamēnda yer almayan ¿r¿nler ¿zerine bu Yºnetmeliĵe gºre ñCEò iĸaretlemesinin 

iliĸtirilmesi, 

             b) Makinada ñCEò uygunluk iĸaretinin ve/veya AT Uygunluk Beyanēnēn bulunmamasē, 

             c) Makina ¿zerine ñCEò uygunluk iĸareti dēĸēnda baĸka bir iĸaretin, 16 ncē maddenin ¿¿nc¿ fēkrasēnda 

yasaklanan ĸekilde iliĸtirilmesi. 



             (2) Bakanlēĵēn, iĸaretlemenin bu Yºnetmeliĵin ilgili h¿k¿mlerine uygun olmadēĵēnē tespit etmesi 

durumunda, imalatē veya yetkili temsilcisi ¿r¿n¿ uygun duruma getirmek ve bu uygunsuzluĵu Bakanlēĵēn 

belirlediĵi koĸullar altēnda, bu ihlale son vermekle y¿k¿ml¿d¿r. 

             (3) Uygunsuzluluĵun devam etmesi halinde, Bakanlēk, sºz konusu ¿r¿n¿n piyasaya arzēnē sēnērlamak, 

yasaklamak veya 12 nci maddede belirtilen iĸleme uygun olarak ¿r¿n¿n, piyasadan geri ekilmesini saĵlamak 

iin b¿t¿n tedbirleri alēr. 

             Piyasa gºzetim ve denetimi 

             MADDE 8 ï (1) Bu Yºnetmelik kapsamēna giren makinalarēn piyasa gºzetimi ve denetimi, 13/11/2001 

tarihli ve 2001/3529 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararē ile y¿r¿rl¿ĵe konulan ¦r¿nlerin Piyasa Gºzetimi ve 

Denetimine Dair Yºnetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayēlē Resm´ Gazete'de yayēmlanan Sanayi ve Ticaret 

Bakanlēĵē Piyasa Gºzetimi ve Denetimi Yºnetmeliĵi h¿k¿mlerine gºre Bakanlēk tarafēndan yapēlēr. 

             (2) Bakanlēk, makinalarēn sadece bu Yºnetmeliĵin ilgili h¿k¿mlerinin gereklerini karĸēladēklarē ve doĵru 

bir ĸekilde kurulup bakēmlarēnēn yapēldēĵēnda ve amalandēĵē ĸekilde veya makul bir ĸekilde ºngºr¿lebilir 

koĸullar altēnda kullanēldēĵē zaman, kiĸilerin ve durumuna gºre evcil hayvanlarēn ve mallarēn, saĵlēk ve 

g¿venliĵini tehlikeye atmadēklarē s¿rece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya hizmete sunulmalarēnē saĵlayacak 

b¿t¿n uygun ºnlemleri alēr. 

             (3) Bakanlēk, kēsmen tamamlanmēĸ makinalarēn sadece bu Yºnetmeliĵin ilgili h¿k¿mlerinin gereklerini 

karĸēladēklarē s¿rece piyasaya arz edilebilmelerini saĵlayacak uygun olan b¿t¿n ºnlemleri alēr. 

¦¢¦NC¦ B¥L¦M 

Standardlar 

             Uygunluk varsayēmē ve uyumlaĸtērēlmēĸ standardlar 

             MADDE 9  ï (1) Ek II Kēsēm 1 Bºl¿m Aôda belirtilen AT Uygunluk Beyanē bulunan ve bu Yºnetmelik 

h¿k¿mlerine uygun olarak ñCEò uygunluk iĸareti taĸēyan bir makinanēn, bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine uygun 

olduĵu kabul edilir. 

             (2) Uyumlaĸtērēlmēĸ standarda uygun olarak imal edilmiĸ olan bir makinanēn, bu tip bir uyumlaĸtērēlmēĸ 

standardēn kapsadēĵē temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarēna uygun olduĵu kabul edilir. 

             (3) Bakanlēk, uyumlaĸtērēlmēĸ ulusal standardlarēn referanslarēnē bilgi iin Resm´ Gazeteôde yayēmlar. 

             (4) Uyumlaĸtērēlmēĸ ulusal standartlarē hazērlama ve izleme s¿recinde sosyal taraflara ulusal seviyede 

etkin olma imk©nē vermek iin Bakanlēka gereken ºnlemler alēnēr. 

             (5) Komisyonun, uyumlaĸtērēlmēĸ standartlarēn Ek Iôde belirtilen temel gerekleri veya ulusal standartlarēn 

bu gerekleri artēk karĸēlamadēĵēnē bildirmesi halinde, sºz konusu standartlarēn uygulamadan tamamen veya 

kēsmen ekilmesi gerektiĵi hususundaki Komisyon gºr¿ĸ¿ne uygun olarak bu standartlar Bakanlēka geri ekilir. 

D¥RD¦NC¦ B¥L¦M 

Tedbirler 

             ¥zel tedbirler 

             MADDE 10 ï (1) Bakanlēk, bu Yºnetmeliĵin; 



             a) 4 ¿nc¿ maddesinin birinci fēkrasēnēn (c) bendinde belirtilen Ek Vôteki emniyet aksamlarēnē gºsteren 

listenin g¿ncellenmesi,  

             b) 11 inci maddesinde belirtilen makinalarēn piyasaya arzēnēn kēsētlanmasē 

             iin Komisyon tarafēndan getirilen uygulamalarē gºz ºn¿nde bulundurarak gerekli tedbirleri alēr. 

             Tehlikeli olmasē muhtemel makinalarla ilgili ºzel tedbirler 

             MADDE 11 ï (1) Komisyonun, bir uyumlaĸtērēlmēĸ ulusal standardēn, kapsamēna giren ve Ek Iôde 

belirtilen temel saĵlēk ve g¿venlik gereklerini tam olarak yerine getirmediĵine karar verdiĵi durumlarda 

Bakanlēk, Komisyonun standarttaki eksiklikler nedeniyle teknik ºzellikleri risk arz eden makinalarēn piyasaya 

arzēnēn yasaklanmasē ya da kēsētlanmasē ya da bu makinalarēn ºzel koĸullara tabi tutulmasēnē gerektiren 

tedbirlerini dikkate alēr. 

             (2) Komisyonun herhangi bir ¦ye ¦lkenin aldēĵē bir tedbiri haklē bulmasē ¿zerine teknik ºzelliklerinden 

dolayē birinci fēkrada belirtilen riskleri taĸēyan makinalarēn piyasaya arzēnēn yasaklanmasē ya da kēsētlanmasēnē 

gerektiren tedbirler almasē durumunda Bakanlēk, bu tedbirleri dikkate alēr. 

             (3) Bakanlēk, birinci fēkrada belirtilen tedbirlerin alēnmasēnē M¿steĸarlēk aracēlēĵēyla Komisyona bildirir. 

             Koruma h¿km¿ 

             MADDE 12 ï (1) Bakanlēk; bu Yºnetmelik kapsamēndaki makinalarēn, ñCEò uygunluk iĸareti 

taĸēdēklarē, AT Uygunluk Beyanēna sahip olduklarē ve amacēna uygun olarak kullanēldēklarēnda insanlarēn, yerine 

gºre evcil hayvanlarēn veya mallarēn, saĵlēk ve g¿venliĵini tehlikeye atabileceĵini tespit ederse, makinanēn 

piyasadan toplanmasē, piyasaya arzēnēn veya hizmete konulmasēnēn engellenmesi veya serbest dolaĸēmēnēn 

kēsētlanmasē iin gerekli olan b¿t¿n tedbirleri alēr. 

             (2) Bakanlēk, aldēĵē tedbirlerle ilgili kararēnēn gerekelerini ve ºzellikle uygunsuzluĵun;  

             a) Bu Yºnetmelikte belirtilen yer alan temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarēnēn yerine getirilmemesinden, 

             b) Bu Yºnetmelikte atēf yapēlan uyumlaĸtērēlmēĸ standartlarēn yanlēĸ uygulanmasēndan, 

             c) Bu Yºnetmelikte atēf yapēlan uyumlaĸtērēlmēĸ standartlardaki eksikliklerden 

             kaynaklanēp kaynaklanmadēĵēnē belirterek, alēnan tedbirleri M¿steĸarlēk aracēlēĵē ile Komisyona bildirir. 

             (3) Birinci fēkrada belirtilen tedbirlerin uyumlaĸtērēlmēĸ standartlardaki eksikliklerden kaynaklanmasē 

durumunda Bakanlēk, 9 uncu maddenin beĸinci fēkrasēna gºre iĸlem yapar. 

             (4) Makinanēn uygun olmadēĵē halde ñCEò uygunluk iĸaretini taĸēmasē durumunda Bakanlēk, ñCEò 

uygunluk iĸaretini iliĸtiren hakkēnda gerekli iĸlemi yapar ve yapēlan iĸlemi M¿steĸarlēk aracēlēĵēyla Komisyona 

bildirir. 

BEķĶNCĶ B¥L¦M 

Uygunluk Deĵerlendirme Ķĸlemleri, Kēsmen Tamamlanmēĸ Makinalar Ķin 

Ķĸlemler, Onaylanmēĸ Kuruluĸlar, ñCEò Uygunluk Ķĸareti 

             Makinalarēn uygunluk deĵerlendirme iĸlemleri 



             MADDE 13 ï (1) Ķmalatē veya yetkili temsilcisi, makinalarēn bu Yºnetmeliĵin h¿k¿mlerine 

uygunluĵunu belgelemek iin bu maddenin ikinci, ¿¿nc¿ ve dºrd¿nc¿ fēkralarēnda belirtilen uygunluk 

deĵerlendirme iĸlemlerinden birisini uygular. 

             (2) Makinalarēn Ek IVôte yer almamasē halinde, imalatē veya yetkili temsilcisi, Ek VIIIôde belirtilen 

makina imalatēndaki i kontrollerle uygunluk deĵerlendirme iĸlemini uygular. 

             (3) Ek IVôte verilen listede yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci fēkrasēnda belirtilen uyumlaĸtērēlmēĸ 

standartlara uygun olarak imal edilen makinalarda, bu standartlarēn ilgili b¿t¿n temel saĵlēk ve g¿venlik 

kurallarēnē kapsamalarē kaydēyla, imalatē veya yetkili temsilcisi; 

             a) Ek VIIIôde belirtilen, makina imalatēnda yapēlan i kontrollerle uygunluĵun deĵerlendirilmesi 

iĸlemlerini veya 

             b) Ek IXôda verilen AT Tip inceleme iĸleminin yanē sēra, Ek VIIIôin 3 numaralē paragrafēnda belirtilen 

makina imalatēndaki i kontrol iĸlemlerini veya 

             c) Ek Xôda belirtilen tam kalite g¿vence iĸlemlerini  

             uygular. 

             (4) Ek IVôde yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci fēkrasēnda belirtilen uyumlaĸtērēlmēĸ standartlara uygun 

olarak imal edilmeyen makinalarda veya bu standartlara kēsmen uygun olarak imal edildiĵinde ya da 

uyumlaĸtērēlmēĸ standartlarēn ilgili temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarēnēn tamamēnē kapsamadēĵē durumlarda veya 

bahsi geen makinalar iin bir uyumlaĸtērēlmēĸ standardēn bulunmadēĵē hallerde, imalatē veya yetkili temsilcisi; 

             a) Ek IXôda verilen AT Tip inceleme iĸleminin yanē sēra Ek VIIIôin 3 numaralē paragrafēnda belirtilen 

makina imalatēndaki i kontrol iĸlemini veya 

             b) Ek Xôda verilen tam kalite g¿vence iĸlemini  

             uygular. 

             Kēsmen tamamlanmēĸ makinalar iin iĸlemler 

             MADDE 14 ï (1) Kēsmen tamamlanmēĸ makinalarēn imalatēsē veya yetkili temsilcisi, makinayē 

piyasaya arz etmeden ºnce aĸaĵēdaki hususlarē yerine getirir. 

             a) Ek VII Bºl¿m Bôde aēklanan ilgili belgelerin hazērlanmasē, 

             b) Ek VIôda belirtilen montaj talimatlarēnēn hazērlanmasē, 

             c) Ek II Kēsēm I Bºl¿m Bôde belirtilen imalatē beyanēnēn hazērlanmasē. 

             (2) Montaj talimatlarē ve imalatē beyanēnēn, nihai makinaya takēlēncaya kadar kēsmen tamamlanmēĸ 

makinayla birlikte bulunmasē, sonrasēnda nihai makinanēn teknik dosyasēnēn bir parasē olmasē zorunludur. 

             Onaylanmēĸ Kuruluĸlar 

             MADDE 15 ï (1) Bakanlēk tarafēndan gºrevlendirilecek onaylanmēĸ kuruluĸlar, Ek XIôde belirtilen 

asgari kriterleri saĵlamak zorundadēr. Bakanlēk, bu Yºnetmeliĵin 13 ¿nc¿ maddesinde belirtilen uygunluk 

deĵerlendirme iĸlemlerinde faaliyet gºsterecek onaylanmēĸ kuruluĸlarēn tespitini, tayinini, bildirimini ve 

stat¿lerinin kaldērēlmasēnē 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayēlē Bakanlar Kurulu Kararēyla y¿r¿rl¿ĵe konulan 

Uygunluk Deĵerlendirme Kuruluĸlarē ile Onaylanmēĸ Kuruluĸlara Dair Yºnetmelikte belirtilen h¿k¿mler 

erevesinde gerekleĸtirir. 



             ñCEò uygunluk iĸareti 

             MADDE 16 ï (1) ñCEò uygunluk iĸareti CE harflerinden oluĸur. Kullanēlacak iĸaretin ĸekli Ek IIIôte 

belirtilmiĸtir.  

             (2) ñCEò uygunluk iĸareti makinaya Ek IIIôe uygun olarak, gºr¿n¿r, okunaklē ve silinmez bir ĸekilde 

iliĸtirilir. 

             (3) Makina ¿zerine ñCEò uygunluk iĸaretinin formu veya anlamē veya her ikisi hakkēnda ¿¿nc¿ 

taraflarca yanlēĸ anlaĸēlmaya yol aabilecek iĸaretler, simgeler ve yazēlar iliĸtirilemez. ñCEò uygunluk iĸaretinin 

gºr¿n¿rl¿ĵ¿n¿, okunabilirliĵini ve anlamēnē bozmamak kaydēyla, makina ¿zerine baĸka iĸaretler de iliĸtirilebilir.  

             (4) ñCEò uygunluk iĸaretinin iliĸtirilmesinde ve kullanēlmasēnda 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayēlē 

Bakanlar Kurulu Kararē ile y¿r¿rl¿ĵe konulan ñCEò Uygunluk Ķĸaretinin ¦r¿ne Ķliĸtirilmesine ve Kullanēlmasēna 

Dair Yºnetmeliĵin 5 inci maddesinin h¿k¿mleri uygulanēr. 

ALTINCI B¥L¦M 

¢eĸitli ve Son H¿k¿mler 

             Makinalarēn montajē ve kullanēmē  

             MADDE 17 ï (1) Bakanlēk, makinalarēn bu Yºnetmelikte ºngºr¿lmeyen ĸekilde tadil edilmemeleri 

kaydēyla, kiĸilerin ve ºzellikle de iĸilerin makinalarē kullanērken korunmalarēnē saĵlamak ¿zere, ilgili diĵer 

mevzuatlara aykērē olmamak ¿zere gerekli tedbirleri alabilir. 

             Gizlilik  

             MADDE 18 ï (1) Gizlilikle ilgili mevcut ulusal h¿k¿mlerden ve uygulamalardan ayrē olarak, bu 

Yºnetmeliĵin uygulanmasēnda yer alan t¿m kiĸi ve taraflar gºrevlerini yaparken elde ettikleri t¿m bilgileri gizli 

tutar. Kiĸilerin saĵlēk ve g¿venliĵini korumak amacēyla aēklanmasē gerekmedike, iĸ, meslek ve ticari sērlar 

gizlidir.  

             (2) Birinci fēkrada belirtilen h¿k¿mler, Bakanlēk ile Onaylanmēĸ Kuruluĸlarēn karĸēlēklē bilgi paylaĸēmē 

ve uyarēda bulunma ile ilgili y¿k¿ml¿l¿klerini etkilemez. 

             (3) Bakanlēk ve Komisyon tarafēndan 11 inci ve 12 nci maddelere uygun olarak alēnan her karar 

kamuoyuna duyurulur.  

             Avrupa Birliĵi ¦ye ¦lkeleriyle iĸbirliĵi 

             MADDE 19- (1) Bakanlēk, bu Yºnetmeliĵin uygulanmasēyla ilgili, ¦ye ¦lkelerin yetkili kuruluĸlarē ve 

Komisyon ile iĸbirliĵi yapar ve gerekli bilgileri M¿steĸarlēk aracēlēĵēyla ¦ye ¦lkelerin yetkili kuruluĸlarēna ve 

Komisyona bildirir. 

             ¢ºz¿m yollarē 

             MADDE 20 ï (1) Yºnetmelik kapsamēndaki herhangi bir makinanēn piyasaya arz edilmesini ve/veya 

hizmete sunulmasēnē kēsētlayan ve Yºnetmeliĵe uygun olarak alēnan bir tedbirin dayandērēldēĵē gerekeleri 

Bakanlēka aēklanēr.  

             (2) Birinci fēkrada belirtilen tedbir, y¿r¿rl¿kteki yasalar dahilinde baĸvurulabilecek yasal ºz¿m yollarē 

ve bu yasal ºz¿m yollarēna baĸvurulabilecek s¿relerle birlikte Bakanlēka en kēsa zamanda ilgili tarafa bildirilir. 

             Avrupa Birliĵi daimi komitesi 



             MADDE 21 ï (1) Bu Yºnetmeliĵin uygulanmasē ve iĸleyiĸi hususunda bu Yºnetmelikle ilgili Avrupa 

Birliĵi Daimi Komitesinin alēĸmalarēna iĸtirak edilir. 

             Ulusal daimi komite 

             MADDE 22 ï (1) Bu Yºnetmeliĵin uygulanmasē ve iĸlerliĵinin saĵlanmasē amacēyla, 30/9/2003 tarihli 

ve 25245 sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanarak y¿r¿rl¿ĵe giren SGM/2003-8 sayēlē Makina Teknik Komitesinin 

Oluĸumu ve Gºrevlerine Dair Tebliĵ ile, Bakanlēk koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve ºzel kurum ve 

kuruluĸlarēnēn temsilcilerinin katēlēmēyla oluĸturulan Makina Teknik Komitesi (MAKTEK) gerekli alēĸmalarē 

y¿r¿t¿r. 

             Aykērē davranēĸta uygulanacak h¿k¿mler 

             MADDE 23 ï (1) Bu Yºnetmelik h¿k¿mlerine aykērē davranēĸta bulunanlara 4703 sayēlē ¦r¿nlere Ķliĸkin 

Teknik Mevzuatēn Hazērlanmasē ve Uygulanmasēna Dair Kanun h¿k¿mleri uygulanēr. 

             Y¿r¿rl¿kten kaldērēlan mevzuat 

             MADDE 24 ï (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 m¿kerrer sayēlē Resm´ Gazeteôde yayēmlanan Makina 

Emniyeti Yºnetmeliĵi (98/37/AT) y¿r¿rl¿kten kaldērēlmēĸtēr.  

             (2) Diĵer d¿zenlemelerde Makina Emniyeti Yºnetmeliĵine (98/37/AT) yapēlmēĸ atēflar, bu Yºnetmeliĵe 

yapēlmēĸ sayēlēr. 

             Ķstisna  

             GE¢ĶCĶ MADDE 1 ï (1) Bu Yºnetmelik yayēmlandēĵē tarihte y¿r¿rl¿kte bulunan mevzuat 

h¿k¿mlerine uygun, kartuĸla alēĸan taĸēnabilir sabitleme ve diĵer darbeli makinalarēn piyasaya arzēna ve 

hizmete sunulmasēna 29/6/2011 tarihine kadar izin verilir. 

             Y¿r¿rl¿k 

             MADDE 25 ï (1) Bu Yºnetmelik 29/12/2009 tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girer. 

             Y¿r¿tme  

             MADDE 26 ï (1) Bu Yºnetmelik H¿k¿mlerini Sanayi ve Ticaret Bakanē y¿r¿t¿r. 

  

Ek I  

Makinalarēn tasarēmē ve imali ile ilgili temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarē 

Genel ilkeler 

1- Makinalarēn imal©tēlarē veya yetkili temsilcileri makinalara uygulanacak saĵlēk ve g¿venlik kurallarēnē 

belirlemek iin bir risk deĵerlendirmesi yapēlmasēnē saĵlamalēdēr. Makinalar daha sonra bu risk deĵerlendirmesi 

sonularēnē gºz ºn¿nde bulundurarak tasarēmlanmalē ve imal edilmelidirler. 

Yukarēda atēfta bulunulan risk deĵerlendirilmesi ve risk azaltēlmasē s¿recinin tekrarlamalē olarak 

y¿r¿t¿lmesiyle imal©tē veya yetkili temsilcisi aĸaĵēdakileri hususlarē yerine getirmelidir: 

- Makinalarēn amalanan kullanēmēnē ve dolayēsēyla ºngºr¿lebilecek her t¿rl¿ yanlēĸ kullanēmēnē ierecek 

ĸekilde, sēnērlarēnēn tespit edilmesi, 



- Makinalardan kaynaklanabilecek tehlikelerin veya bunlarla ilgili tehlikeli durumlarēn tanēmlanmasē, 

- Muhtemel yaralanmalarēn veya bunlarēn saĵlēk ¿zerinde oluĸturabilecekleri hasarlarēn ciddiyetini ve 

bunlarēn meydana gelme olasēlēklarēnē gºz ºn¿nde tutarak riskleri tahmin edilmesi, 

- Bu Yºnetmeliĵin amacēna uygun olarak, risk azaltēmēnēn gerekli olup olmadēĵēnēn belirlenmesiyle ilgili 

olarak risklerin deĵerlendirilmesi, 

- Bu Ekin 1.1.2(b) numaralē paragrafēnda yer alan ºncelik sērasēna gºre, koruyucu tedbirleri uygulamak 

suretiyle tehlikelerin ortadan kaldērēlmasē veya risklerin azaltēlmasē. 

2- Temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarē ile d¿zenlenen y¿k¿ml¿l¿kler, sadece sºz konusu makinalarēn 

imal©tē veya yetkili temsilcisi tarafēndan ºngºr¿len koĸullar altēndaki veya ºngºr¿lebilen anormal durumlardaki 

kullanēmlarēnda ortaya ēkabilecek tehlikelere karĸēlēk gelen durumlar iin uygulanmalēdēr.  

Her hal¿k©rda, 1.1.2 numaralē paragrafta atēfta bulunulan g¿venlik b¿t¿nl¿ĵ¿ prensipleri ve 1.7.3 

numaralē paragraf ile 1.7.4 numaralē paragrafta belirtilen makinalarēn iĸaretlenmesi ve talimatlar ile ilgili 

y¿k¿ml¿l¿kler uygulanēr. 

3- Bu ekte d¿zenlenen temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarē zorunludur; bununla birlikte, teknolojinin 

bug¿nk¿ seviyesi dikkate alēnarak, bunlarēn ortaya koyduĵu hedefleri karĸēlamak m¿mk¿n olmayabilir. Bu 

durumda, makinalar m¿mk¿n olduĵunca bu amalara ulaĸacak ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidirler. 

4- Bu Ek birka kēsēm halinde d¿zenlenmiĸtir. Birinci kēsmēn genel bir kapsamē vardēr ve b¿t¿n makina 

t¿rlerine uygulanabilir. Diĵer kēsēmlar ise daha ºzel tehlikelerin bazē t¿rlerini ele alēr. 

Bunun yanē sēra, ilgili b¿t¿n temel gerekliliklerin karĸēlamasēnē g¿vence altēna almak iin bu ekin 

tamamēnē incelemek gereklidir. Makinalar tasarēmlanērken, bu Genel Ķlkelerin Madde 1ôine uygun olarak yerine 

getirilen risk deĵerlendirmesinin sonularēna baĵlē olarak, genel kēsmēn kurallarē ile diĵer kēsēmlarēn bir veya 

daha fazlasēnēn kurallarē dikkate alēnmalēdēr. 

1-Temel saĵlēk ve g¿venlik kurallarē 

1.1- Genel hususlar 

1.1.1- Tarifler  

Bu Ekin amalarē bakēmēndan aĸaĵēdaki tarifler geerlidir: 

(a) Tehlike 

Muhtemel bir yaralanma veya bunlarēn saĵlēk ¿zerinde oluĸturabileceĵi hasar kaynaĵē. 

(b) Tehlike bºlgesi 

Bir kiĸinin ierisinde ve/veya makina evresinde saĵlēĵēna veya g¿venliĵine karĸē bir riske maruz 

kalabileceĵi herhangi bir bºlge. 

(c) Tehlikeye maruz kalan kiĸi 

Kēsmen veya tamamen bir tehlike bºlgesinde bulunan kiĸi. 

(d) Operatºr  



Makinalarē kuran, alēĸtēran, ayarlayan, bakēmēnē yapan, temizleyen, tamir eden veya hareket ettiren kiĸi 

veya kiĸiler. 

(e) Risk  

Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan saĵlēĵa yºnelik yaralanma veya hasarēn olasēlēk ve 

derecesinin birleĸimi. 

(f) M ahfaza 

¥zellikle fiziksel bir engel vasētasēyla koruma saĵlayan makinanēn parasē. 

(g) Koruyucu tertibatē 

Yalnēz baĸēna veya bir mahfaza ile birlikte riski azaltmak amacēyla kullanēlan tertibat (bir mahfazadan 

ayrē). 

(h) Amalanan kullanēm 

Makinalarēn kullanēm talimatlarēnda verilen bilgilere uygun olarak kullanēmē. 

(i) Makul ĸekilde ºngºr¿lebilir yanlēĸ kullanēm 

Makinalarēn kullanēm talimatlarēnda amalanmadēĵē ĸekilde, ancak kolayca ºngºr¿lebilen insan 

davranēĸlarēndan kaynaklanabilecek kullanēm. 

1.1.2- G¿venlik b¿t¿nl¿ĵ¿ ilkeleri 

(a) Makinalar iĸlevlerine uygun olacak ĸekilde ve sadece ºngºr¿len ĸartlar altēnda deĵil, makul bir ĸekilde 

ºngºr¿lebilir yanlēĸ kullanēmlarē da dikkate alēnarak, iĸletmeye alēndēklarēnda kiĸileri riske atmadan 

alēĸtērēlabilecek, ayarlanabilecek ve bakēmē yapēlabilecek ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

Alēnan tedbirlerin amacē, makinalarēn, ºngºr¿lebilir alēĸma ºmr¿ boyunca, nakliye, montaj, demontaj, 

hizmetten ēkarma ve hurdaya ayērma aĸamalarē dahilindeki her t¿rl¿ riski bertaraf etmek olmalēdēr. 

(b) En uygun metotlarē seerken, imal©tē veya yetkili temsilcisi, aĸaĵēdaki ilkeleri sēra dahilinde 

uygulamalēdēr: 

- Riskleri olabildiĵince bertaraf etmek veya azaltmak (esasēnda g¿venli makina tasarēmē ve imal©tē), 

- Bertaraf edilemeyecek riskler iin gerekli koruyucu tedbirleri almak, 

- Kullanēcēlarē uygulanan koruyucu tedbirlerin her t¿rl¿ yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen 

riskler konusunda bilgilendirmek, ºzel bir eĵitimin gerekli olup olmadēĵēnē gºstermek ve kiĸisel koruyucu 

ekipman saĵlama ihtiyacēnē belirtmek. 

(c) Makinalarē tasarēmlarken veya imal ederken ve talimatlarē hazērlarken, imal©tē veya yetkili temsilcisi 

sadece makinanēn amalanan kullanēmēnē deĵil aynē zamanda ºngºr¿lebilir her t¿rl¿ yanlēĸ kullanēmēnē da 

dikkate almalēdēr. 

Normal olmayan kullanēmē bir risk oluĸturacak ise, makinalar normal olmayan kullanēmē ºnleyecek 

ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. Uygun olduĵunda, talimatlar kullanēcēnēn dikkatini ï tecr¿belerin 

olabileceĵini gºsterdiĵi ĸekilde - makinalarēn nasēl kullanēlmamasē gerektiĵine ekmelidir. 



(d) Makinalar, kiĸisel koruyucu ekipmanēn gerekli veya ºngºr¿lebilir kullanēmlarēndan kaynaklanabilecek 

olan operatºr¿n maruz kaldēĵē kēsētlamalarē gºz ºn¿nde bulundurarak tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

(e) Makinalar g¿venli bir ĸekilde ayarlanmasēna, bakēmē yapēlmasēna ve kullanēlmasēna imk©n verecek 

b¿t¿n ºzel tehizat ve aksesuarlarla birlikte tedarik edilmelidir. 

1.1.3- Malzemeler ve ¿r¿nler 

Makinalarēn imal©tēnda kullanēlan malzemeler veya bunlarēn kullanēmē sērasēnda kullanēlan veya ortaya 

ēkan ¿r¿nler, kiĸilerin saĵlēk ve g¿venliĵini tehlikeye atmamalēdēr. ¥zellikle, akēĸkanlarēn kullanēmē halinde, 

makinalar dolum, kullanēm, geri kazēnēm veya tahliye esnasēndaki riskleri ºnleyecek ĸekilde tasarēmlanmalē ve 

imal edilmelidir. 

1.1.4- Aydēnlatma 

Makinalar, normal yoĵunluktaki ortam aydēnlatmasē olsa bile, muhtemel bir riske sebep olabilecek bir 

aydēnlatma yetersizliĵi olduĵu yerlerde, ilgili iĸlemler iin, uygun olan yekpare bir aydēnlatma ile tehiz 

edilmelidirler. Makinalar bir rahatsēzlēĵa neden olabilecek hibir gºlgelik bir alan, rahatsēzlēk yaratēcē gºz 

kamaĸmasē ve aydēnlatma nedeniyle hareketli paralarda tehlikeli bir ĸiddetli flaĸºr etkisi olmayacak ĸekilde 

tasarlanmalē ve imal edilmelidirler. Sēk muayene ve ayarlama gerektiren i paralar ve bakēm alanlarē uygun 

aydēnlatmayla donatēlmalēdēr. 

1.1.5- Makinalarēn taĸēmalarēnē kolaylaĸtēracak biimde tasarēmlanmasē 

Makinalar ve her bir aksam parasē aĸaĵēdaki ĸekilde olmalēdēr: 

- G¿venli bir ĸekilde taĸēnabilmeli ve nakledilebilmeli, 

- G¿venli ve hasarsēz bir ĸekilde stoklanacak ĸekilde paketlenmeli veya tasarlanmalē. 

Makinalarēn ve/veya aksam paralarēnēn nakliyesi sērasēnda, makinalarēn ve/veya aksam paralarēnēn 

talimatlara uygun olarak taĸēndēklarē s¿rece, kararsēzlēktan kaynaklanan hibir ani hareket ve tehlike olasēlēĵē 

olmamalēdēr. 

Makinalarēn ve/veya eĸitli aksam paralarēnēn aĵērlēk, boyut veya biimi, el ile hareket ettirilmesini 

engellediĵi durumda makinalar ve/veya aksam paralarē aĸaĵēdaki ĸekilde olmalēdēr: 

- Kaldērma d¿zeni iin ataĸmanlara sahip olmalē veya 

- Bu t¿r ataĸmanlar takēlabilecek ĸekilde tasarēmlanmalē veya 

- Standart kaldērma d¿zeninin kolayca baĵlanabileceĵi bir ĸekilde olmalē. 

Makinalarēn veya aksam paralarēnēn el ile taĸēnmasē gerektiĵi durumlarda, bunlar aĸaĵēdaki ĸekilde 

olmalēdēr: 

- Kolaylēkla taĸēnabilir olmalē veya 

- G¿venli bir ĸekilde kaldērēlēp taĸēnabilecek ĸekilde tehiz edilmeli. 

Tehlikeli olabilecek takēmlar ve/veya makina paralarē iin, hafif olsalar bile, taĸēnmasē iin ºzel 

d¿zenekler yapēlmalēdēr. 

1.1.6- Ergonomi 



Amalanan kullanēm ĸartlarē altēnda, operatºr¿n karĸē karĸēya kaldēĵē rahatsēzlēk, yorgunluk ve fiziksel ve 

psikolojik stres, aĸaĵēdaki ergonomi ilkeleri gºz ºn¿nde bulundurularak olabildiĵince asgariye indirilmelidir: 

- Operatºr¿n fiziksel ºl¿leri, kuvveti ve dayanma g¿c¿ deĵiĸebilirliklerine imk©n vermesi, 

- Operatºr¿n uzuvlarēnēn hareket iin yeterli yerin saĵlanmasē, 

- Makina iin belirlenen alēĸma aralēĵēndan kaēnēlmasē, 

- Uzun s¿re dikkati gerektiren izlemelerden kaēnēlmasē, 

- Ķnsan/makina aray¿z¿n¿n operatºr¿n ºngºr¿lebilir karakteristiklerine uyarlanmasē. 

1.1.7- ¢alēĸma konumlarē 

¢alēĸma konumu egzoz gazlarē ve/veya oksijen yetersizliĵinin sebep olacaĵē herhangi bir riski ºnleyecek 

ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmelidir. Makinanēn, operatºr¿n saĵlēk ve g¿venliĵi iin risk oluĸturan tehlikeli 

bir ortamda kullanēmē amalanēyor ise veya makinanēn kendisi tehlikeli bir ortam yaratēyor ise, operatºr¿n iyi 

alēĸma ĸartlarēna sahip olmasē ve ºngºr¿lebilir tehlikelerden korunmasē iin yeterli olan tedbirler alēnmalēdēr. 

Uygun olduĵunda, alēĸma konumuna yukarēdaki ĸartlarē karĸēlayacak ĸekilde tasarēmlanmēĸ, inĸa edilmiĸ veya 

tehiz edilmiĸ uygun bir kabin takēlmalēdēr. ¢ēkēĸ hēzlē bir tahliyeye imk©n tanēmalēdēr. Bunun yanēnda, 

uygulanabilir olduĵunda, alēĸēlagelmiĸ ēkēĸlardan farklē bir yºnde, bir acil ēkēĸ saĵlanmalēdēr. 

1.1.8- Oturma yerleri  

Uygun olduĵunda ve alēĸma koĸullarēnēn elverdiĵi durumlarda, makinanēn ayrēlmaz bir parasēnē 

oluĸturan alēĸma yerleri koltuklar yerleĸtirilecek ĸekilde tasarēmlanmalēdēr. Operatºr¿n alēĸma sērasēnda 

oturmasē amalanēyor ve alēĸma konumu makinanēn ayrēlmaz bir parasē ise, makinaya koltuk takēlmalēdēr. 

Koltuk operatºre kararlē bir konum saĵlayacak ĸekilde yerleĸtirilmelidir. Bunun yanēnda, koltuĵun kumanda 

aygētlarēna olan mesafesi operatºre gºre ayarlanabilir olmalēdēr. Makina titreĸimlere maruz kalēyor ise, koltuk 

operatºre makul bir derecede m¿mk¿n olan en d¿ĸ¿k d¿zeyde titreĸim iletilecek ĸekilde tasarēmlanēp imal 

edilmelidir. Koltuĵun baĵlantē elemanlarē maruz kalabileceĵi b¿t¿n gerilmelere dayanmalēdēr. Operatºr¿n 

ayaklarē altēnda zemin olmadēĵē durumlarda, kaymaya dayanēklē malzemeden yapēlmēĸ ayak dayamalarē 

saĵlanmalēdēr. 

1.2- Kumanda sistemleri 

1.2.1-Kumanda sistemlerinin g¿venliĵi ve g¿venilirliĵi 

Kumanda sistemleri tehlike oluĸturacak durumlarēn oluĸumunu ºnleyecek ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal 

edilmelidirler. Her ĸeyden ºnce bunlar aĸaĵēdaki ĸekilde tasarēmlanēp imal edilmelidir: 

- Tasarlandēklarē alēĸma gerilimlerine ve dēĸ etkilere dayanabilme, 

- Kumanda sisteminin donanēmēnda veya yazēlēmēnda meydana gelen bir arēzanēn tehlikeli durumlara yol 

amamasē, 

- Kumanda sisteminin mantēk (lojik) devrelerinde meydana gelen hatalarēn tehlikeli durumlara yol 

amamasē, 

- ¢alēĸma sērasēnda makulen ºngºr¿lebilen insan hatalarēnēn tehlikeli durumlara yol amamasē. 

Aĸaĵēdaki hususlara ºzel ºnem verilmelidir: 

- Makina beklenmedik ĸekilde alēĸmaya baĸlamamalē, 



- Makina parametreleri, deĵiĸikliklerin tehlikeli durumlara yol amasē durumunda, kontrols¿z bir ĸekilde 

deĵiĸmemeli, 

- Durdurma komutu verildiĵinde, makinanēn durdurulmasēna engellenmemeli, 

- Makinanēn hibir hareketli parasē veya makina tarafēndan tutulan para d¿ĸmemeli veya yerinden 

ēkmamalē, 

- Hareketli paralarēn otomatik veya man¿el olarak durdurulmalarē ne olursa olsun engellenmemeli, 

- Koruyucu tertibatlar tamamēyla etkin olmalē veya bir durdurma komutu vermeli, 

- Kumanda sistemlerinin g¿venlikle ilgili paralarē makinalarēn veya kēsmen tamamlanmēĸ makinalarēn 

bir alt grubunun b¿t¿n¿ne tutarlē bir ĸekilde uygulanmalē. 

- Kablosuz kumandada, iletiĸim kaybē dahil olmak ¿zere, doĵru kumanda sinyalleri alēnmadēĵēnda 

otomatik bir durdurma sistemi devreye girmelidir. 

1.2.2- Kumanda tertibatlarē 

Kumanda tertibatlarē aĸaĵēdaki esaslar dahilinde olmalēdēr: 

- Uygun yerlerde resimli gºsterimler kullanēlarak aēka ve gºr¿n¿r ve tanēnabilir olmalē,  

- Teredd¿de mahal vermeden veya zaman kaybēna ve belirsizliĵe yol amadan g¿venli bir ĸekilde 

alēĸtērēlacak ĸekilde konumlandērēlmalē, 

- Kumanda tertibatēnēn hareketi ile etkisi tutarlē olacak ĸekilde tasarēmlanmalē, 

- Acil durdurma veya uzaktan kumandalē programlama cihazē (teach pendant) gibi bazē kumanda 

tertibatlarēnēn gerekli olduĵu durumlar haricinde, tehlike alanlarē dēĸēna yerleĸtirilmeli, 

- Kumanda tertibatlarēnēn alēĸmasē ilave risk oluĸturmayacak ĸekilde konumlandērēlmalē, 

- Bir tehlike sºz konusu olduĵunda, istenen hareketin sadece maksatlē bir eylem ile baĸarēlabileceĵi 

ĸekilde tasarēmlanmalē veya korunmalē, 

- ¥ngºr¿lebilir kuvvetlere dayanacak ĸekilde yapēlmalē; kayda deĵer kuvvetlere maruz olma eĵilimindeki 

acil durdurma tertibatlarēna ºzel ºnem gºsterilmelidir. 

Bir kumanda tehizatēnēn birka farklē fonksiyonu yerine getirmek iin tasarēmlandēĵē ve imal edildiĵi 

durumda, yani bire bir karĸēlēklēlēĵēn olmadēĵē durumlarda, yapēlacak faaliyet aēka gºsterilmeli ve gerekli 

olduĵunda onaylamaya tabi olmalēdēr. 

Kumanda tehizatlarē, ergonomi prensipleri gºz ºn¿nde bulundurularak, yerleĸim planlarē, gezintileri ve 

alēĸmaya direnleri yapēlacak eylem ile uyumlu olacak ĸekilde d¿zenlenmiĸ olmalēdēr. Makinalara g¿venli 

alēĸmanēn gerektirdiĵi ĸekilde gºstergeler takēlmalēdēr. Operatºr bunlarē kumanda konumundan okuyabilmelidir. 

Her bir kumanda konumunda, operatºr hi kimsenin tehlike alanēnda olmadēĵēndan emin olmalē veya 

kumanda sistemi bir kiĸinin tehlike alanēnda bulunmasē durumunda alēĸmanēn baĸlamasēnē ºnleyecek ĸekilde 

tasarlanmēĸ ve imal edilmiĸ olmalēdēr. Operatºr kumanda konumundan bunlarē okuyabilir olmalēdēr. Operatºr, 

her bir konumundan, tehlike alanlarēna hi kimsenin bulunmamasēnē saĵlamalēdēr veya kumanda sistemi tehlike 

alanēna bir kiĸinin girmesini engelleyecek ĸekilde tasarēmlamalē ve imal edilmelidir.  



Bu ihtimallerin hibirisi uygulanabilir deĵilse, makina alēĸmaya baĸlamadan ºnce, bir sesli ve/veya 

gºrsel uyarē sinyali verilmelidir. 

Maruz kalan kiĸiler tehlike bºlgesinden ayrēlmaya veya makinanēn harekete gemesini engellemeye 

yetecek kadar zamana sahip olmalēdēr. 

Gerekli ise, makinalarēn sadece bir veya daha fazla ºnceden belirlenmiĸ alanlara veya bºlgelere 

yerleĸtirilmiĸ kumanda konumlarēndan kumanda edilebileceĵi aralar saĵlanmalēdēr. 

Birden fazla kumanda komunun olduĵu durumlarda, kumanda sistemi durdurma kumandalarē ve acil 

durdurmalar hari olmak ¿zere, bunlardan birinin kullanēmēnēn diĵerlerinin kullanēmēnē ºnleyeceĵi ĸekilde 

tasarēmlanmalēdēr. 

Makinalarēn iki veya daha fazla alēĸma konumuna sahip olduĵu durumda, her bir konumda operatºrlerin 

birbirlerini engellemeyeceĵi veya tehlikeli bir duruma sokmayacaĵē ĸekilde, gerekli olan b¿t¿n kumanda 

tertibatlarē bulunmalēdēr. 

1.2.3- ¢alēĸtērma 

Makinalarē sadece bu amala saĵlanmēĸ olan bir kumanda tehizatēnēn, bilinli bir eylem ile devreye 

sokulmasē halinde alēĸtērmak m¿mk¿n olmalēdēr. 

Aynē gereklilik aĸaĵēdaki durumlarda da geerlidir: 

- Makinanēn, hangi nedenle olursa olsun, duruĸtan sonra yeniden alēĸtērēldēĵēnda, 

- ¢alēĸma koĸullarēnda ºnemli bir deĵiĸiklik yapēldēĵēnda. 

Bununla birlikte, makinalarēn yeniden alēĸtērēlmasē veya alēĸma koĸullarēndaki bir deĵiĸiklik, bu amala 

temin edilmiĸ kumanda tehizatēndan baĸka bir tehizatēn, bunun tehlikeli bir duruma yol amamasē koĸulu ile 

bilinli olarak devreye sokulmasē ile yapēlabilir. 

Otomatik modda alēĸan makinalar iin, makinalarēn alēĸtērēlmasē, bir duruĸu takiben yeniden 

alēĸtērēlmasē veya alēĸma koĸullarēndaki herhangi bir deĵiĸiklik, bu durumun tehlikeli bir duruma yol amamasē 

koĸulu ile m¿dahale olmaksēzēn m¿mk¿n olabilmelidir. 

Makinalarēn birka alēĸtērma kumanda tehizatēnēn olmasē ve bu nedenle operatºrlerin birbirlerini 

tehlikeye atabilecekleri durumunda, bu riski ortadan kaldēracak ilave tehizatlar takēlmalēdēr. G¿venlik gereĵi ile 

alēĸtērma ve/veya durdurmanēn belirli bir sēra izleyerek yapēlmasē gerekiyorsa, bu operasyonlarēn doĵru bir 

sērada yapēlmasēnē g¿venceye alacak tehizatlar bulunmalēdēr. 

1.2.4 Durdurma 

1.2.4.1 Normal durdurma 

Makinalara, makinanēn tamamen g¿venli bir ĸekilde durdurabilecek bir kumanda tehizatē takēlmalēdēr. 

Her bir alēĸma istasyonuna, mevcut olan tehlikelere baĵlē olarak, makinalarēn fonksiyonlarēnēn tamamēnē 

veya bir kēsmēnē durduracak bir kumanda tehizatē takēlmalēdēr, bºylece makina g¿venli duruma getirilir. 

Makinalarēn durdurma kumandasē, baĸlatma kumandalarēna ºnceliĵe sahip olmalēdēr. 

Makinalar veya bunlarēn tehlikeli iĸlevleri bir kez durdurulduĵunda ilgili harekete geiricilere giden enerji 

beslemesi kesilmelidir. 



1.2.4.2 Operasyonel durdurma 

¢alēĸma nedenlerinden dolayē harekete geiricilere giden enerjiyi kesmeyen bir durdurma kumandasē 

gerekli olduĵunda, durdurma durumu izlenmeli ve s¿rd¿r¿lmelidir. 

1.2.4.3 Acil durum durdurmasē 

Makinalara, fiili veya olasē bir tehlikenin bertaraf edilmesi iin, bir veya daha fazla acil durum durdurma 

tertibatē takēlmalēdēr. 

Aĸaĵēdaki istisnalar geerlidir: 

- Duruĸ s¿resini azaltmayacaĵē iin veya alēnacak riskle baĸ edecek ºzel tedbirlere imk©n 

vermeyeceĵinden dolayē, riski azaltmayacak acil durum durdurma tehizatlē makinalar, 

- Taĸēnabilir elde tutulan ve/veya el ile yºnlendirilen makinalar. 

Bu tertibat aĸaĵēdaki ºzelliklere haiz olmalēdēr: 

- Aēka tanēnabilen, aēka gºr¿lebilen ve abucak ulaĸēlabilen kumanda tertibatlarēna sahip olmalē, 

- Ķlave bir risk oluĸturmaksēzēn, tehlikeli iĸlemleri m¿mk¿n olan en abuk bir ĸekilde durdurmalē, 

- Gerekli durumlarda, belirli koruyucu tertibatlarē hareketlerini tetiklemeli veya tetiklenmesini 

saĵlamalēdēr. 

Bir durdurma komutunu takiben acil durum durdurma tehizatēnēn aktif konumu sona erdiĵinde, bu 

komut acil durum durdurma tertibatēnēn devrede olmasēnē, bu iĸlem ºzel olarak geersiz kēlēnana kadar, s¿rekli 

kēlēnmalēdēr; bir durdurma komutunu tetiklemeksizin tertibatēn devreye girmesi m¿mk¿n olmamalēdēr; tertibatēn 

devreden ēkarēlmasē sadece uygun bir iĸlem ile m¿mk¿n olmalē ve tertibatēn devreden ēkartēlmasē makinayē 

yeniden alēĸtērmamalē, ancak yeniden alēĸtērmaya izin vermelidir. 

Acil durum durdurma iĸlevi alēĸma moduna baĵlē olmaksēzēn, her zaman mevcut ve alēĸēr durumda 

olmalēdēr. 

Acil durum durdurma tertibatlarē diĵer koruyucu tedbirler iin bir destekleyici unsurdur ve bu tedbirlerin 

yerini almaz. 

1.2.4.4 Makinalarēn montajē 

Makina veya birlikte alēĸmak ¿zere tasarēmlanmēĸ makina paralarēnda, acil durum durdurma tertibatlarē 

dahil olmak ¿zere, durdurma kumandalarē sadece makinayē deĵil, aynē zamanda, alēĸmaya devam etmesi 

tehlikeli olacaksa ilgili b¿t¿n donanēmē durdurabilecek ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmelidir. 

1.2.5 Kumanda veya alēĸma modunun seimi 

Seilen alēĸma veya kumanda modu, acil durum durdurma hari tutulmak ¿zere, diĵer b¿t¿n alēĸma 

veya kumanda modlarēnē geersiz kēlmalēdēr.  

Makina farklē koruyucu tedbirleri ve/veya alēĸma iĸlemlerini gerektiren eĸitli kumanda veya alēĸma 

modlarēnda kullanēlmasēna imk©n verecek ĸekilde tasarēmlanmēĸ ve imal edilmiĸse, makinaya her bir konumda 

kilitlenebilecek olan bir mod seici takēlmalēdēr. 



Seici her bir konumu aēk bir ĸekilde ayērt edilebilir olmalē ve tekli bir alēĸma ve kumanda moduna 

karĸēlēk gelmeldir. Seici, makinalarēn belirli iĸlevlerinin kullanēmēnē belirli operatºr kategorilerine sēnērlayan 

baĸka bir seme modu ile deĵiĸtirilebilir. 

Belirli alēĸmalar iin, makinanēn bir mahfazanēn devreden ēkarēlmasē veya sºk¿lmesi ve/veya bir 

koruyucu tertibatēn devre dēĸē olmasē gerekiyor ise, kumanda veya alēĸma modu seicisi eĸ zamanlē olarak 

aĸaĵēdaki esaslar dahilinde alēĸmalēdēr: 

- B¿t¿n diĵer kumanda veya alēĸma modlarēnē devreden ēkarmalē, 

- Tehlikeli iĸlevlerin sadece s¿rekli eylem gerektiren kumanda tertibatlarē ile alēĸmasēna izin vermeli, 

- Baĵlantēlē alēĸma sērasēnda gelen tehlikeleri ºnlerken, tehlikeli iĸlevleri sadece azaltēlmēĸ risk 

koĸullarēnda alēĸmasēna izin vermeli, 

- Makina ¿zerindeki algēlayēcēlarla isteyerek veya istem dēĸē hareket ile tehlikeli iĸlevlerinin her t¿rl¿ 

alēĸmasēnēn ºnlenmelidir.  

Bu dºrt koĸul eĸ zamanlē olarak yerine getirilemiyorsa, kumanda veya alēĸma modu seicisi g¿venli bir 

m¿dahale alanē saĵlayacak ĸekilde tasarēmlanan ve imal edilen diĵer koruyucu tedbirleri devreye sokmalēdēr. 

Ķlave olarak, operatºr ayarlama noktasēndan ¿zerinde alēĸtēĵē paralarēn alēĸmasēnē kumanda edebilmelidir. 

1.2.6 G¿ kaynaĵē arēzasē 

Makinalarē besleyen g¿ kaynaĵēndaki herhangi bir nedenden dolayē oluĸan kesinti veya kesintiden sonra 

enerjinin yeniden gelmesi ya da beslemedeki dalgalanmalar tehlikeli bir duruma yol amamalēdēr. 

Aĸaĵēdaki hususlara ºzel ºnem verilmelidir: 

- Makinalar beklenmedik bir ĸekilde alēĸmaya baĸlamamalē, 

- Makinalarēn parametreleri, bu tip bir deĵiĸikliĵi tehlikeli bir duruma yol aabileceĵi durumunda, 

kontrols¿z bir ĸekilde deĵiĸmemeli, 

- Komut daha ºnceden verilmiĸ ise, makinanēn durdurulmasē engellenmemeli, 

- Makinanēn hibir hareketli kēsmē veya makina tarafēndan tutulan para d¿ĸmemeli veya yerinden 

ēkmamalē, 

- Her ne ĸekilde olursa olsun hareketli paralarēn otomatik olarak veya el ile durdurulmalarē 

engellenmemeli, 

- Koruyucu tertibatlar b¿t¿n¿yle etkin kalmalē veya bir durdurma komutu vermelidir. 

1.3 Mekanik tehlikelere karĸē koruma 

1.3.1 Kararlēlēk kaybē riski 

Makinalar, aksamlarē ve baĵlantēlarē taĸēma, montaj, demontaj ve makinalarla ilgili herhangi diĵer 

eylemlerde devrilmeye, d¿ĸmeye veya kontrols¿z hareketlere engel olacak ĸekilde yeterli kararlēlēĵa sahip 

olmalēdēr. 

Makinalarēn ĸekilleri veya amalanan montaj ĸekli yeterli bir karalēlēk saĵlamēyorsa, talimatlar belirtilen 

uygun baĵlama aralarē saĵlanmalē ve gºstermelidir. 



1.3.2 ¢alēĸma sērasēnda kērēlma riski 

Makinalarēn ve bunlarēn baĵlantēlarēnēn muhtelif paralarē kullanēm sērasēnda maruz kaldēklarē gerilimlere 

dayanabilmelidir. 

Kullanēlan malzemelerin dayanēklēlēĵē, imal©tēnēn veya yetkili temsilcisinin ºngºrd¿ĵ¿, ºzellikle de 

yorulma, yaĸlanma, korozyon ve aĸēnma olgularē itibariyle alēĸma ortamēnēn yapēsēna uygun olmalēdēr. 

Talimatlar g¿venlik nedenleriyle gerekli olan bakēm ve muayenelerin tip ve sēklēĵēnē gºstermelidir. 

Uygun durumlarda bunlar aĸēnmaya maruz olan paralarē ve deĵiĸtirilme kriterlerini gºstermelidir. 

Alēnan ºnlemlere raĵmen kērēlma veya daĵēlma riskinin yine de mevcut olmasē halinde, ilgili paralar 

herhangi bir kopuk paranēn ieride kalēp tehlikeli sonulara neden olmasēnē ºnleyecek ĸekilde takēlmalē, 

konumlanmalē ve/veya korunmalēdēr. 

Akēĸkan taĸēyan esnek ve de rijit borular, ºzellikle bunlardan y¿ksek basēn altēnda olanlar, ºngºr¿lebilen 

i ve dēĸ gerilimlere dayanēklē olmalē ve bir kopma sērasēnda hibir risk oluĸturmamasē iin sēkē bir ĸekilde 

baĵlanmalē ve/veya korunmalēdēr. 

Ķĸlenecek malzemelerin alete otomatik olarak beslendiĵi durumlarda, kiĸiler iin bir risk meydana 

gelmesini ºnlemek iin aĸaĵēdaki koĸullar yerine getirilmelidir: 

- Ķĸ parasē alet ile temas ettiĵi zaman, alet normal alēĸma koĸullarēnē saĵlamēĸ olmalē, 

- Alet alēĸtērēldēĵē ve/veya durdurulduĵu zaman (isteyerek veya istem dēĸē), besleme hareketi ile aletin 

hareketi eĸ g¿d¿ml¿ olmalēdēr. 

1.3.3 D¿ĸen veya fērlayan paralardan kaynaklanan riskler 

D¿ĸen veya fērlayan paralardan kaynaklanan risklere engel olmak iin tedbirler alēnmalēdēr. 

1.3.4 Y¿zeylerden, kenarlardan veya kºĸelerden kaynaklanan riskler 

Amalarē izin verdiĵi s¿rece, makinalarēn eriĸilebilir paralarē yaralanmalara sebep olma olasēlēĵē 

taĸēyabilecek keskin kenar, keskin kºĸe ve p¿r¿zl¿ y¿zeylere sahip olmamalēdēr. 

1.3.5 ¢ok iĸlevli makinalarla ilgili riskler 

Ķĸ parasēnēn her bir iĸlem arasēnda man¿el olarak ēkartēlarak birka farklē iĸlemin yapēlmasē amalanan 

makinalarda (ok iĸlevli makinalar), makinalar her bir elemanēn ayrē ayrē kullanēlacak ĸekilde diĵer elemanlarēn 

kiĸiler iin risk oluĸturmasēna engel olacak tarzda tasarlanmalē ve imal edilmelidir. 

Bu amala, korumasēz elemanlar ayrē ayrē alēĸtērēlēp, durdurulabilmelidir. 

1.3.6 ¢alēĸma ĸartlarēndaki deĵiĸikliklerle ilgili riskler  

Makinalarēn farklē kullanēm ĸartlarē altēnda alēĸtērēldēĵē durumlarda, makinalar bu ĸartlarēn seimi ve 

ayarlanmalarē g¿venli ve g¿venilir ĸekilde yapēlabilecek biimde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

1.3.7 Hareketli paralarla ilgili riskler 

Makinalarēn hareketli paralarē bir kazaya neden olabilecek temas etme risklerini ºnleyecek biimde 

tasarēmlanmalē ve imal edilmeli veya riskin devam ettiĵi durumlarda, mahfazalar veya koruyucu tertibatlarla 

tehiz edilmelidir. 



¢alēĸmaya dahil olan hareketli paralarēn yanlēĸlēkla bloke olmasēnē ºnleyecek gerekli b¿t¿n tedbirler 

alēnmalēdēr. Alēnan tedbirlere raĵmen bir blokajēn meydana gelme olasēlēĵēnēn s¿rd¿ĵ¿ durumlarda, uygun 

olduĵunda, bu ekipmanēn g¿venli bir ĸekilde blokajdan ēkmasē iin gerekli olan ºzel koruyucu tertibatlar ve 

takēmlar saĵlanmalēdēr. 

Talimatlarda ve m¿mk¿n olduĵunda, makina ¿zerindeki bir iĸaret ile bu ºzel koruyucu tertibatlar ve 

bunlarēn nasēl kullanēlacaĵē tanēmlanmalēdēr.  

1.3.8 Hareketli paralardan kaynaklanan risklere karĸē koruma seimi 

Hareketli paralardan kaynaklanan risklere karĸē korunmak iin tasarlanmēĸ olan mahfazalar veya 

koruyucu tertibatlar riskin tipi esas alēnarak seilmelidir. Bu seimin yapēlmasēnda yardēmcē olmak ¿zere 

aĸaĵēdaki kēlavuz bilgiler kullanēlmalēdēr: 

1.3.8.1 Hareketli aktarma paralarē 

Kiĸilerin hareketli aktarma organlarēndan kaynaklanan tehlikelere karĸē korunmasē iin tasarlanan 

mahfazalar: 

- 1.4.2.1 numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde sabit bir mahfaza olmalē veya 

- 1.4.2.2 numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde birbirini kilitleyen (ara kilitlemeli) hareketli mahfaza 

olmalēdēr. 

Makinalara sēka eriĸim ºngºr¿l¿yor ise, birbirini kilitlemeli hareketli mahfazalar kullanēlmalēdēr. 

1.3.8.2 Ķĸlemde yer alan hareketli paralar 

Kiĸilerin iĸleme dahil hareketli paralardan kaynaklanan tehlikelere karĸē korunmasē amacēyla tasarlanan 

mahfazalar veya koruyucu tertibatlar: 

- 1.4.2.1 numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde sabit bir mahfaza olmalē veya 

- 1.4.2.2 numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar olmalē veya 

- 1.4.3 numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde koruyucu tertibatlar olmalē veya 

- Yukarēdakilerin bir bileĸimi olmalēdēr. 

Bununla birlikte, alēĸma sērasēnda operatºr¿n m¿dahalesini gerektiren iĸlemler nedeniyle iĸlem ierisinde 

doĵrudan yer alan bazē hareketli paralarēn tamamen eriĸilemez hale getirilemediĵi durumlarda, bu tip paralara 

aĸaĵēdakiler takēlmalēdēr: 

- ¢alēĸmada kullanēlmayan paralarēn yer aldēĵē bºl¿mlere eriĸimi engelleyen sabit mahfazalar veya 

birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar ve 

- 1.4.2.3ôte numaralē paragrafta belirtildiĵi ĸekilde eriĸimin gerekli olduĵu yerlerde, hareketli paralarēn 

yer aldēĵē bºlgelere eriĸimi kēsētlayan ayarlanabilen mahfazalar. 

1.3.9 Kontrol dēĸē hareketlerle ilgili riskler 

Makinalarēn bir parasē durdurulduĵunda, kumanda tertibatlarēndaki bir iĸlem dēĸēnda herhangi bir 

sebeple durma konumundan kayma engellenmeli veya bu durum bir tehlike oluĸturmamalēdēr. 

1.4 Mafhazalarēn ve koruma tertibatlarēnēn karakteristikleri 



1.4.1 Genel kurallar 

Mahfazalar ve koruyucu tertibatlar aĸaĵēdaki ºzellikleri taĸēmalēdēr: 

- Saĵlam bir yapēda olmalē, 

- Yerlerine saĵlam bir ĸekilde sabitlenmeli, 

- Ķlave herhangi bir tehlikeye ortaya ēkarmamalē, 

- Kolayca devreden ēkarēlmamalē veya kolayca by-pass edilememeli, 

- Tehlike bºlgesinden yeterli uzaklēĵa yerleĸtirilmeli, 

- ¦retim iĸlemin izlenmesini asgari engel olmalē ve 

- ¢alēĸmanēn yapēlmasē gereken alana ºzellikle eriĸimi kēsētlayarak, m¿mk¿nse mahfazanēn ēkarēlmasēna 

veya koruyucu tertibatēn devreden ēkarēlmasēna gerek kalmaksēzēn, aletlerin takēlmasēna ve/veya 

deĵiĸtirilmesine ve bakēm amalarēyla gerekli alēĸmanēn yapēlmasēna imk©n vermeli. 

Ķlave olarak, m¿mk¿n olan durumlarda, mahfazalar malzeme ve nesnelerin fērlamasēna veya d¿ĸmesine 

karĸē ve makinalardan kaynaklanan emisyonlara karĸē koruma saĵlamalēdēr. 

1.4.2 Mahfazalar iin ºzel kurallar 

1.4.2.1 Sabit mahfazalar 

Sabit mahfazalar sadece aletlerle aēlabilen veya sºk¿lebilen sistemlerle takēlmalēdēr. 

Bunlarēn baĵlama sistemleri, mahfazalar veya koruyucular sºk¿ld¿ĵ¿nde makinalara baĵlē kalmalēdēr. 

M¿mk¿n olduĵu durumlarda, baĵlantēlarē olmaksēzēn mahfazalar yerinde kalamamalēdēr. 

1.4.2.2 Ara kilitlemeli hareketli mahfazalar  

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar aĸaĵēdaki ºzellikleri taĸēmalēdēr: 

- M¿mk¿n olduĵunca, kilitli olmadēklarēnda makinalara tespit edilmiĸ halde kalmalē, 

- Yalnēzca bilinli bir eylemle ayarlanabilecek ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmelidir. 

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar aĸaĵēdakileri saĵlayan bir birbirini kilitleyen tertibatla irtibatlē 

olmalēdēr: 

- Kapanana kadar makinalarēn tehlikeli iĸlevlerinin harekete gemesini ºnleyen ve 

- Kapanmalarē durumunda bir durdurma komutu veren birbirini kilitlemeyen tertibatla birlikte 

alēĸmalēdēr. 

Operatºr¿n, makinanēn tehlikeli iĸlevinden doĵan riskin ortadan kaldērēlmasēndan ºnce, tehlike bºlgesine 

eriĸiminin m¿mk¿n olduĵu durumlarda, hareketli mahfazalar aĸaĵēdakini saĵlayan bir birbirini kilitleme tertibata 

ilave olarak bir mahfaza kilitleme tertibatēna sahip olmalēdēr: 

- Mahfaza kapanana ve kilitlenene kadar tehlikeli makina iĸlevlerinin harekete gemesini ºnlemeli ve 



- Makinanēn tehlikeli iĸlevinden kaynaklanan yaralanma riski ortadan kaldērēlana kadar, mahfaza kapalē 

ve kilitli olmalēdēr. 

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar, makinanēn aksamlarēndan birinin olmamasē veya arēzalanmasē 

halinde, makinanēn tehlikeli iĸlevlerinin alēĸmasēnē ºnleyecek veya bu iĸlevleri durduracak ĸekilde 

tasarēmlanmadēr. 

1.4.2.3 Eriĸimi kēsētlayan ayarlanabilen mahfazalar 

¢alēĸma iin kesinlikle olarak gerekli olan hareketli paralar bºlgesine eriĸimi kēsētlayan ayarlanabilen 

mahfazalar aĸaĵēdaki ºzellikleri taĸēmalēdēr: 

- Yapēlan iĸin t¿r¿ne gºre manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir olmalē ve 

- Alet kullanmaya gerek olmadan kolayca ayarlanabilir olmalēdēr. 

1.4.3 Koruyucu tertibatlarla  ilgili ºzel kurallar 

Koruyucu tertibatlar kumanda sistemine aĸaĵēdaki hususlar dahilinde tasarlanmasē ve dahil edilmelidir: 

- Hareketli paralar operatºr¿n eriĸim mesafesi ierisinde iken alēĸmaya baĸlamamalē, 

- Paralar hareket halinde iken kiĸiler bunlara eriĸememeli ve 

- Bunlarēn aksamlarēndan birisinin olmamasē veya arēzalanmasē durumunda hareketli paralarēn alēĸmaya 

baĸlamasēnē ºnlemeli veya bunlarē durdurmalēdēr. 

Koruyucu tertibatlar yalnēzca bilinli bir eylem ile ayarlanabilmelidir. 

1.5 Diĵer tehlikelerden kaynaklanan riskler 

1.5.1 Elektrik beslemesi 

Makinanēn bir elektrik beslemesine sahip olduĵu durumda, makina elektrikten kaynaklanan b¿t¿n 

tehlikeler ºnlenecek veya ºnlenebilecek ĸekilde tasarēmlanmalē, imal edilmeli ve tehiz edilmelidir. 

Belirli Gerilim Sēnērlarē Dahilinde Kullanēlmak ¦zere Tasarlanmēĸ Elektrikli Tehizat Ķle Ķlgili 

Yºnetmelikte (2006/95/AT) yer alan g¿venlik hedefleri makinalara uygulanmalēdēr. 

Bununla birlikte, makinalarēn elektrikten kaynaklanan tehlikeler itibariyle uygunluk deĵerlendirmesi ve 

piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasē ile ilgi y¿k¿ml¿l¿kler yalnēzca bu Yºnetmelikle d¿zenlenir. 

1.5.2 Statik elektrik 

Makinalar potansiyel olarak tehlike taĸēyan elektrostatik y¿klerin birikimini ºnleyecek ya da sēnērlayacak 

ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmeli ve/veya bir boĸaltma sistemi ile tehiz edilmelidir. 

1.5.3 Elektrik dēĸēndaki enerji beslemesi 

Makinalar elektrik dēĸēnda baĸka bir kaynaktan beslendiklerinde, bu enerji kaynaĵē ile baĵlantēlē b¿t¿n 

potansiyel riskler ºnlenecek ĸekilde tasarēmlanmalē, imal edilmeli ve tehiz edilmelidirler. 

1.5.4 Baĵlantē hatalarē 



Risk kaynaĵē olabilecek belirli paralarē takarken veya tekrar takarken meydana gelebilecek hatalar bu 

paralarēn tasarēm veya imal©tēnda ortadan kaldērēlmalē veya bu baĸarēlamēyor ise, paranēn ¿zerinde ve/veya 

mahfazasē ¿zerinde bu konuda bilgi verilmelidir. Aynē bilgi hareketli paralar ¿zerinde ve/veya hareketin 

yºn¿n¿n riski ºnlemek iin bilinmesi ihtiyacē olduĵunda bunlarēn mahfazalarē ¿zerinde gºsterilmelidir. 

Gerekli olduĵunda, talimatlarda bu riskler hakkēnda daha fazla bilgi verilmelidir. 

Hatalē bir baĵlantēnēn bir risk kaynaĵē olabileceĵi durumlarda, hatalē baĵlantēlar tasarēm aĸamasēnda 

ortadan kaldērēlmalē veya bu yapēlamēyorsa baĵlanacak paranēn ¿zerinde ve uygun olduĵunda baĵlantē vasētalarē 

¿zerinde bilgi verilmelidir. 

1.5.5 U sēcaklēklar 

¢ok y¿ksek ya da ok d¿ĸ¿k sēcaklēktaki makina paralarēna veya malzemelerine temastan veya bunlarēn 

yakēnēnda olmaktan kaynaklanan yaralanma riskini ortadan kaldēracak ºnlemler alēnmalēdēr. 

Makinadan ēkan sēcak veya ok soĵuk malzemelerin oluĸturacaĵē riskler karĸē sakēnma veya korunma 

saĵlayacak olan gerekli ºnlemler alēnmalēdēr. 

1.5.6 Yangēn 

Makinalar, makinanēn kendisinin veya makinanēn kullandēĵē veya ¿rettiĵi gaz, akēĸkan, toz, buhar veya 

baĸka herhangi bir maddenin neden olabileceĵi herhangi bir yangēn ya da aĸērē ēsēnma riskine engel olacak 

ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

1.5.7 Patlama 

Makinalar, makinanēn kendisinin ya da makinanēn kullandēĵē veya ¿rettiĵi akēĸkan, gaz, toz, buhar veya 

baĸka herhangi bir maddenin neden olabileceĵi herhangi bir patlama riskine engel olacak ĸekilde tasarlanmalē ve 

imal edilmelidir. 

Makinalar, muhtemel bir patlayēcē ortamda kullanēmēndan kaynaklanan bir patlama riski sºz konusu 

olduĵunda, 30/12/2006 tarihli ve 26392 m¿kerrer sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan Muhtemel Patlayēcē 

Ortamda Kullanēlan Tehizat ve Koruyucu Sistemler Ķle Ķlgili Yºnetmelik (94/9/AT) h¿k¿mlerine uygun 

olmalēdēr. 

1.5.8 G¿r¿lt¿ 

Makinalar, havada yayēlan g¿r¿lt¿ emisyonunun neden olacaĵē riskleri en d¿ĸ¿k seviyeye indirilecek 

ĸekilde, teknik ilerleme ve g¿r¿lt¿y¿ ºzellikle kaynaĵēnda azaltma yollarēnēn varlēĵē dikkate alēnarak 

tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

G¿r¿lt¿ emisyon d¿zeyi, benzer makinalara ait karĸēlaĸtērmalē emisyon verileri ile iliĸkili olarak 

deĵerlendirilebilir. 

1.5.9 Titreĸimler 

Makinalar, makinanēn kendisinden kaynaklanan riskler en d¿ĸ¿k seviyeye indirilecek ĸekilde, teknik 

ilerleme ve titreĸimi ºzellikle kaynaĵēnda azaltma yollarēnēn varlēĵē dikkate alēnarak tasarēmlanmalē ve imal 

edilmelidir. 

Titreĸim emisyon d¿zeyi, benzer makinalara ait karĸēlaĸtērmalē emisyon verileri ile iliĸkili olarak 

deĵerlendirilebilir. 

1.5.10 Iĸēma (radyasyon) 



Makinalardan kaynaklanan istenmeyen ēĸēma emisyonlarē ortadan kaldērēlmalē veya kiĸiler ¿zerinde 

olumsuz bir etki oluĸturmayacak d¿zeylere d¿ĸ¿r¿lmelidir. 

Herhangi bir iĸlevsel iyonize radyasyon emisyonu ayarlama, alēĸma ve temizlik sērasēnda makinalarēn 

doĵru bir ĸekilde alēĸabilmesi iin yeterli en d¿ĸ¿k d¿zeyle sēnērlanmalēdēr. Bir riskin mevcut olmasē 

durumunda, gerekli koruyucu ºnlemler alēnmalēdēr. 

Ayarlama, alēĸma ve temizlik sērasēnda herhangi bir iĸlevsel iyonize olmayan radyasyon emisyonlarē, 

kiĸiler ¿zerinde olumsuz bir etkisi olmayacak seviyelerle sēnērlanmalēdēr. 

1.5.11 Harici ēĸēma (radyasyon) 

Makinalar, harici ēĸēma makinanēn alēĸmasēna m¿dahale etmeyecek ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal 

edilmelidir. 

1.5.12 Lazer ēĸēmasē (radyasyonu) 

Lazer tehizatēnēn kullanēldēĵē durumlarda, aĸaĵēdaki hususlar dikkate alēnmalēdēr: 

- Makinalarēn ¿zerindeki lazer tehizatē herhangi bir ĸekilde istenmeyen ēĸēmayē ºnleyecek ĸekilde 

tasarēmlanmalē ve imal edilmeli, 

- Makinalarēn ¿zerindeki lazer tehizatē, etkin ēĸēma, yansēma ya da yayēlmadan kaynaklanan ēĸēma ve 

ikincil ēĸēma saĵlēĵa zarar vermeyecek ĸekilde korunmalē, 

- Makinalarēn ¿zerindeki lazer tehizatēnēn ayarlanmasē veya gºzlemlenmesi iin kullanēlan optik tehizat 

lazer ēĸēmasē tarafēndan bir saĵlēk riski oluĸturmayacak ĸekilde olmalēdēr. 

1.5.13 Tehlikeli malzeme ve madde emisyonlarē 

Makinalar, ¿rettikleri tehlikeli malzemelerin ve maddelerin soluma, yutma, deriyle, gºzle ve mukoza 

tabakasēyla temasēna ve deriye n¿fuz etme risklerine engel olunacak ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

Bu tip bir tehlike ortadan kaldērēlamadēĵēnda, makinalar zararlē malzemelerin ve maddelerin kapalē olarak 

muhafaza edilebileceĵi, tahliye edilebileceĵi, su spreyi ile daĵētēlabileceĵi, filtre edilebileceĵi veya baĸka eĸit 

derecedeki etkili yºntemlerin kullanabileceĵi ĸekilde tehiz edilmelidir. 

Makinanēn normal alēĸmasē sērasēnda, iĸlemin tamamen kapalē olamayacaĵē durumlarda, muhafaza 

ve/veya tahliye eden tertibatlar azami etki yaratacak ĸekilde yerleĸtirilmelidir. 

1.5.14 Makinada mahsur kalma riski 

Makinalar, kiĸilerin ierisinde mahsur kalmasēnē ºnleyecek, bu m¿mk¿n deĵilse, yardēm aĵērabileceĵi 

vasētalara sahip olacak ĸekilde tasarēmlanmalē, imal edilmeli veya tehiz edilmelidir. 

1.5.15 Kayma, sendeleme veya d¿ĸme riski 

Kiĸilerin ¿zerinde durup hareket etmesi gereken makinalarēn paralarē insanlarēn bu paralar ¿zerine veya 

¿zerinden kaymasēnē, sendelemesini veya d¿ĸmesini ºnleyecek ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmelidir. 

Uygun olduĵunda, bu paralara, kullanēcēlara yºnelik olarak tutunup kararlē bir ĸekilde durabilmelerine 

imk©n tanēyan tutamaklar takēlmalēdēr. 

1.5.16 Yēldērēm 



Kullanēlērken yēldērēm etkisine karĸē koruma ihtiyacē olan makinalara meydana gelen elektrik y¿k¿n¿n 

topraĵa iletimini saĵlayabilecek bir iletim sistemi takēlmalēdēr. 

1.6 Bakēm 

1.6.1 Makinalarēn bakēmē 

Ayar ve bakēm noktalarē tehlike bºlgelerinin dēĸēna yerleĸtirilmiĸ olmalēdēr. Ayar, bakēm, onarēm, temizlik 

ve servis iĸlemleri, makina duruyorken yapēlabilmelidir. 

Teknik nedenlerle yukarē ĸartlardan birini ya da daha fazlasēnē yerine getirmek m¿mk¿n olamēyorsa, bu 

iĸlemlerin g¿venli bir ĸekilde yapēlabilmesi iin tedbirler alēnmalēdēr (1.2.5 numaralē paragrafa bakēlmalēdēr). 

Otomatik makinalarda ve gerektiĵinde diĵer makinalarda, arēza teĸhis cihazē takēlmasē iin bir baĵlantē 

tertibatē bulunmalēdēr. 

Sēka deĵiĸtirilmesi gereken otomatik makina aksamlarē kolay ve g¿venli bir ĸekilde sºk¿l¿p 

takēlabilmelidir. Bu aksamlara eriĸim, belirtilen bir alēĸma yºntemine uygun olarak, bu gºrevlerin gerekli teknik 

aralarla yapēlabilmesine imk©n tanēmalēdēr. 

1.6.2 ¢alēĸma konumlarēna ve servis noktalarēna eriĸim 

Makinalar, makinalarēn alēĸmasē, ayarlamasē ve bakēmē esnasēnda m¿dahalenin gerekli olan b¿t¿n 

alanlarēna g¿venli bir ĸekilde eriĸimine imk©n verecek ĸekilde tasarlanmalē ve imal edilmelidir. 

1.6.3 Enerji kaynaklarēnēn yalētēlmasē  

Makinalar, b¿t¿n enerji kaynaklarēndan yalētēmē saĵlanacak ĸekilde tehiz edilmelidir. Bu t¿r yalētēcēlar 

(izolatºrler) aēk bir ĸekilde tanēmlanmalēdēr. Yeniden baĵlantē kiĸiler ¿zerinde bir tehlike oluĸturacaksa, bunlar 

kilitlenebilir tarzda olmalēdērlar.  

Yalētēcēlar, operatºr¿n eriĸebildiĵi herhangi bir noktadan, enerjinin hala kesik olduĵunu kontrol etme 

imk©nē bulunmamasē durumunda da kilitlenebilmelidir. 

Bir elektrik kaynaĵēna fiĸle takēlabilen makinalar iin, operatºr¿n eriĸebildiĵi her noktada elektrik fiĸinin 

prizden ekili olduĵunu kontrol edebilmesi koĸuluyla, fiĸin prizden ekilmesi yeterlidir. 

Enerji kesildikten sonra, makinalarēn devrelerinde normal olarak kalan veya depolanan enerji, kiĸilere risk 

oluĸturmayacak ĸekilde yok edilebilmelidir. 

¥nceki fēkralarda belirtilen ĸarta bir istisna olarak, ºrneĵin, paralarē tutmak, bilgiyi korumak, i kēsmēn 

aydēnlatēlmasē gibi nedenlerle bazē devreler enerji kaynaĵēna baĵlē kalabilir. Bu durumda, operatºr¿n g¿venliĵini 

saĵlamaya yºnelik ºzel ºnlemler alēnmalēdēr. 

1.6.4 Operatºr¿n m¿dahalesi 

Makinalar, operatºr¿n m¿dahalesine ihtiya sēnērlē olacak ĸekilde tasarēmlanmalē, imal edilmeli ve tehiz 

edilmelidir. Operatºr¿n m¿dahalesi kaēnēlmazsa, bu m¿dahaleler kolayca ve g¿venli bir ĸekilde 

yapēlabilmelidir. 

1.6.5 Dahili paralarēn temizlenmesi 

Makinalar, tehlikeli madde ya da preparat ihtiva etmiĸ dahili paralar ieri girmeden temizlenebilecek 

ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir; blokajēn kaldērēlmasē gerekli olduĵunda bu iĸlem de dēĸarēdan 



yapēlabilmelidir. Makinanēn iine girmek kaēnēlmaz ie, makina, temizlik iĸlemi g¿venli bir biimde 

yapēlabilecek ĸekilde tasarēmlanmalē ve imal edilmelidir. 

1.7 Bilgilendirme 

1.7.1 Makina ¿zerindeki bilgi ve uyarēlar 

Makinalar ¿zerinde yer alan bilgi ve uyarēlar tercihen h©lihazērda kolayca anlaĸēlabilen sembol veya 

ĸemalardan oluĸmalēdēr. Herhangi bir yazēlē veya sºzel bilgi ve uyarēlar T¿rke hazērlanmalēdēr. 

1.7.1.1 Bilgilendirme ve bilgilendirme tertibatlarē 

Makinanēn kumandasē ile ilgili ihtiya duyulan bilgiler belirsizliĵe yer vermeyecek ĸekilde ve kolay 

anlaĸēlan bir ĸekilde saĵlanmalēdēr. Bunlar operatºr¿ aĸērē yoracak derecede fazla olmamalēdēr. 

Gºr¿nt¿l¿ ekranlar veya makina ile operatºr arasēndaki diĵer interaktif iletiĸim aralarē kolayca 

anlaĸēlabilmeli ve kullanēmē kolay olmalēdēr. 

1.7.1.2 Uyarē tertibatlarē 

Makinalarēn denetimsiz bir ĸekilde alēĸērken meydana gelebilecek bir hata sonucunda kiĸilerin saĵlēk ve 

g¿venliĵinin tehlikeye girebileceĵi durumlarda, makinalar uyarē olarak uygun bir ses veya ēĸēk sinyali verecek 

ĸekilde tehiz edilmelidir. 

Makinalar uyarē tertibatlarē ile tehiz edilmesi durumunda, bu tertibatlar belirgin olmalē ve kolayca 

algēlanabilmelidir. Operatºr, her zaman bu t¿r uyarē tertibatlarēn alēĸmasēnē kontrol edecek imk©nlara sahip 

olmalēdēr. 

Renkler ve g¿venlik sinyalleri ile ilgili yºnetmeliklerin ĸartlarēna uyulmalēdēr. 

1.7.2 Giderilemeyen risklerle ilgili uyarēlar 

Yapēsal g¿venli tasarēm tedbirlerine, uygulanan koruyucu ve tamamlayēcē koruma tedbirlerine raĵmen 

risklerin giderilemediĵi durumlarda, uyarē tertibatlarē dahil olmak ¿zere, gerekli uyarēlar saĵlanmalēdēr. 

1.7.3 Makinalarēn iĸaretlenmesi 

B¿t¿n makinalar, aĸaĵēdaki asgari ºzellikler gºz ºn¿nde tutularak, gºr¿n¿r, okunur ve silinemez bir 

ĸekilde iĸaretlenmelidir: 

- Ķmalatēnēn ve ilgili olduĵunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanē ve tam adresi, 

- Makinanēn tanēmē, 

- CE Ķĸaretlemesi (Ek III) 

- Seri veya tip tanēmlamasē, 

- Varsa seri numarasē, 

- Ķmalat yēlē, yani imal©t iĸleminin tamamlandēĵē yēl. 

Makinaya CE iĸareti iliĸtirilirken tarih ºne veya ileriye alēnamaz. 



Bunun yanē sēra, muhtemel patlayēcē ortamlarda kullanēlmak ¿zere tasarēmlanmēĸ ve imal edilmiĸ 

makinalar buna gºre iĸaretlenmelidir. 

Makinalar, tipi ve g¿venli kullanēm iin esas olan b¿t¿n bilgileri de taĸēmalēdēr. Bu tip bilgiler 1.7.1 

numaralē paragrafta verilen kurallarda ele alēnmēĸtēr. Makina paralarēnēn kaldērma ekipmanē ile kullanēlarak 

iĸlem gºrmesi halinde, bunlarēn k¿tlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gºsterilmelidir. 

1.7.4 Talimatlar 

B¿t¿n makinalarda, T¿rke hazērlanmēĸ talimatlar bulunmalēdēr. 

Makinalarēn beraberinde yer alan talimatlar ya óOrijinal talimatlarô olmalē ya da orijinal talimatlarēn 

T¿rke olmamasē halinde óOrijinal talimatlarēn terc¿mesiô olmalēdēr, bu durumda orijinal talimatlar da evirileri 

ile birlikte verilmelidir. 

Ķstisna olarak, imal©tē veya yetkili temsilcisi tarafēndan gºrevlendirilen uzman personelin kullanēmē 

amacēyla hazērlanan bakēm talimatlarē T¿rkenin yanē sēra uzman personelin anlayabileceĵi Topluluk dilinde 

verilebilir. 

Talimatlar aĸaĵēda d¿zenlenen ilkeler doĵrultusunda hazērlanmalēdēr. 

1.7.4.1 Talimatlarēn hazērlanmasē ile ilgili genel ilkeler 

(a) Talimatlar T¿rke hazērlanmalē, orijinal talimatlarēn baĸka bir dilde olmasē halinde beraberinde 

T¿rkeye evirisi yer almalēdēr. Ķmalatē veya yetkili temsilcisi tarafēndan doĵrulanan dil versiyonu/versiyonlarē 

¿zerinde óOrijinal talimatlarô ibaresi gºr¿lmelidir. 

(b) Makinalarēn kullanēlacaĵē ¿lkenin resmi dili/dillerinde óOrijinal talimatlarēnô bulunmadēĵē durumlarda, 

imal©tē veya yetkili temsilcisi veya bu makinayē getiren kiĸi tarafēndan sºz konusu bºlgedeki geerli dile eviri 

saĵlanmalēdēr. ¢eviri óOrijinal talimatlarēn evirisiô ibaresini taĸēmalēdēr. 

(c) Talimatlarēn ieriĵi yalnēzca makinalarēn amalanan kullanēmlarēnē deĵil aynē zamanda makul bir 

ĸekilde ºngºr¿lebilen olasē yanlēĸ kullanēmlarēnē da iermelidir. 

(d) Profesyonel olmayan operatºrler tarafēndan kullanēlmasē d¿ĸ¿n¿len makinalar iin, kullanēm 

talimatlarēnēn yazēlmasē ve d¿zenlenmesinde bu t¿r operatºrlerden makul olarak beklenebilecek genel eĵitim 

seviyeleri ve yargēda bulunabilme d¿zeyleri de gºz ºn¿nde bulundurulmalēdēr.  

1.7.4.2 Talimatlarēn ieriĵi 

Her bir kullanēcē el kitabē, ilgili olduĵu ĸekilde, en azēndan aĸaĵēdaki bilgileri iermelidir: 

(a) Ķmalatē ve yetkili temsilcisinin adē ve tam adresi, 

(b) Seri numarasē hari olmak ¿zere, makina ¿zerinde iĸaretlenmiĸ halde makinanēn tanēmē (1.7.3 

numaralē paragraf), 

(c) AT Uygunluk Beyanē veya AT Uygunluk Beyanē ieriĵini gºsteren makinanēn ºzelliklerini veren ve 

seri numarasē ve imzanēn bulunmasēnēn gerekli olmadēĵē bir belge, 

(d) Makinanēn genel tarifi, 

(e) Makinanēn kullanēm, bakēm ve onarēmē ve doĵru alēĸēp alēĸmadēĵēnēn kontrol¿ iin gerekli izimler, 

ĸemalar, tarifler ve aēklamalar, 




