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AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİNİN
MAKİNELERE İLİŞKİN,

ve de 95/16/EC direktifinde (asansörlere ait) düzeltmeleri içeren

17 Mayıs 2006 tarihli 2006/42/EC DİREKTİFİ
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ;
Avrupa Topluluğu’nun kurulması Anlaşması’na, ve özellikle 95 Maddesine itibarla,
Komisyon’dan gelen öneriye itibarla1,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşüne itibarla2,
Anlaşma’nın 251. maddesinde belirlenen prosedüre uygun hareket ederek3,
(1) Avrupa Parlamentosu’nun ve Konsey’inin, Üye Ülkelerin makinelerle4 ilgili yasalarının
yakınlaştırılması hakkındaki 22 Haziran 1998 tarihli 98/37/EC Direktifi 89/392/EEC
Direktifini yeniden düzenlemişti5. 98/37/EC Direktifinde önemli değişiklikler yapılmakta
olduğundan, meselelere açıklık getirmek amacıyla bu Direktifin yeniden düzenlenmesi uygun
görülmüştür.
(2) Makineler mühendislik endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve Topluluk ekonomisinin ana
dayanaklarından birisidir. Doğrudan makinelerin kullanımından doğan büyük ölçekteki
kazaların sosyal maliyeti makinelerin tasarım ve imalatı sürecinde güvenliğin sağlanması ile
ve doğru montaj ve bakım ile azaltılabilir.
(3) Üye ülkeler kendi toprakları üzerinde, özellikle makinelerim kullanımından meydana
gelebilecek tehlikeler itibariyle, kişilerin, özellikle işçilerin ve tüketicilerin, ve uygun
durumlarda evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliklerini sağlamakla sorumludurlar.
(4) Kullanıcılar açısından yasal bir kesinlik sağlamak için, bu Direktif’in kapsamı ve
uygulanması ile ilgili kavramlar mümkün olduğunca kesin bir tamlıkla tanımlanmalıdır.
(5) Üye Ülkelerin, inşaat şantiyelerindeki insanları, veya insan ve eşyaları kaldırma amacıyla
kullanılan, çoğu kez genel teknik şartnameler ve/veya ihtiyari standartlar ekiyle desteklenen,
kaldırma ekipmanları ile ilgili zorunluluk taşıyan önlemleri farklı sağlık ve güvenlik düzeyleri
sonucuna varmaz, ancak yine de, eşitsizlikleri nedeniyle, Topluluk içerisinde ticaret engelleri
oluşturur Bu nedenle şahısları veya şahıs ve eşyaları kaldırma amaçlı inşaat şantiye vinçlerini
bu Direktif kapsamı haricinde tutmamak arzu edilir.
(6) Bu Direktif kapsamından silahların bulundurulması ve temin edilmesi hakkındaki 18
Haziran 1991 tarihli 91/477/EEC Konsey Direktifi kapsamındaki ateşli silahlar dahil,
silahların hariç tutulması uygundur6.
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(7) Bu Direktif, personelin personel taşıma amaçlı olmayan kaldırma araçları vasıtasıyla
taşınmasına uygulanmaz. Bununla birlikte, bu, Üye Devletlerin, bu tür makineler itibariyle
Anlaşma uyarınca ulusal önlemler alma haklarını etkilemez; 30 Kasım 1989 tarihli işyerinde
işçiler tarafından kullanılan iş ekipmanların kullanımı için asgari güvenlik ve sağlık gerekleri
ile ilgili 89/655/EEC Konsey Direktifinin yürürlüğe konulmasına referansla (89/391/EEC
Direktifinin 16(1) Maddesinin anlamı içerisinde ikinci münferit Direktif)1.
(8) Ziraat ve ormancılık traktörleri ile bağlantılı olarak, bu Direktifin Avrupa Parlamentosu ve
Konseyinin zirai ve ormancılık traktörleri, sistemleri, komponeleri ve münferit teknik
üniteleri yanı sıra, bunların çekicileri ve değiştirilebilir çekilen makinelerinin tip onayları
hakkındaki 26 Mayıs 2003 tarihli 2003/37/EC Direktifi kapsamına girmeyen risklerle ilgili
hükümleri, bu riskler 2003/37/EC Direktifi tarafından kapsandığında, uygulanmamalıdır2.
(9) Pazar araştırması, Direktiflerin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlaması
koşuluyla, gerekli bir araçtır. Bu nedenle Pazar araştırmasının uyumlu bir şekilde yapılmasını
sağlayacak hukuksal çerçeve oluşturulması doğru olacaktır.
(10) Üye Devletler bu Direktifin kendi toprakları üzerinde etkin bir şekilde yürürlüğe
konulmasını ve, mümkün olduğunca, söz konusu makinelerin güvenli olmasını sağlamakla
yükümlüdürler. Üye Devletler, bu Direktifin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanmasını
sağlamak amacıyla Komisyon tarafından geliştirilen ilkeleri göz önünde tutarak, etkin Pazar
araştırması sürdürebilecek kapasitelerini sağlamalıdırlar.
(11) Pazar araştırması kapsamında, makineler hakkında uyumluluk varsayımı oluşturacak
harmonize (uyumlaştırılmış) bir standart üzerinde ihtilaflar ile makinelerle ilgili güvenlik
maddeleri arasındaki ayrımlar açık bir şekilde oluşturulmalıdır.
(11) Bu Direktif kapsamında makinelerin servise konulması, sadece makinelerin
tasarlandıkları amaçlar için veya makul bir şekilde öngörülebilecek bir amaçla kullanımları
anlamına gelir. Bu, bu Direktifte belirtilmemiş bir şekilde değiştirilmiş olmamaları koşuluyla,
makineler için dışsal kullanım koşullarının belirlenmesini engellemez.
(11) Keza, ya ilgili harmonize standart(lar)ın yetersiz kalması ya da teknik özelliklerinden
ötürü kişilerin sağlık ve güvenliği için aynı riski oluşturan belli tip makinelerin pazara
sürülmesini önlemek veya kısıtlamak amacıyla, ya da bu tür makineleri özel koşullara tabi
kılacak Topluluk ölçeğinde özel önlemlerin benimsenmesine imkan verecek yeterli bir
mekanizma sağlanması gereklidir. Bu tip önlemlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla, bu önlemler, Üye Devletler ve diğer ilgili taraflarla istişare halinde, bir
komite tarafından desteklenerek, Komisyon tarafından alınmalıdır. Bu önlemler iktisadi
operatörlere doğrudan uygulanamadığı için, Üye Devletle bunların yürürlüğe konulması için
tüm önlemleri almalıdır.
(14) Makinelerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu sağlık ve güvenlik gerekleri
karşılanmalıdır; bu gerekler, imalatları sırasında en güncel uygulamaları ve teknik ve
ekonomik gerekleri hesaba alarak bilinçli bir şekilde uygulanmalıdır.
(15) Makinelerin tüketiciler, yani profesyonel olmayanlar tarafından kullanılabilecekleri
durumlarda imalatçı bunları tasarım ve imalat sırasında dikkate almalıdır. Bir makinenin
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normal olarak bir tüketiciye hizmet sağlamak amacıyla kullanıldığı durumda da aynısı
geçerlidir.
(16) Bu Direktifin gerekleri kendi bütünsellikleri içerisinde kısmen tamamlamış makinelere
uygulanmamakla birlikte, yine de bu tür makinelerin serbest dolaşımının özgün prosedürlerle
garantiye alınması önemlidir.
(17) Ticaret fuarları, sergileri ve benzeri için, bu Direktif gereklerini karşılamayan
makinelerin de sergilenmesi mümkün olmalıdır. Bununla birlikte, ilgili taraf makinenin
uyumlu olmadığı ve bu durumda satın alınamayacağı konusunda uygun bir şekilde
bilgilendirilmelidir.
(18) Bu Direktif, ekinde belirli kategorideki makineler hakkında bir miktar daha özgün
gereksinimlerin yer aldığı, genel uygulamalarda temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini
tanımlar. İmalatçılara bu gereksinimlere uygunluklarını kanıtlamakta yardımcı olmak
amacıyla, ve zorunlu gereksinimler uyumluluğu muayene etme imkanı sağlamak için,
makinelerin tasarım ve imalatından doğan risklerin önlenmesi amacıyla Topluluk düzeyinde
harmonize olmuş standartlara sahip olunması arzu edilir. Bu standartlar özel hukuk mercileri
tarafından hazırlanmışlardır ve bağlayıcı olmama statülerini korumalıdırlar.
(19) Bu Direktif kapsamında yer alan makinelerin kullanımından doğan risklerin yapısı
itibariyle, gerekli sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğu değerlendirecek prosedürler
oluşturulmalıdır. Bu prosedürler bu makinelerin doğasında var olan tehlikelerin derecesine
göre tasarlanmalıdır. Sonuçta, her bir makine kategorisinin, çeşitli uyumluluk değerlendirme
safhaları için modüllerle ve CE uygunluk işaretinin yapıştırılması ve kullanımı hakkındaki
kurallarla ilgili , 22 Temmuz 1993 tarihli 93/465/EEC Konsey Kararı ile uyumlu, teknik
harmonizasyon direktifleri 1 içerisinde kullanılma amaçlı, bu makineler için gerekli
doğrulama işleminin doğasını da dikkate alarak, kendi uygun prosedürü olmalıdır.
(20) İmalatçılar makinelerinin Direktif hükümlerine uygunluğunu belgelemede tam
sorumluluk taşıyacaklardır. Mamafih, daha yüksek bir risk faktörüne sahip belli tip makineler
için daha sıkı bir belgeleme prosedürü arzu edilir.
(21) CE işareti bütünüyle makinelerin bu Direktif gereklerine uygunluğunu garanti eden
yegane işaretleme olarak tanınmalıdır. Üçüncü şahısları CE işaretinin biçimi ya da anlamı,
veya her ikisi, hakkında yanıltıcı mahiyetteki tüm diğer işaretlemeler yasaklanmalıdır.
(22) CE işaretlemesi için ve imalatçının markası için aynı kaliteyi sağlamak için, bunların
aynı tekniklere uygun olarak yapıştırılması önemlidir. Belirli aksam üzerinde görülebilecek
herhangi bir CE işareti ile makinelere tekabül eden CE işareti arasında bir ihtilaf doğmasına
engel olmak için, son belirtilen işaretin onun sorumluluğunu alan şahsın, yani imalatçı ya da
onun yetkili temsilcisi, adının boylamasına yanına yapıştırılmış olması önemlidir.
(23) İmalatçı ya da onun yetkili temsilcisi keza piyasaya sürmek istediği makine için bir risk
değerlendirmesinin yapılmış olmasını sağlamalıdır. Bu amaçla, makinesine uygulanabilecek
olan ve ona göre önlem almasını gerektiren temel sağlık ve güvenlik gereklerinin neler
olduğunu tayin etmelidir.
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(24) EC uyumluluk beyannamesini hazırlamadan önce, imalatçı ya da onun Topluluk
içerisinde oluşturulmuş yetkili temsilcisinin teknik imalat dosyası hazırlamış olması esastır.
Bununla birlikte, bu dokümanların maddi malzeme olarak hazır olması gerekli değildir, ancak
talep halinde bunun hazır hale getirilmesi mümkün olmalıdır. Makine imalatı için kullanılan
alt montaj aksamının detaylı planlarının dahil edilmesi, bu planlar zorunlu sağlık ve güvenlik
gereklerine uyumluluğu kanıtlamak için elzem olmadıkça, gerekli değildir.
(25) Bu Direktif altında alınan herhangi bir kararın muhatapları, böyle bir kararın nedenleri ve
onlara açık olan yasal telafi yolları hakkında bilgilendirilmelidirler.
(26) Üye Devletler bu Direktifin hükümlerinin ihlaline uygulanabilecek cezaları
hazırlamalıdırlar. Bu cezalar etkin, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
(27) Bu Direktifin insan kaldırma amaçlı bir dizi makineye uygulanması bu Direktifin
kapsadığı ürünler için Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Üye Devletlerin asansörlerle ilgili
yasalarının yakınlaştırılması hakkındaki 29 Haziran 1995 tarihli 95/16/EC Direktifinin
kapsadıklarına nispeten daha iyi bir tanım sınırlaması gerektirir1. Son belirtilen Direktifin
kapsamının yeniden belirlenmesi böylece zorunlu olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle
Direktif 95/16/EC buna uygun olarak düzeltilmelidir.
(28) Bu Direktifin amacının, yani, piyasaya sürülen makinelerin tasarım ve imalatları ile
ilintili zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini oluşturmanın, Üye Devletler tarafından yeterince
uygulanamaması ve Topluluk düzeyinde daha iyi başarılması nedeniyle, Topluluk
Anlaşma’nın 5. Maddesinde belirtilen Yetki İkamesi İlkesine uygun olarak önlemler
benimseyebilir. Bu maddede belirtilen orantılılık ilkesine uygun olarak, Direktif bu amacı
gerçekleştirmek için gerekli olanın ötesine geçemez.
(29) Daha iyi yasa-yapma2 hakkındaki Kurumlararası Anlaşmanın 34. şıkkına uygun olarak,
Üye Devletler kendileri için ve Topluluk çıkarına, mümkün olduğunca Direktif ile dönüşüm
önlemlerin korelasyonlarını (eşilişkilerini) gösteren kendi tablolarını hazırlama ve bunu
kamuya açık hale getirme konusunda cesaretlendirilirler.
(30) Bu Direktifin uygulanması için gerekli önlemler, Komisyona tevdi edilen yürütme
kuvvetlerinin uygulama prosedürlerini belirleyen 28 Haziran 1999 tarihli 1999/468/EEC nolu
Konsey Kararına uygun olarak benimsenmelidir3.
BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR.
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Madde I
Kapsam
1. Bu Direktif aşağıdaki ürünlere uygulanır:
(a) makineler;
(b) değiştirilebilir ekipman;
(c) güvenlik aksamı;
(d) kaldırma aksesuarları;
(e) zincir, halat ve kuşak;
(f) sökülebilir mekanik aktarma aygıtları;
(g) kısmen tamamlanmış makineler.
2. Aşağıdakiler bu Direktif kapsamından hariç tutulmuşlardır:
(a) orijinal makinelerin imalatçıları tarafından tedarik edilen ve benzer parçaları değiştirmek
üzere yedek parça olarak kullanılma amaçlı olan güvenlik aksamı;
(b) fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanım amaçlı özel ekipman;
(c) özel olarak nükleer amaçlarla tasarlanmış veya hizmete koyulmuş, arızalanma durumunda
radyoaktivite yayma ile sonuçlanabilecek makineler;
(d) ateşli silahlar dahil silahlar;
(e) aşağıdaki nakil araçları:
- 2003/37/EC Direktifi kapsamındaki riskler için zirai veya ormancılık traktörler,
bu araçlara monte edilen makineler hariç,
- Üye Devletlerin motorlu taşıtlar ve römorklarının tip-onayı ile ilgili yasalarının
yakınlaştırılması hakkındaki 6 Şubat 1970 tarihli 70/156/EEC nolu Konsey
Direktifi kapsamındaki motorlu araçlar ve bunların römorkları1, bu araçlara
monte edilen makineler hariç,
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin iki ya da üç-tekerlekli motorlu araçların2 tiponayı ile ilgili 18 Mart 2002 tarihli 2002/24/EC nolu Direktifi kapsamındaki
araçlar, bu araçlara monte edilen makineler hariç,
- Münhasıran müsabaka için amaçlanmış motorlu araçlar, ve
- Hava, su veya ray şebekesi ile nakil araçları, bu nakil araçları üzerine monte
edilen makineler hariç;
(f) denizde seyreden tekneler ve mobil kıyı ötesi üniteler ile bu tekne ve/veya üniteler üzerine
monte edilen makineler;
(g) özel olarak polisiye ve askeri amaçlarla tasarlanmış ve imal edilmiş makineler;
(h) laboratuarlarda geçici olarak kullanılmak üzere araştırma amaçlarıyla tasarlanmış ve imal
edilmiş makineler;
(i) maden çukuru asansörleri (mine winding gear);
(j) sanatsal performanslarda icra eden sanatçıyı hareket ettirme amaçlı makineler;
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(k) Üye Devletlerin belirli voltaj sınırları1 içerisinde kullanım için tasarlanmış elektrikli
ekipmanları ile ilgili yasalarının harmonizasyonu hakkındaki 19 Şubat 1973 tarihli
73/23/EEC Konsey Direktifi tarafından kapsandıkları ölçüde, aşağıdaki alanlara tekabül
eden elektriki ve elektronik ürünler;
- hane içi amaçlarla kullanımı öngörülen ev cihazları,
- audio ve video ekipman,
- bilgi teknolojisi ekipmanları,
- sıradan büro makineleri,
- düşük-voltaj şalterleri ve kontrol düzenekleri,
- elektrik motorları;
(l) aşağıdaki tip yüksek-gerilim elektriki ekipmanları:
- şalter ve kumanda düzenekleri
- trafolar.

Madde 2
Tanımlar
Bu Direktif amaçları için, ‘makineler’ Madde 1(1)(a)dan (f) ye kadar olan listedeki ürünleri
gösterir.
Aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır:
(a) ‘makineler’ şu anlama gelir:
- doğrudan uygulanan bir insan ya da hayvan gücünden farklı bir tahrik sistemi
uygulanmış veya uygulanma amaçlı, en azından bir elemanı hareket eden, ve belli bir
uygulama amacıyla bir araya getirilen bir grup,
- birinci bentte referans verilen, sadece mahallinde yerine veya bir enerji ya da hareket
kaynağına bağlantı için gerekli aksamı eksik olan bir grup,
- birinci ya da ikinci bentte referans verilen, monte edilmeye hazır ve yalnızca bir taşıt
aracına monte edildiğinde veya bir bina yada yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine
haiz, bir grup,
- birinci, ikinci veya üçüncü bendlerde referans verilen, aynı sonucu elde etmek için
tümleşik bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen makine
grupları, veya (g) maddesinde referans verilen kısmen tamamlanmış makineler,
- bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan, en azından birisi hareket eden ve birbirine
birleştirilen, yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan kuvveti
olan bir grup;
(b) “Değiştirilebilir ekipman”, bir makine ya da bir traktörde hizmete konduktan sonra bu
makine ya da traktöre, işlevini veya özelliğini değiştirmek veya yeni bir özellik vermek
amacıyla operatörün kendisi tarafından monte edilen bir aygıt anlamına gelir; bu ekipman bir
alet/takım olamaz;
(c) “güvenlik aksamı”
-
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bir güvenlik işlevini yerine getirme hizmeti gören,
bağımsız bir şekilde piyasaya sürülen
arızalanması/hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye atan, ve
makinelerin çalışması için gerekli olmayan, veya makinenin çalışması için
normal aksamın yedeği olarak kullanılabileceği
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aksam anlamına gelir.
Güvenlik aksamının bir gösterge listesi Ek V’de verilmiş olup Madde 8(1)(a) ya uygun olarak
güncellenebilir;
(d) “kaldırma aksesuarı” kaldırma makinelerine monte edilmemiş, yükün tutulmasına imkan
veren, makineler ile yük arasına yada yükün kendisine yerleştirilen, veya yükün tümleşik bir
kısmını oluşturma amaçlı ve müstakil bir şekilde pazara sürülen bir aksam veya ekipman
anlamına gelir; sapanlar ve onların aksamları da keza kaldırma aksesuarları olarak kabul
edilir;
(e) zincirler, halatlar ve kayışlar, kaldırma amaçlarıyla, kaldırma makineleri veya kaldırma
aksesuarlarının bir parçası olarak tasarlanıp imal edilen zincirler, halatlar ve kayışlar anlamına
gelir;
(f) “sökülebilir mekanik aktarım aygıtı” kendinden tahrikli makineler veya bir traktör ile
başka bir makine arasında güç aktarımı amaçlı, ilk sabit yatakta birleştirilmiş, sökülebilir bir
aksam anlamına gelir. Mahfazası ile birlikte piyasaya sürüldüğü zaman tek bir ürün olarak
kabul edilecektir;
(g) “kısmen tamamlanmış makineler” hemen hemen makine durumunda olan, ancak kendi
başına özgün bir uygulamayı yerine getiremeyen bir grup anlamına gelecektir. Bir tahrik
sistemi kısmen tamamlanmış makinedir. Kısmen tamamlanmış makineler yalnızca, bu
Direktifin uygulanacağı bir makine meydana getirmek üzere, başka bir makineye takma yada
başka bir makine ile veya başka bir kısmen tamamlanmış makine yada ekipman ile toplama
amacıyladır;
(h) “piyasaya sürmek” makinelerin veya kısmen tamamlanmış makinelerin, kulanım yada
dağıtım niyetiyle, bedelli yada bedelsiz olarak, Topluluk içerisinde ilk kez olarak mevcut hale
getirmektir;
(i) “imalatçı” bu Direktif kapsamındaki makineyi yada kısmen tamamlanmış makineyi
tasarlayan ve/veya imal eden ve makinenin yada kısmen tamamlanmış makinenin, kendi adına
veya ticari unvanı adına yada kendi kullanımı için, bu Direktife uyumluluğundan sorumlu
olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir;
(j) “yetkili temsilci” Topluluk içerisinde kurulmuş, imalatçıdan onun hesabına, bu Direktif ile
bağlantılı yükümlülüklerin tümünü yada bir kısmını yerine getirmek için yazılı bir yetki almış
herhangi yasal veya tüzel kişi anlamına gelir;
(l) “hizmete sokulma” bu Direktif kapsamındaki makinelerin niyetlenilen amaç için Topluluk
içerisinde ilk kez kullanılmaları anlamına gelir;
(m)“uyumlaştırılmış (harmonize) Standard” bir standardizasyon kurulu, yani Elektroteknik
Standardizasyon için Avrupa Komitesi (CENELEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), tarafından, Avrupa
Parlamentosu ve Konseyinin Bilgi Toplumu hizmetleri hakkında teknik standartlar ve
regülasyonlar ile kurallar için bir prosedür tanzim eden 22 Haziran 1998 tarihli 98/34/EC
Direktifi ile düzenlenen prosedürlere uygun olarak Komisyon tarafından yayımlanan bir
yetki (remit) esasında kabul edilen bağlayıcı olmayan teknik şartnameler anlamına gelir1;
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Madde 3
Özgün Direktifler
Ek I de bahsedilen tehlikelerin diğer Topluluk Direktifleri tarafından bütünüyle yada kısmen
daha spesifik olarak kapsandığı durumlarda, bu tehlikelerle ilgili olarak diğer Direktiflerin
uygulama tarihleri itibariyle, bu Direktif bu makinelere uygulanmaz, yada uygulanmasına son
verilir.
Madde 4
Piyasa Gözetimi
1. Üye Devletler, makinelerin yalnızca bu Direktifin ilgili hükümlerinin gereklerini
karşıladıkları ve doğru bir şekilde kurulup işletildiği ve niyetlenen amaçla yada makul bir
şekilde öngörülebilir koşullar altında kullanıldığı zaman, kişilerin ve, uygun durumlarda,
evcil hayvanların ve malların, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece piyasaya
arz edilebilmelerini ve/veya hizmete koyulmalarını güvenceye almak üzere tüm uygun
önlemleri alacaklardır.
2. Üye Devletler kısmen tamamlanmış makinelerin yalnızca bu Direktifin ilgili hükümlerinin
gereklerini karşıladıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini sağlayacak tüm gerekli
önlemleri alacaklardır.
3. Üye Devletler makinelerin ve kısmen tamamlanmış makinelerin 1. ve 2. paragraflarda
belirtilen hükümlerin gereklerine uygunluğu gözetecek uzman kurulları oluşturacak veya
atayacaklardır.
4. Üye Devletler 3. paragrafta belirtilen uzman kurumların görevlerini, organizasyonlarını ve
yetkilerini tanımlayacak, ve bununla ve keza müteakip değişikliklerle ilgili olarak
Komisyon ile diğer Üye Devletleri bilgilendireceklerdir.
Madde 5
Piyasaya Arz ve Hizmete Koyulma
1. İmalatçı veya yetkili temsilcisi makinelerini piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete
koymadan önce aşağıdaki hususları yerine getirecektir:
(a) Ek I de belirtilen ilgili gerekli sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılamasını
sağlamalıdır;
(b) Ek VII kısım A’da bahsedilen teknik dosyanın hazır olmasını sağlamalıdır;
(c) özellikle yönergeler gibi gerekli bilgileri sağlamalıdır;
(d) Madde 12 ye uygun olarak uygunluğun değerlendirilmesi için gerekli işlemleri
belirleyecektir;
(e) Ek II Kısım 1 Bölüm A ya uygun olarak EC uyumluluk beyannamesini hazırlayacak ve
makineler ile birlikte tedarik edilmesini sağlayacaktır;
(f) Madde 16 ya göre CE işaretini yapıştıracaktır.
2. Kısmen tamamlanmış makineleri piyasaya arz etmeden önce, imalatçı veya yetkili
temsilcisi Madde 13 de bahsedilen prosedürün tamamlanmış olmasını sağlayacaktır.
3. Makinelerin diğer hususlarla ilgili ve CE işaretinin takılmasını düzenleyen diğer
Direktiflerin kapsamına girmesi durumunda, işaretleme makinelerin keza diğer Direktiflerin
de gereklerine uyumlu olduğunu gösterecektir.
Bununla birlikte, bu Direktiflerden birinin veya daha fazlasının imalatçıya veya yetkili
temsilcisine, bir geçiş döneminde, uygulanacak sistem hakkında seçme hakkı vermesi
durumunda, CE işareti sadece imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygulanan bu
Direktiflerin hükümlerine uyumluluğunu gösterecektir. Uygulanan Direktiflerin özellikleri,

Official Journal of the European Union da (Avrupa Birliği resmi Dergisi) yayımlandığı
şekliyle, EC uyumluluk beyannamesinde gösterilecektir.
Madde 6
Dolaşım Serbestisi
1. Üye Devletler kendi topraklarında bu Direktife uygun makinelerin piyasaya arz edilmesini
ve/veya hizmete koyulmasını yasaklamayacak, kısıtlamayacak yada engellemeyeceklerdir.
2. Üye Devletler, imalatçının veya yetkili temsilcisinin Ek II Kısım 1 Bölüm B de belirtildiği
gibi, bunun makineyi meydana getirmek üzere bir makine içerisine takılacağını veya
başka bir kısmen tamamlanmış makine ile birleştirileceğini beyan eden bir takılma
beyannamesi vermesi durumunda kısmen tamamlanmış makinelerin piyasaya arz
edilmesini yasaklamayacak, kısıtlamayacak yada engellemeyeceklerdir.
3. Ticaret fuarları, sergileri veya tanıtımlarında ve benzeri durumlarda, Üye Devletler bu
Direktiflere uymayan makinelerin veya kısmen tamamlanmış makinelerin
gösterilmelerini, bunun uyumlu olmadığının ve uyumlu hale getirilmedikçe hazır
olmayacağının görülür bir işaretle açıkça gösterilmesi koşuluyla, önlemeyeceklerdir.
Dahası, böyle bir uyumlu-olmayan makinenin veya kısmen tamlanmış makinenin
gösterimi sırasında şahısların güvenliğini sağlamak için tüm gerekli güvenlik önlemleri
alınacaktır.
Madde 7
Uyumlaştırılmış (Harmonize) standartlar ve uyumluluk varsayımı
1. Üye Devletler Ek II Kısım 1 Bölüm A da kapsamı belirtilen CE işareti taşıyan ve AB
uyumluluk beyannamesi bulunan bir makineyi bu Direktif hükümlerine uyumlu olarak
kabul edeceklerdir.
2. Referansları Official Journal of the European Union da (Avrupa Birliği Resmi Dergisi)
yayımlanmış olan bir uyumlaştırılmış standarda uyumlu olarak imal edilen bir makine, bu
uyumlaştırılmış standart kapsamındaki zorunlu sağlık ve güvenlik gereksinimlerine
uyumlu olarak kabul edilecektir.
3. Komisyon uyumlaştırılmış standartların referanslarını Official Journal of the European
Union da (Avrupa Birliği resmi Dergisi) yayımlayacaktır.
4. Üye Devletler uyumlaştırılmış standartların hazırlanma ve izlenme sürecinde sosyal
ortakların ulusal düzeyde bir etkiye sahip olmasını sağlamak amacıyla uygun önlemleri
alacaklardır.
Madde 8
Özel Önlemler
1. Madde 22(3) de bahsedilen prosedüre uygun hareketle Komisyon aşağıdaki hususlarla
ilgili hükümleri yürürlüğe koymak amacıyla uygun önlemleri alabilir:
(a) madde 2 de (c) bendinde bahsedilen Ek V deki güvenlik aksamı gösterge listesinin
güncellenmesi;
(b) madde 9 da bahsedilen makinelerin piyasaya arzının kısıtlanması;
2. Madde 22(d) de bahsedilen prosedüre uygun hareketle Komisyon bu Direktifin pratik
uygulanması ve yürütülmesi ile ilintili, Üye Devletlerin madde 19(1) de sağlandığı şekilde
birbirleri ve Komisyon ile işbirliğini sağlamak için gerekli önlemler dahil, uygun önlemleri
alabilir.

Madde 9
Potansiyel olarak tehlikeli makinelerle ilgili özel önlemler
1. Komisyonun, Madde 10da bahsedilen prosedüre uygun olarak, bir uyumlaştırılmış
(harmonize) standardın, kapsadığı ve Ek I de tanzim edilen zorunlu sağlık ve güvenlik
gereksinimlerini bütünüyle karşılamadığı kanısına varması durumunda, Komisyon bu
Maddenin 3. paragrafına uygun olarak Üye Devletlerin standartlardaki eksiklikler
nedeniyle risk taşıyan teknik özelliklere sahip makinelerin piyasaya arzını yasaklaması ve
kısıtlaması için veya böyle makineleri özel koşullara tabi tutması için önlemler alabilir.
Komisyon, Madde 11 de bahsedilen prosedüre uygun olarak, bir Üye Devlet tarafından
alınan önlemin haklılığına kanaat getirdiği zaman, Komisyon, Bu Maddenin 3. paragrafına
uygun olarak, Üye Devletlerin standartlardaki eksiklikler nedeniyle aynı riski taşıyan
teknik özelliklere sahip makinelerin piyasaya arzını yasaklaması ve kısıtlaması için veya
böyle makineleri özel koşullara tabi tutması için önlemler alabilir.
2. Herhangi bir Üye Devlet Komisyondan 1. paragrafta bahsedilen önlemin benimsenmesi
ihtiyacının incelenmesi için talepte bulunabilir.
3. Paragraf 1de bahsedilen durumlarda Komisyon, kişilerin sağlık ve güvenliğinin Topluluk
ölçeğinde yüksek düzeyde korunmasının sağlanması için, Üye Devletlere ve diğer ilgili
taraflara danışarak almak istediği önlemleri belirtecektir.
Bu istişarenin sonuçlarını dikkate alarak, Madde 22(3) de bahsedilen prosedüre uygun
olarak gerekli önlemleri benimseyecektir.
Madde 10
Bir uyumlaştırılmış (harmonize) standartta ihtilafla ilgili prosedür
Bir Üye Devletin veya Komisyonun, bir uyumlaştırılmış standardın, kapsadığı ve Ek I de
tanzim edilen zorunlu sağlık ve güvenlik gereksinimlerini bütünüyle karşılamadığı kanısına
varması durumunda, Üye Devlet veya Komisyon konuyu 98/34/EC Direktifi ile oluşturulan
komite önüne getirerek gerekçeleri ortaya koyacaktır. Komite bir gecikmeye mahal vermeden
bir karara varacaktır. Komitenin kararı ışığında, Komisyon Official Journal of the European
Union dergisinde ilgili uyumlaştırılmış (harmonize) standardın referanslarını yayınlama,
yayınlamama, muhafaza etme, kısıtlı olarak muhafaza etme veya geri çekme kararı verecektir.
Madde 11
Koruma maddesi
1. Bir Üye Devletin bu Direktif kapsamında, CE işareti taşıyan, AB uyumluluk
beyannamesine sahip ve niyetlenen amacına uygun olarak veya makul bir şekilde
öngörülebilen koşullar altında kullanılan makinelerin kişilerin ve, uygun durumlarda,
evcil hayvanlar yada malların sağlık ve güvenliğini tehdit ettiğinin farkına varması
durumunda, bu makinelerin piyasadan çekilmesi, bu tip makinelerin piyasaya arzını
ve/veya hizmete koyulmasının yasaklanması veya bunların serbest dolaşımının
kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.
2. Üye Devlet Komisyonu ve diğer Üye Devletleri bu tip önlemler hakkında derhal
bilgilendirerek, bu karar hakkında gerekçelerini ve özellikle uyumsuzluğun aşağıdaki
nedenlerden olduğunu belirteceklerdir:
(a) Madde 5(1)(a) da bahsedilen zorunlu gereksinimlerin karşılanamaması;
(b) Madde 7(2) de bahsedilen uyumlaştırılmış standartların yanlış uygulanması;
(c) Madde 7(2) de bahsedilen standartların kendilerindeki yetersizlikler.

3. Komisyon gecikmeden ilgili taraflarla istişareye geçecektir.
Komisyon, bu istişareden sonra, Üye Devlet tarafından alınan önlemlerin haklı olup
olmadığına karar verecek ve kararını girişimi başlatan Üye Devlete, diğer Üye Devletlere ve
imalatçı veya yetkili temsilcisine bildirecektir.
4. Paragraf 1 de bahsedilen önlemlerin uyumlaştırılmış standartlardaki bir eksiklikten
meydana gelmesi durumunda ve önlemleri başlatan Üye Devletin durumunu muhafaza
etmesi durumunda, Komisyon veya Üye Devlet Madde 10 da bahsedilen prosedürü
başlatacaktır.
5. Makinelerin uyumlu olmadığı ve CE işareti taşıdığı durumlarda, uzman olan Üye Devlet
işareti yapıştıran şahıs hakkında uygun işlemi başlatacak ve Komisyonu bundan haberdar
edecektir. Komisyon diğer Üye Devletleri bilgilendirecektir.
6. Komisyon Üye Devletlerin gelişmeler ve işlemin sonuçları hakkında bilgilendirilmelerini
garanti edecektir.

Madde 12
Makinelerin uyumluluğunu değerlendirme prosedürleri
1. İmalatçı yada onun yetkili temsilcisi, makinelerinin bu Direktifin hükümlerine
uyumluluğunu belgelemek için 2, 3 ve 4 nolu paragraflarda açıklanan uyumluluğun
değerlendirilmesi işlemlerinden birisini uygulayacaktır.
2. Makinelerin Ek IV de atıfta bulunulmadığı durumlarda, imalatçı veya onun yetkili
temsilcisi Ek VIII de sağlanan makinelerin imalatı hakkındaki içsel kontrollerle
uyumluluğun değerlendirilmesi için prosedürleri uygulayacaktır.
3. Makinelerin Ek IV de atıfta bulunulduğu ve Madde 7(2) de atıfta bulunulan
uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edildiği durumlarda, ve bu standartların
tüm ilgili zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini kapsamaları koşuluyla, imalatçı veya
onun yetkili temsilcisi aşağıdaki prosedürlerden birisini uygulayacaktır:
(a) makinelerin imalatı hakkındaki içsel kontrollere uyumluluğun değerlendirmesi için, Ek
VIII de temin edilen prosedür;
(b) Ek IX da temin edilen AB tip-muayene prosedürü, artı Ek VIII in 3 bendinde temin
edilen makinelerin imalatı hakkındaki içsel kontroller;
(c) Ek V de temin edilen bütün kalite güvence prosedürü.
4. Makinelerin Ek IV de atıfta bulunulduğu ve Madde 7(2) de atıfta bulunulan
uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilmediği durumlarda, veya bu
standartlara kısmen uyarak imal edildiği, yada uyumlaştırılmış standartların ilgili zorunlu
sağlık ve güvenlik gereklerinin tamamını kapsamadığı durumlarda, veya bahis konusu
makineler için hiçbir uyumlaştırılmış standardın mevcut olmadığı hallerde, imalatçı veya
onun yetkili temsilcisi aşağıdaki prosedürlerden birisini uygulayacaktır:
(a) Ek IX da temin edilen AB tip-muayene prosedürü, artı Ek VIII in 3 bendinde temin
edilen makinelerin imalatı hakkındaki içsel kontroller;
(b) Ek V de temin edilen bütün kalite güvence prosedürü.

Madde 13
Kısmen tamamlanmış makineler için prosedür
1. Kısmen tamamlanmış makinelerin imalatçıları veya onun yetkili temsilcileri, makineyi
piyasaya arz etmeden önce aşağıdaki hususları yerine getirilmiş olmasını sağlayacaklardır:
(a) Ek VII Kısım B de açıklanan ilgili teknik dokümanların hazır olmasını;
(b) Ek VI da tarif edilen montaj yönergelerinin hazırlanmasını;
(c) Ek II, Kısım I, Bölüm B de tarif edilen bir üst makineye takma beyannamesinin
hazırlanması.
2. Montaj yönergeleri ile üst makineye takma beyannamesi, nihai makineye takılıncaya kadar
kısmen tamamlanmış makinelerle birlikte verilecektir ve böylece bu makineler için
hazırlanacak teknik dosyanın bir parçasını oluşturacaktır.
Madde 14
Onaylı Kuruluşlar
1 Üye Devletler Madde 12(3) ve (4) de atıfta bulunulan piyasaya arz için uyumluluğu
değerlendirmek amacıyla atanmış olan kuruluşlarını, özgün uyumluluk değerlendirme
prosedürleri ile bu kurumların sorumlu olarak atandığı makine kategorileri ve Komisyon
tarafından bunlara tahsis edilmiş olan kimlik numaraları ile birlikte, Komisyon ile diğer Üye
Devletlere bildireceklerdir. Üye Devletler Komisyon ile diğer Üye Devletleri müteakip
değişiklikler hakkında da bilgilendireceklerdir.
2. Üye Devletler onaylı kuruluşların Ek XI de tanzim edilen kriterlere her zaman uyduğunu
kontrol amacıyla düzenli olarak izleneceklerdir. Onaylı kuruluş, Üye Devletlerin Ek XI in
gereklerinin karşılandığından emin olmasını sağlamak için istek halinde tüm ilgili bilgileri,
bütçe ile ilgili belgeler dahil, temin edeceklerdir.
3. Üye Devletler, onaylanacak kuruluşlar ile halihazırda onaylanmış kuruluşların
değerlendirilmesinde, Ek XI de düzenlenen kriterleri uygulayacaklardır.
4. Komisyon, bilgi amacıyla, onaylanmış kuruluşların bir listesi ile bunların kimlik
numaralarını ve bunların atandığı görev alanlarını Avrupa Birliği resmi Dergisinde
yayınlayacaktır. Komisyon bu listenin güncel tutulmasını sağlayacaktır.
5. ilgili uyumlaştırılmış standartlarda tanzim edilen değerlendirme kriterlerini karşılayan,
Avrupa Birliği resmi Dergisinde referansla yayımlanan kuruluşlar, ilgili kriterleri karşılamış
olarak kabul edilecektir.
6. Eğer bir onaylanmış kuruluşun, bu Direktifin ilgili gereklerinin karşılanmamış olduğunun
veya imalatçı tarafından artık karşılanmadığının veya bir AB tip-muayene sertifikasının yada
kalite güvence sistemi onaylamasının yapılmaması gerektiğinin farkına varması halinde, bu
gereklere uyumluluk imalatçı tarafından uygun düzeltici önlemlerle güvenceye alınmadığı
sürece, oransallık ilkesini göz önünde bulundurarak ve ayrıntılı gerekçelerini vererek,
yayınlanmış olan sertifika yada onayı askıya alacak veya geri alacak yada bunun üzerine bir
kısıtlama getirecektir. Sertifika yada onayın askıya alınması veya geri alınması yada bunun
üzerine bir kısıtlama getirilmesi halinde, veya uzman kurul tarafından müdahale edilmesinin
gerekli görülmesi durumunda, onaylı kuruluş Madde 4 e uygun olarak uzman kurulu
bilgilendirecektir. Üye Devlet, diğer Üye Devletler ile Komisyonu gecikmeden
bilgilendirecektir. Bir temyiz prosedürü de mevcut olacaktır.

7. Komisyon, bu Direktifin eşitlikçi bir şekilde uygulanmasını koordine etmek amacıyla, Üye
Devletlerde yetkili kuruluşları atama, bildirim ve izleme yetkisine sahip kurumlar arasında
deneyimlerin paylaşılması için organizasyonel düzenlemeler yapacaktır.
8. Bir kurulu yetkili olarak atayan bir Üye Devlet eğer aşağıda belirtilen eksiklikleri tespit
ederse bu yetkisini derhal geri çekecektir:
(a) bu kurulun Ek XI de belirtilen kriterleri artık karşılayamaması durumunda; veya
(b) bu kurulun ciddi bir biçimde sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda.
Bu Üye Devlet derhal Komisyonu ve diğer Üye Devletleri aynı şekilde bilgilendirecektir.
Madde 15
Makinelerin montajı ile kullanılması
Bu Direktif Üye Devletlerin, Topluluk yasasını gerektiği gibi gözeterek, kişilerin ve özellikle
çalışanların makineleri kullanırken korunmalarını güvenceye almak için, bunun bu tip
makineleri bu Direktifte belirtilmeyen bir şekilde değiştirilmeleri anlamına gelmemek koşulu
ile, gerekli görecekleri gereksinimleri düzenleme haklarını etkilemeyecektir.
Madde 16
CE İşareti
1. CE uyumluluk işareti Ek III de gösterildiği gibi CE harflerinden oluşacaktır.
2. CE işareti makineye, Ek III e uygun olarak, görülür, okunaklı ve silinmez bir şekilde
yapıştırılacaktır.
3. Makine üzerine, üçüncü şahısların CE işaretinin biçimi ve anlamı, her ikisi, hakkında yanlış
bilgiye sahip olmasına neden olacak işaretler, simgeler ve yazılar şeklinde yapıştırmalar
yasaklanacaktır. CE işaretinin görünürlüğünü, okunaklılığını ve anlamını bozmayacak şekilde
olmak koşulu ile, başka işaretler de yapıştırılabilir.
Madde 17
İşaretin uyumsuzluğu
1. Üye Devletler aşağıda belirtilen işaretlemelerin uyumlu olmadığını kabul edeceklerdir:
(a) bu Direktife göre CE işaretinin bu Direktif kapsamında olmayan bir makineye
yapıştırılması;
(b) CE işaretinin mevcut olmaması ve/veya AB uyumluluk deklarasyonunun bulunmaması
2. Bir Üye Devletin işaretlemenin bu Direktifin ilgili hükümlerine uygun olmadığının farkına
varması durumunda, imalatçı veya onun yetkili temsilcisi ürünü uyumlu duruma getirmek ve
o Üye Devletin belirlediği koşular altında bu ihlale son vermekle yükümlüdür.
3. Uyumsuzluğun devam etmesi halinde Üye Devlet bahse konu ürünün piyasaya arzını
yasaklamak yada kısıtlamak veya Madde 11 de düzenlenen prosedüre uygun olarak ürünün
piyasadan çekilmesini sağlamak için tüm gerekli önlemleri alacaktır.
Madde 18
Gizlilik
1. Üye Devletler, gizlilik alanındaki mevcut ulusal hükümlere ve uygulamalara zarar
vermeksizin, bu Direktifin uygulaması ile ilgili tüm şahısların ve tarafların kendi
görevlerini ifa ederken ellerine geçen bilgilerin gizli bilgi olarak işlem görmelerini
sağlayacaklardır. Daha özgün ifade ile, profesyonel ve ticari sırlar, bu bilgilerin kişilerin
sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ifşa edilmeleri gerekli olmadıkça, gizli olarak
muamele görecektir.

2. 1. paragraf hükmü, Üye Devletlerin ve onaylı kuruluşların karşılıklı bilgi alışverişini ve
uyarılar yayınlamalarını etkilemeyecektir.
3. Üye Devletler ve Komisyon tarafından Madde 9 ve Madde 11 e göre alınan herhangi bir
karar yayımlanacaktır.
Madde 19
Üye Devletler arasında işbirliği
1. Üye Devletler Madde 4(3)de atıfta bulunulan uzman kurumların kendi aralarında ve
Komisyon ile işbirliği yapmaları, ve bu Direktifin eşitlikli bir şekilde uygulanmasının
sağlanması amacıyla gerekli bilgileri aktarmaları için uygun önlemleri alacaklardır.
2. Komisyon bu Direktifin eşitlikli bir şekilde uygulanmasını koordine etmek amacıyla
Pazarın izlenmesinden sorumlu uzman kurumlar arasında deneyimlerin paylaşılması için
organizasyonel düzenlemeler yapacaktır.
Madde 20
Yasal Telafiler
Bu Direktif kapsamındaki herhangi bir makinenin piyasaya arzını ve/veya hizmete
koyulmasını kısıtlayan bu Direktife uygun davranarak alınmış bir önlem bunun hangi gerçek
nedene dayandırıldığını belirtmelidir. Böyle bir önlem mümkün olan en kısa zamanda ilgili
tarafa bildirilmeli, ilgili muhataba aynı zamanda bu Üye Devlette yürürlükte olan yasalar
içerisinde ne tür telafi yollarının bulunduğuna ve bu yollara başvuru için süre sınırlarına dair
bilgi verilecektir.
Madde 21
Bilginin Yayılması
Komisyon bu Direktifin yürürlüğe konulması ile ilgili uygun bilgilerin hazır bulundurulması
için gerekli önlemleri alacaktır.
Madde 22
Komite
1. Komisyon bir komite tarafından desteklenecektir, bundan böyle “Komite” olarak
adlandırılacaktır.
2. Bu paragrafa atıfta bulunulan durumlarda, 1999/468/EC Kararının 3 ve 7 Maddeleri
uygulanacak, Madde 8 hükümleri de göz önünde tutulacaktır.
3. Bu paragrafa atıfta bulunulan durumlarda, 1999/468/EC Kararının 5 ve 7 Maddeleri
uygulanacak, Madde 8 hükümleri de göz önünde tutulacaktır.
1999/468/EC Kararının 5(6) Maddesinde düzenlenen süre üç ay olacaktır.
4. Komisyon kendi prosedür kurallarını benimseyecektir.

Madde 23
Cezalar
Üye Devletler bu Direktife tabi olarak kabul edilen ulusal hükümlerin ihlaline
uygulanabilecek kuralları düzenleyecekler ve bunların yürürlüğe konulmasını sağlama için
gerekli tüm önlemleri alacaklardır. Benimsenen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
Üye devletler bu hükümleri 29 Haziran 2008 tarihine kadar bildirecekler ve müteakip
değişiklikleri gecikmeye neden olmadan Komisyona derhal bildireceklerdir.
Madde 24
95/16/EC Direktifinin Değişiklikleri
95/16/EC Direktifini bu vesileyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Madde 1 paragraf 2 ve 3 aşağıdakilerle değiştirilecektir:
2. “Bu Direktif amacıyla, “asansör” belli seviyelere hizmet veren, kılavuzlar üzerinde
hareket eden, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla bir açıya sahip, aşağıdakileri
taşıma amaçlı bir kaldırma cihazı anlamına gelecektir:
- kişiler,
- kişiler ve eşyalar
- eğer araba erişilebilir konumda ise, yani bir kişi ona güçlük yaşamadan girebiliyorsa ve
taşıyıcı içerisinde yerleşik yada taşıyıcı içerisindeki bir kişinin erişim mesafesinde olan
kumandalar takılı ise, eşyalar.
Esnek olmayan kılavuzlar boyunca hareket etmese de sabit bir güzergah içerisinde hareket
eden kaldırma cihazları bu Direktifin kapsama alanına giriyor olarak kabul edilecektir.
Bir “taşıyıcı” asansörün, içerisinde kaldırmak veya indirmek amacıyla şahısların ve/veya
eşyaların desteklendiği bir parçası anlamına gelir.
3. Bu Direktif aşağıdakilere uygulanmayacaktır:
- hızı 0,15 m/san den daha yüksek olmayan asansörler
- inşaat şantiyelerindeki ceraskallar (hoist),
- kablolu demiryolu, rampa demiryolu dahil (funicular railways)
- askeri veya polisiye amaçlarla özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörler,
- maden çukuru asansörü (mine winding gear),
- sanatsal gösterimler sırasında sanatçıları kaldırma amaçlı kaldırma araçları,
- nakliye araçları içerisine takılan kaldırma cihazları,
- makinelere bağlanan ve münhasıran, makineler üzerinde bakım ve onarım
noktaları dahil, çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma
araçları,
- kremayer ve pinyon düzenekleri,
- yürüyen merdiven ve mekanik yürüyüş bantları.”;

2. Ek 1 ‘in 1.2 altbendi aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir:
1.2 ‘Taşıyıcı
Asansörün her bir taşıyıcısı bir araba olmalıdır. Bu araba kurucusunun belirlediği
taşınacak azami insan sayısına ve anma yüküne uygun olan bir kuvvet ve boşluk
sunacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
Asansörün insan taşıma amaçlı olması durumunda, ve ölçülerinin izin verdiğince, bu
araba engelli insanların girişini ve kullanımını zorlaştırmayacak, ve bu kişilerin
kullanımını kolaylaştırmak amacıyla herhangi uygun ayarlamalar yapılmasına imkan
verecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.’
Madde 25
Son verme
98/37/EC sayılı Direktif bu şekilde ilga olmuştur.
Bu mülga Direktife yapılan atıflar bu Direktife yapılmış olarak addedilecek ve Ek XII de
bulunan korelasyon tablosuna uygun olarak okunmalıdır.
Madde 26
Dönüşüm
1. Üye Devletler en geç 29 Haziran 2008 tarihine kadar bu Direktife uygun olarak gerekli
hükümlerini benimseyecek ve yayınlayacaklardır. Komisyonu derhal bundan haberdar
edeceklerdir.
Üye Devletler bu hükümleri 29 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde
uygulayacaklardır.
Üye Devletler bu hükümleri kabul ettikleri zaman bu hükümlerin resmi olarak yayımlanması
vesilesiyle be Direktife bir atıfta bulunacak veya bu Direktifi de ihtiva edeceklerdir. Bu
referansın ne şekilde yer alacağına Üye Devlet kendisi karar verecektir.
2. Üye Devletler bu Direktifin kapsadığı alana ait kabul ettikleri ulusal yasa hükümlerinin
metnini, bu Direktif hükümlerinin kabul edilen ulusal hükümlere ne şekilde tekabül ettiğini
gösteren bir tablo ile birlikte, Komisyona bildireceklerdir.
Madde 27
İstisnalar (Derogasyon )
Üye Devletler bu Direktifin kabulü ile, yürürlükte olan ulusal hükümlerle uyumlu olan
portatif kartuşla-çalıştırmalı ve diğer darbeli tezgahların piyasaya arzı ve pazarlanmasına 29
Haziran 2011 tarihine kadar izin verebilirler.

Madde 28
Yürürlüğe giriş

Bu Direktif Avrupa Birliğinin Resmi Dergisinde yayımlanmasını takip eden 20nci günde
yürürlüğe girer.

Madde 29
Muhataplar

Bu Direktifin muhatapları Üye Devletlerdir.

17 mayıs 2006 da Strazburg da hazırlanmıştır.
Avrupa Parlamentosu Adına
Başkan
J. BORRELL FONTELLES

Konsey Adına
Başkan
H. WINKLER

EK I
Makinelerin tasarım ve yapımı ile ilgili zorunlu sağlık ve güvenlik gerekleri
GENEL İLKELER
1. Makinelerin imalatçıları veya onların yetkili temsilcileri makinelere uygulanan sağlık
ve güvenlik gereklerini belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmasını
sağlamalıdır. Makineler böylece bu risk değerlendirmesi sonuçlarını göz önünde
bulundurarak tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Yukarıda atıfta bulunulan risk değerlendirilmesi ve risk azaltımı sürecinin tekrarlamalı
olarak yürütülmesi sayesinde imalatçı veya onun yetkili temsilcisi aşağıdaki yargılarda
bulunur:
-

makinelerin sınırlarını, hedeflenen kullanımını ve dolayısıyla öngörülebilecek
herhangi bir yanlış kullanımı ihtiva ederek, belirler,
makinelerin meydana getirebileceği tehlikeleri yada bağlantılı tehlikeli durumları
belirler,
olası yaralanmaların şiddetini veya sağlık üzerindeki yaratabilecekleri hasarları ve
bunların meydana gelme olasılıklarını göz önünde tutarak riskleri tahmin eder,
bölüm 1.1.2(b) maddesinde düzenlenen koruyucu önlemleri uygulayarak zararları
ortadan kaldırır veya bu zararlarla ilgili riskleri azaltır.

2. Zorunlu sağlık ve güvenlik gereklilikleri ile düzenlenen yükümlülükler, sadece bahse
konu makinelerin imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından öngörülen koşullar
altında yada öngörülebilen anormal durumlarda kullanımlarında varolabilecek zararlara
tekabül ettikleri durumlarda uygulanırlar. Her halükarda, bölüm 1.1.2 de atıfta bulunulan
güvenlik entegrasyon ilkeleri ve 1.7.3 ile 1.7.4 bölümlerinde atıfta bulunulan makinelerin
işaretlenmesi ve yönergelerle ilgili yükümlülükler uygulanır.
3. Bu Ekte düzenlenen temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunludur; Bununla birlikte, son
gelişmeleri dikkate alarak, bunların düzenlediği hedefleri karşılamak mümkün
olmayabilir. Bu durumda, makineler mümkün olduğunca bu amaçlara ulaşacak şekilde
düzenlenmeli ve imal edilmelidirler.
4. Bu Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiştir. Birinci kısmın genel bir kapsamı vardır ve
tüm makine türlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar belli türdeki diğer özgün zararlara
atıfta bulunurlar. Yine de, tüm ilgili zorunlu gereklilikleri karşılamasını güvenceye almak
için bu Ek’in tamamını incelemek gereklidir. Makineler tasarlandıklarında, bu Genel
İlkelerin 1 nolu bendine uygun olarak yürütülen risk değerlendirmesinin sonuçlarına
bağlı olarak, genel kısım gerekleri ile diğer kısımların bir veya daha fazlasının gerekleri
dikkate alınacaktır.
1.
1.1.

ZORUNLU SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
GENEL NOTLAR

1.1.1. Tanımlamalar
Bu Ekin amaçları içerisinde:
(a) ‘zarar’ sağlık için potansiyel bir hasar veya yaralanma kaynağı anlamına gelir;

(b) ‘tehlike sahası’ bir kişinin makinelerin içerisinde ve/veya çevresinde sağlığına
yada güvenliğine karşı bir riske maruz kalabileceği herhangi bir alan anlamına
gelir;
(c) ‘maruz şahıs’ kısmen veya bütünüyle bir tehlike sahasında bulunan bir kişi
anlamına gelir;
(d) ‘operatör’ makineleri kuran, çalıştıran, bakımını yapan, temizleyen, onaran veya
hareket ettiren kişi yada kişiler anlamına gelir;
(e) ‘risk’ tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek sağlık için bir yaralanma yada
hasarın derece ve olasılıklarının bir bileşimi anlamına gelir;
(f) ‘koruyucu’ makinelerin özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlamak
amacıyla kullanılan bir parçası anlamına gelir;
(g) ‘koruyucu tertibat’ yalnız başına yada bir koruyucu ile birlikte risk azaltmak
amacıyla kullanılan (koruyucudan ayrı) bir aygıt anlamına gelir;
(h) ‘amaçlanan kullanım’ makinelerin kullanım yönergelerinde verilen bilgilere
uygun olarak kullanımı anlamına gelir;
(i) ‘makul şekilde öngörülebilir yanlış kullanım’ makinelerin kullanım
yönergelerinde amaçlanmadığı bir şekilde, ancak insanların bilinen kestirilebilir
davranışlarından kaynaklanabilecek kullanımı anlamına gelir.
1.1.2. Tümleşik güvenlik ilkeleri
(a) Makineler işlevlerine uygun olarak ve öngörülen koşullar altında, ancak keza makul bir
şekilde öngörülebilir hatalı kullanımlarını da hesaba katarak, yapıldıklarında şahısları
tehlikeye atmadan çalıştırılabilecek, ayarlanabilecek ve bakılabilecek şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidir.
Alınan önlemlerin amacı, makinelerin, nakliye, montaj, demontaj, servisten alma ve ıskat
etme de dahil, öngörülebilir çalışma ömrü süresince herhangi bir tehlikeyi bertaraf etmek
olmalıdır.
(b) En doğru yöntemleri seçerken, imalatçı veya onun yetkili temsilcisi, aşağıdaki ilkeleri
verili düzen içerisinde uygulamalıdır:
- riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak (içsel olarak güvenli makine
tasarımı ve imalatı),
- bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu önlemleri almak,
- kullanıcıları kullanılan koruyucu önlemlerin yetersizlikleri konusunda potansiyel riskler
konusunda bilgilendirmek, herhangi özel bir eğitimin gerekliliğini göstermek ve
herhangi bir kişisel koruma ekipmanı ihtiyacını belirtmek.
(c) Makineleri tasarlarken veya inşa ederken ve yönergeleri hazırlarken, imalatçı yada onun
yetkili temsilcisi sadece makinenim amaçlana kullanımını değil aynı zamanda
öngörülebilir herhangi bir hatalı kullanımını da göz önünde tutmalıdır.
Makineler, eğer bu kullanım bir risk yaratacak ise anormal kullanımı önleyecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Uygun durumlarda, yönergeler kullanıcının dikkatini –
deneyimlerin meydana gelebileceğini gösterdiği- makinelerin nasıl kullanılmaması
gerektiğine çekmelidir.
(d) Makineler, kişisel koruyucu ekipmanın gerekli yada öngörülebilir kullanımlarından
doğabilecek, operatörün maruz olduğu kısıtlamaları göz önünde bulunduracak şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
(e) Makineler güvenli bir şekilde ayarlanıp, bakılıp kullanılmasına imkan verecek tüm özel
ekipman ve aksesuarlarla birlikte tedarik edilmelidir.

1.1.3. Malzemeler ve ürünler
Makinelerin imalatında kullanılan malzemeler veya bunların kullanımı sırasında kullanılan
veya yaratılan ürünler kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. Özellikle,
akışkanların kullanımı halinde, makineler dolum, kullanım veya boşaltım sırasında riskleri
önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
1.1.4. Aydınlatma
Makineler, aydınlatmanın yetersiz olup normal şiddetteki çevre aydınlatmasına
rağmen bir tehlikeye neden olma durumunun söz konusu olması halinde ilgili
çalışmalar için uygun olan iç aydınlatma ile teçhiz edilmelidirler.
Makineler bir rahatsızlığa neden olabilecek gölgelik bir alan, rahatsızlık yaratıcı bir
gözü kamaşması ve aydınlatma nedeniyle hareketli parçalarda tehlikeli bir şiddetli
flaşör etkisi olmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Sık muayene ve aydınlatma gerektiren iç parçalar, ve bakım alanları uygun
ışıklandırmaya sahip olmalıdır.
1.1.5. Makinelerin nakliyeyi/taşımayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanması
Makineler ve her bir aksamın parçaları;
- güvenli bir şekilde taşınabilmeli ve nakledilebilmelidir,
- güvenli ve hasarsız bir şekilde stoklanacak şekilde paketlenmeli veya
tasarlanmalıdır
Makinelerin ve/veya aksamı parçalarının nakliyesi sırasında, makinelerin ve/veya
aksamı parçalarının yönergelere uygun olarak taşındıkları sürece,
dengesizlik/kararsızlık nedeniyle hiçbir ani hareket ve tehlike olasılığı
bırakılmamalıdır.
Makinelerin ve/veya aksamı parçalarının ağırlık, ölçü veya biçim nedeniyle el ile
hareket ettirilmesine engel oluşturulması halinde, makineler veya aksamı parçaları:
-

ya kaldırma düzeni için ataşmanlara sahip olmalı, ya da
bu tür ataşmanlar takılabilecek şekilde tasarlanmalı, veya
standart kaldırma düzeninin takılabileceği bir şekle sahip olmalıdırlar
Makinelerin ve/veya aksamı parçalarının el ile hareket ettirilmelerinin gerektiği
durumlarda, bunlar;
- ya kolaylıkla sökülebilmeli, yada
- güvenli bir şekilde kaldırılıp hareket ettirilecek şekilde teçhiz edilmelidirler.
Tehlikeli olabilecek takımlar ve/veya makine parçalarının, hafif olsalar da, taşınması
için özel düzenekler yapılmalıdır.

1.1.6. Ergonomik
Amaçlanan kullanım şartlarında, operatörün karşı karşıya olduğu rahatsızlık,
yorgunluk ve fiziksel stres, aşağıdaki ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurularak
olabildiğince asgariye indirilmelidir:
- operatörün fiziksel ölçüleri, ağırlığı ve iştahının değişkenliği için tolerans
tanınmalıdır,

-

operatörün beden uzuvlarının serbest bir şekilde hareket edebilmesi için yeterli
hacim sağlanması,
bir makinenin belirleyeceği çalışma hızı,
uzun süreli konsantrasyon gerektiren izlemelerden kaçınmak,
insan/makine arayüzlerini operatörün öngörülebilir karakteristiklerine
uyumlaştırmak.

1.1.7. Çalışma konumları
Çalışma pozisyonu egzoz gazları ve/veya oksijen yetersizliğinden kaçınacak şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Eğer makinenin operatörün sağlık ve güvenliği için risk gösteren zararlı bir ortamda
kullanımı amaçlanıyor ise, veya eğer makinenin kendisi tehlikeli bir ortam yaratıyor
ise, operatörün iyi çalışma şartlarına sahip olması ve öngörülebilir tehlikelerden
korunması için yeterli önlemler alınmalıdır.
Uygun olan durumlarda çalışma konumuna yukarıdaki gerekleri karşılayacak şekilde
tasarlanmış, inşa edilmiş ve/veya teçhiz edilmiş uygun bir kabin takılmalıdır. Çıkış
hızlı bir şekilde tahliyeye olanak vermelidir. Üstelik, uygulanabilir durumlarda,
alışılagelmiş çıkışlardan farklı bir yönde bir acil çıkış sağlanmalıdır.
1.1.8. Oturma
Uygun durumlarda ve çalışma koşullarının elverdiği durumlarda, makinelerin tümleşik
bir kısmını oluşturan iş istasyonlarına koltukların takılacağı şekilde tasarlanmalıdır.
Eğer operatörün çalışma sırasında oturması amaçlanıyor ise ve çalışma konumu
makinenin tümleşik bir parçası ise, makineye koltuk takılmalıdır.
Operatörün koltuğu ona istikrarlı bir konum sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
İlave olarak, koltuk ve onun kumanda aygıtlarına olan mesafesi operatöre göre
ayarlanabilir olmalıdır.
Eğer makine titreşimlere maruz ise, koltuk titreşimlerin operatöre makul bir derecede
mümkün olan en düşük düzeyde iletileceği şekilde tasarlanıp imal edilmelidir.
Koltuğun montaj aksamı maruz kalabileceği tüm gerilimlere dayanmalıdır. Operatörün
ayakları altında zemin olmadığı durumlarda, kaymaya dayanıklı malzemeden yapılmış
ayak-dayamaları sağlanmalıdır.
1.2 KONTROL SİSTEMLERİ
1.2.1. Emniyet ve güvenilirlik kontrol sistemleri
Kontrol sistemleri tehlike arz edecek durumların oluşumunu önleyecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler. Her şeyden öte:
- bunlar dış etkilere ve tasarlandıkları çalışma gerilimlerine dayanabilmelidirler,
- kontrol sisteminin donanımında yada yazılımında meydana gelen bir arıza tehlikeli
durumlara yol açmamalıdır.
- kontrol sistem mantığında (lojik devre) meydana gelen hatalar tehlikeli durumlara
yol açmamalıdır.
- çalışma sırasındaki makul bir şekilde öngörülebilir hatalar tehlikeli durumlara yol
açmamalıdır.
-

Aşağıdaki hususlara özel önem verilmelidir:
makineler beklenmedik şekilde marş edilmemelidir.

-

makine parametreleri, bu değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açması durumunda,
kontrolsüz bir şekilde değişmemelidir.
eğer durdurma komutu verilmişse makinelerin durdurulmalarına engel
oluşturulmamalıdır.
makineler tarafından tutulmakta olan hiçbir hareketli parça düşmemeli yada yerinden
çıkmamalıdır.
ne olursa olsun hareketli parçaların otomatik veya el ile durdurulmaları
engellenmemelidir.
koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durma komutu vermelidir.
kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları makinelerin ve/veya kısmen
tamamlanmış makinelerin bir alt grubunun tamamına tutarlı bir şekilde
uygulanmalıdır.
Kablosuz kumanda için doğru kontrol sinyalleri alınmadığı zaman, iletişim kaybı da
dahil, bir otomatik durma sistemi devreye girmelidir.

1.2.2. Kontrol aygıtları
Kontrol aygıtları;
- açık bir şekilde görünür ve tanınır olmalı, uygun yerlerde resimli gösterimler
kullanılmalıdır,
- bir tereddüt olmadan yada zaman kaybına yol açmadan, ve belirsizliğe yer vermeden
güvenli bir şekilde çalıştırılacak şekilde konumlandırılmalıdır,
- kontrol aygıtının hareketi etkisi ile tutarlı olacak şekilde tasarlanmalıdır,
- bir tehlike söz konusu olduğunda, arzulanan etkinin sadece maksatlı bir eylem ile
başarılacağı şekilde tasarlanmalı veya korunmalıdır,
- öngörülebilir kuvvetlere dayanacak şekilde yapılmalıdır; kayda değer kuvvetlere
maruz olma eğilimindeki acil durdurma aygıtlarına özel dikkat gösterilmelidir.
Bir kontrol aygıtının birkaç farklı eylemi yerine getirmesi için tasarlanmış ve inşa
edilmiş olması durumunda, yani bire-bir mütekabiliyetin olmadığı durumlarda,
yürütülecek eylem açıkça gösterilmeli ve, gerekli ise, onaylamaya tabi olmalıdır.
Kontrol aygıtları, yerleşim planları, gezintileri ve çalışmaya dirençleri yapılacak
eylem ile uyumlu olacak şekilde düzenleniş olmalı, ergonomi ilkeleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
Makinelere güvenli bir çalışmanın gerektirdiği gibi göstergeler takılmalıdır. Operatör
bunları kumanda konumundan okuyabilmelidir.
Her bir kumanda konumunda, operatör hiç kimsenin tehlike-sahalarında
olmadığından emin olmalı, veya kumanda sistemi bir kişinin tehlike sahasında
bulunması durumunda çalışmanın başlamasını önleyecek şekilde tasarlanmış ve inşa
edilmiş olmalıdır.
Eğer bu olanakların hiçbirisi uygulanabilir değilse, makine çalışmaya başlamadan
önce, bir sesli ve/veya görsel uyarı verilmelidir. Tehlikeye maruz kişilere tehlike
sahasını terk etmeleri için zaman tanınmalı veya makinenin çalışmasını önlemelidir.
Eğer gerekli ise, makinelerin sadece önceden belirlenmiş bir yada daha fazla alanlara
veya yerlere yerleştirilmiş kumanda konumlarından kumanda edilebileceği araçlar
sağlanmalıdır.
Birden fazla kumanda konumunun olduğu durumlarda, kumanda sistemi bunlardan
birinin kullanımının diğerlerinin kullanımını önleyeceği şekilde, durdurma
kumandaları ve acil durdurmalar hariç, tasarlanmalıdır.

Makinelerin iki veya daha fazla çalışma konumlarının olduğu durumlarda, her bir
konumda, operatörlerin birbirlerini engellemeyeceği veya tehlikeli bir duruma
sokmayacağı şekilde gerekli olan tüm kumanda aygıtları bulunmalıdır.
1.2.3. Çalıştırma
Makineleri sadece bu amaçla sağlanmış olan bir kumanda aygıtının bilinçli bir eylem ile
devreye sokulması halinde çalıştırmak mümkün olmalıdır.
Aynı gereklilik aşağıdakilere de uygulanır:
- hangi nedenle olursa olsun, bir makinenin duruştan sonra çalışmaya başlatıldığı
zaman,
- çalışma koşullarında önemli bir değişiklik yapıldığı zaman.
Bununla birlikte, makinelerin çalışmaya başlatılmaları veya çalışma koşullarındaki bir
değişiklik bu amaçla temin edilmiş kumanda aygıtından başka bir aygıtın, bunun
tehlikeli bir duruma yol açmaması koşulu ile, bilinçli olarak devreye sokulması ile
yapılabilir.
Otomatik kipde çalışan makineler için, makinelerin çalışmaya başlatılmaları, bir duruşu
takiben yeniden çalıştırılma, veya çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik, bunun
tehlikeli bir duruma yol açmaması koşulu ile, müdahale olmaksızın mümkün olmalıdır.
Makinelerin birkaç marş kumanda aygıtının olması ve bu nedenle operatörlerin
birbirlerini tehlikeye atabilecekleri durumunda, bu riski ortadan kaldıracak ilave aygıtlar
takılmalıdır. Marş etmenin ve/veya durdurmanın güvenlik gereği belirli bir sıra izleyerek
yapılması gerekiyorsa, bu operasyonların doğru bir sırada yapılmasını güvenceye alacak
aygıtlar bulunmalıdır.
1.2.4. Durdurma
1.2.4.1.Normal durdurma
Makinelere, makinenin bütünüyle durma haline getirilebileceği bir kumanda aygıtı
takılmalıdır.
Her bir çalışma istasyonuna, varolan tehlikelere bağlı olarak, makinelerin işlevlerinin
tamamını yada bir kısmını durduracak bir kumanda aygıtı takılmalıdır, böylece makine
güvenli duruma getirilmelidir.
Makinelerin durdurma kumandaları marş kumandaları üzerinde bir önceliğe sahip
olmalıdır.
Makineler veya bunların tehlikeli işlevleri bir kez durdurulduğunda ilgili aktüatörlere
giden enerji besleme devresi de kesilmelidir.
1.2.4.2. Operasyonel durdurma
Çalışma nedeniyle aktüatörlere giden enerji devresini kesmeyen bir durdurma
kumandası gerekli olduğunda, durdurma durumunun gözlenmesi ve muhafaza
edilmesi gerekir.
1.2.4.3.Acil durdurma
Makinelere, fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için, bir yada daha fazla
acil durdurma aygıtı takılmalıdır.

Aşağıdaki istisnalar uygulanır:
- ya duruş süresini azaltmayacağı için yada alınacak riskle baş edecek özel
önlemlere imkan vermeyeceğinden, riski azaltmayacak acil duruş aygıtları,
- portatif elde-taşımalı ve/veya el ile yönlendirilen makineler.
Bu aygıt:
- açıkça tanınabilen, açıkça görülebilen ve çabucak erişilebilen kontrol aygıtlarına
sahip olmalıdır,
- ilave bir risk yaratmaksızın, tehlikeli süreci mümkün olan en çabuk bir şekilde
durdurmalıdır,
- gerekli durumlarda, belirli koruyucu hareketleri tetiklemeli yada tetiklenmesini
sağlamalıdır.
Bir duruş komutunu takiben acil duruş aygıtının çalışması durdurulduktan sonra, bu
komut acil durdurma aygıtının devreye sokulması ile, bu işlem özel olarak bastırılıncaya
kadar, sürekli kılınmalıdır; bir duruş komutunu tetiklemeksizin aygıtın devreye
sokulması mümkün olmamalıdır; aygıtın devreden çıkarılması sadece uygun bir
operasyon ile mümkün olmalı, ve aygıtın devreden çıkarılması makineyi yeniden
çalıştırmamalı, ancak yeniden çalıştırmaya izin vermelidir.
Acil durdurma işlevi çalışma kipine itibar etmeksizin, her zaman mevcut ve çalışır
durumda olmalıdır.
Acil durdurma aygıtları diğer koruyucu önlemler için bir destekleyici unsurdur ve onlar
için yedek değildir.
1.2.4.4.Makineye montaj
Makinelerin yada makinelerin parçalarının birlikte çalışmak üzere tasarlanmaları
durumunda, makineler acil duruş aygıtı dahil durdurma kumandaları sadece makineyi
değil, aynı zamanda, eğer bunların çalışmaya devam etmesi tehlikeli olacaksa, tüm ilgili
ekipmanı durduracak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
1.2.5 Kumanda veya çalışma kipinin seçimi
Seçilen çalışma veya kumanda kipi, acil duruş hariç, tüm diğer çalışma veya kumanda
kiplerini bastırmalıdır.
Eğer makine farklı koruyucu önlemleri ve/veya iş prosedürlerini gerektiren kumanda
veya çalımla kiplerinde kullanılmasına imkan verecek şekilde tasarlanmış ve inşa
edilmişse, buna her bir konumda kilitlenebilecek olan bir kip seçici takılmalıdır.
Seçicinin her bir konumu açık bir şekilde tanınabilmeli ve tek bir çalışma veya kumanda
kipine tekabül etmelidir.
Seçici makinelerin belirli işlevlerini kullanımını belirli operatör kategorilerine kısıtlayan
başka bir seçme yöntemi ile değiştirilebilir.
Eğer, belli operasyonlar için, makinelerin bir muhafazanın devreden çıkarılması veya
sökülmesi ve/veya bir koruyucu tertibatın devre dışı olması ile çalışabilmesi gerekiyor
ise, kumanda veya çalışma kipi seçici eş zamanlı olarak;
- tüm diğer kumanda veya çalışma kip seçicilerini devreden çıkarmalıdır,
- tehlikeli işlevlerin sadece sürekli eylem gerektiren kumanda aygıtları ile çalışmasına
izin vermelidir,
- tehlikeli işlevlerin sadece azalmış risk koşullarında çalışmasına izin vermeli,
bağlantılı çalışma sıralarından gelen tehlikeleri önlemelidir.

Eğer bu dört koşul eş zamanlı olarak yerine getirilemiyorsa, kumanda veya çalışma kip
seçicisi güvenli bir müdahale alanı sağlayacak şekilde tasarlanan ve imal edilen diğer
koruyucu önlemleri devreye sokmalıdır.
İlave olarak, operatör üzerinde çalıştığı parçaların çalışmasına ayarlama noktasından
kumanda edebilmelidir.
1.2.6

Güç kaynağı arızası
Makineleri besleyen güç kaynağının kesintiye uğraması, kesintiden sonra yeniden
kurulumu veya enerjisindeki herhangi yoldan meydana gelen dalgalanmalar tehlikeli
bir duruma yol açmamalıdır.
Aşağıdaki noktalar özel önem verilmelidir:
-

makineler beklenmedik bir şekilde çalışmaya başlamamalıdır,
makinelerin parametreleri, eğer bu değişiklik tehlikeli durumlara yol açacaksa,
kontrolsüz bir şekilde değişmemelidir,
eğer komut halihazırda verilmiş ise, makinelerin durmasını engellenmemelidir,
makineler tarafından tutulmakta olan hiçbir hareketli parça düşmemeli yada yerinden
çıkmamalıdır,
ne olursa olsun hareketli parçaların otomatik veya el ile durdurulmaları
engellenmemelidir,
koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir.

1.3 MEKANİK TEHLİKELERE KARŞI KORUNMA
1.3.1 Kararlılık kaybı riski
Makineler veya makine aksamı ile ataşmanları nakliye, montaj, demontaj veya
makinelerle ilgili herhangi başka eylemlerde devrilmeye, düşmeye veya kontrolsüz
hareketlere engel olacak şekilde yeterince kararlı konumlanmalıdır.
Eğer makinelerin şekilleri veya amaçlanan montaj şekli yeterli istikrar sağlamıyorsa,
yönergelerde uygun bağlama araçları sağlanmalı ve gösterilmelidir.
1.3.2. Çalışma sırasında kırılma riski
Makinelerin ve bunların bağlantılarının muhtelif parçaları kullanım sırasında maruz
kaldıkları gerilimlere dayanabilmelidirler.
Kullanılan malzemelerin dayanıklılığı, imalatçının veya onun yetkili temsilcisinin
öngördüğü, özellikle de yorulma, yaşlanma, korozyon ve aşınma olguları itibariyle
çalışma ortamının yapısına uygun olmalıdır.
Yönergeler güvenlik nedenleriyle gerekli olan bakım ve muayenelerin tip ve sıklığını
göstermelidir. Uygun durumlarda bunlar aşınmaya maruz olan parçaları ve değiştirilme
kriterlerini göstermelidir.
Alınan önlemlere rağmen kırılma veya dağılma riskinin kalıcı olması halinde, ilgili
parçalar herhangi kopuk parçalar içeride kalıp tehlikeli durumlar meydana gelmesini
önleyecek şekilde takılmalı, konumlanmalı ve/veya korunmalıdır.
İçerisinde akışkan taşıyan hem esnek ve hem de katı borular, özellikle yüksek basınç
altındaki hortumlar, öngörülebilen iç ve dış gerilimlere dayanıklı olmalı ve herhangi bir

kopma sırasında hiçbir risk yaratmaması için sıkı bir şekilde bağlanmalı ve/veya
korunmalıdır.
İşlenecek malzemelerin otomatik olarak takıma beslendiği durumlarda, kişiler için bir
risk meydana gelmesini önlemek için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:
-

iş parçası takım ile temas ettiği zaman, takım normal çalışma koşullarına erişmiş
olmalıdır,
takım çalıştırıldığı ve/veya durdurulduğu zaman (bilerek yada kazara), besleme
hareketi ile takımın hareketi eşgüdümlenmelidir.

1.3.3. Düşen veya fırlayan parçaların yarattığı riskler
Düşen veya fırlayan parçaların riskler yaratmasına engel olmak için önlemler
alınmalıdır.
1.3.4. Yüzeylerin, kenarların ve köşelerin yarattığı riskler
Amaçları izin verdiği sürece, makinelerin erişilebilir parçaları yaralanmalara neden
olma olasılığı taşıyabilecek keskin kenar, keskin köşe ve pürüzlü yüzeylere sahip
olmamalıdır.
1.3.5. Birleşik makinelerin yarattığı riskler
Makinelerin birkaç farklı operasyonu yapmasının amaçlandığı ve iş parçasının
operasyonlar arasında el ile alındığı (kombine makineler) durumlarda, bu makineler
her bir elemanın ayrı ayrı kullanılarak diğer elemanların personel için risk
oluşturmasına engel olacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Bu amaçla, korunmalı olmayan herhangi bir elemanı ayrı ayrı çalışmaya başlatmak ve
durdurmak mümkün olmalıdır.
1.3.6. Çalışma koşullarında meydana gelen değişikliklerin neden olduğu riskler
Makinelerin farklı kullanım koşuları altında çalıştırıldığı durumlarda bu makineler bu
koşulların seçimi ve ayarlanmaları emniyetli ve güvenilir bir şekilde yapılacak
biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
1.3.7. Hareketli parçaların neden olduğu riskler
Makinelerin hareketli parçaları bir kazaya neden olabilecek temas risklerini önleyecek
biçimde tasarlanmalı ve imal edilmeli, veya, riskin devam ettiği durumlarda, koruma
perdeleri yada koruyucu tertibatlar takılmalıdır.
Çalışma sürecinde meydana gelebilecek hareketli parçaların kazara bloke olmasını
önleyecek tüm gerekli önlemler alınmalıdır. Alınan önlemlere rağmen bir blokajın
meydana gelme olasılığının sürdüğü durumlarda, uygun ise, bu ekipmanın güvenli bir
şekilde blokajdan çıkması için gerekli özgün koruyucu tertibatlar ve aletler temin
edilmelidir.
Yönergeler ve mümkün olduğu durumlarda makinede bir işaret levhası bu özgün
koruyucu tertibatları tanımlayacak ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterecektir.
1.3.8. Hareketli parçalardan doğan risklere karşı koruma seçenekleri

Hareketli parçalardan meydana gelebilecek risklerden korunmak için tasarlanmış olan
koruma perdeleri veya koruyucu tertibatlar riskin türü esasında seçilmelidir. Bu
seçimin yapılmasında yardımcı olmak üzere aşağıdaki kılavuz kullanılmalıdır:
1.3.8.1 Hareketli aktarma parçaları
Hareketli aktarma parçalarının meydana getirdiği tehlikelere karşı şahısları korumak
amacıyla tasarlanan muhafaza perdeleri aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:
- bölüm 1.4.2.1. de atıfta bulunulduğu gibi sabit muhafaza olacak, veya
- bölüm 1.4.2.2. de atıfta bulunulduğu gibi birbirini kilitleyen hareketli muhafaza
olacaktır.
Makinelere sıkça girilip çıkılması öngörülüyor ise birbirini kilitlemeli hareketli
muhafazalar kullanılmalıdır.
1.3.8.2 İşlemde yer alan hareketli parçalar
Çalışma sürecinde hareketli parçaların neden olduğu risklere karşı korunmak amacıyla
tasarlanan koruyucular ve koruyucu tertibatlar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:
-

bölüm 1.4.2.1. de atıfta bulunulduğu gibi sabit muhafaza olmalı, veya
bölüm 1.4.2.2. de atıfta bulunulduğu gibi birbirini kilitleyen hareketli muhafaza
olmalı, veya
bölüm 1.4.3 de atıfta bulunulan koruyucu tertibatlar olmalı, yada
yukarıdakilerin bir kombinasyonu olmalıdır.

Bununla birlikte, doğrudan iş süreci içerisinde yer alan belirli hareketli parçaların
çalışma sırasında operatörün müdahalesi gerekliği nedeniyle tamamıyla erişilemez
hale getirilmelerinin mümkün olmadığı durumda, bu parçalara;
-

çalışmada kullanılmayan parçaların yer aldığı bölümlere erişimi önleyen sabit
muhafazalar veya birbirini kilitlemeli hareketli muhafazalar takılmalıdır, ve
bölüm 1.4.2.3. de atıfta bulunulduğu gibi erişimin gerekli olduğu hareketli
parçaların yer aldığı bölgelere erişimi sınırlayan ayarlı muhafazalar takılmalıdır.

1.3.9. Kontrolsüz hareket riski
Makinelerin bir parçası durdurulduğu zaman, kumanda aygıtlarının eyleminden başka
herhangi bir nedenle durdurma noktasından başka bir noktaya sürüklenmesine engel
olunmalı veya bu durumun bir tehlike oluşturmasına engel olunmalıdır.
1.4

KORUYUCULARIN VE KORUMA AYGITLARININ GEREKLİ ÖZELLİKLERİ

1.4.1.

Genel gereklilikler
-

Koruyucular ve koruyucu tertibatlar:
sağlam bir yapıda olmalıdır,
yerlerine güvenli bir şekilde monte edilmelidirler,
ilave bir tehlikeye meydan vermemelidirler,
kolayca devreden çıkarılmamalı veya etkisiz (by-pass) duruma getirilememelidir,
tehlike sahasından yeterli bir uzaklığa yerleştirilmelidirler,
üretim sürecinin görülmesine karşı asgari engelleme meydana getirmeli, ve

-

çalışılan alana erişimi kısıtlamaksızın, mümkünse muhafazanın çıkarılmasına veya
koruyucu tertibatın devreden çıkarılmasına gerek kalmaksızın, aletlerin takılması
ve/veya değiştirilmesi ve bakım amaçlarıyla gerekli çalışmaya imkan vermelidirler.
İlave olarak, mümkün olan durumlarda, muhafazalar malzeme ve nesnelerin fırlamasına
veya düşmesine karşı ve makinelerin meydana getirdiği emisyonlara karşı koruma
sağlamalıdır.
1.4.2.

Koruyucular için özel gereklilikler.

1.4.2.1 Sabit koruyucular
Sabit koruyucular sadece takımlarla açılabilen yada sökülebilen sistemlere
takılmalıdır.
Bunların bağlama sistemleri, koruyuculara veya koruyucular söküldüğü zaman
makinelere bağlı kalmalıdır.
Mümkün olan durumlarda, koruyucular bağlantı aksesuarları olmadan yerinde
kalamamalıdır.
1.4.2.2 Birbirini kilitlemeli hareketli koruyucular
Birbirini kilitlemeli hareketli koruyucular:
- mümkün olduğunca, açık olduklarında makinelere tespit edilmiş halde kalmalıdırlar,
- yalnızca bilinçli bir eylem vasıtasıyla ayarlanabilecek şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidirler,
birbirini kilitlemeli hareketli koruyucular:
- kapatılana kadar makinelerin tehlikeli işlevlerinin çalışmasını önleyen ve
- artık kapatılamamaları durumunda bir durdurma komutu veren birbirini kilitlemeli
aygıtlara birlikte çalışmalıdır.
Operatörün, makinenin tehlikeli işlevinden doğan riskin kesilmesinden önce, tehlike
sahasına erişiminin mümkün olduğu durumlarda, hareketli koruyucular bir birbirini
kilitlemeli aygıta ilave olarak;
- koruyucu kapalı olup kilitlenene kadar tehlikeli makine işlevlerinin başlamasını
önleyen, ve
- makinenin tehlikeli işlevinden kaynaklanan yaralanma riski kesilene kadar
koruyucuyu kapatıp kilitli halde tutan,
bir koruyucu kilitleme aygıtı ile birlikte kullanılmalıdır.
1.4.2.3 Erişimi kısıtlayan ayarlı koruyucular
Çalışma için kesin olarak gerekli olan hareketli parçalar bölgesine erişimi kısıtlayan
ayarlı koruyucular;
- yapılan işin türüne göre el ile yada otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır, ve
- takım kullanımına gerek olmadan kolayca ayarlanabilir olmalıdır
1.4.3.

Koruyucu tertibatlar için özel gereklilikler

Koruyucu tertibatlar öyle tasarlanıp sisteme entegre edilmelidir ki:
- Hareketli parçalar operatörün erişim mesafesi içerisinde iken çalışmaya
başlamamalıdır,
- Parçalar hareket halinde iken şahıslar bunlara erişememelidir, ve
- Bunların parçalarından birisinin görev yapmaması yada arıza göstermesi durumunda
hareketli parçaların çalışmaya başlamasını önlemeli yada bunları durdurmalıdır.
Hareketli parçalar yalnızca bilinçli bir eylem vasıtasıyla ayarlanabilmelidir.

1.5

DİĞER TEHLİKELERDEN DOĞAN RİSKLER

1.5.1

Elektrik beslemesi
Makinenin bir elektrik beslemesi var ise, elektrik devresi elektriki yapıdaki
tehlikelerin olmayacağı veya önlenebileceği şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve
teçhiz edilmelidir.
73/23/EEC Direktifinde düzenlenen güvenlik hedefleri makinelere uygulanacaktır.
Bununla birlikte, makinelerin elektriki tehlikeler itibariyle uyumluluk değerlendirmesi
ve pazara arz ve/veya servise koyma ile ilgi yükümlülükleri yalnızca bu Direktif
tarafından yönetilir.

1.5.2

Statik elektrik
Makineler potansiyel olarak tehlike taşıyan elektrostatik şarjlar birikimini önleyecek
yada sınırlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmeli ve/veya bir deşarj sistemi ile
teçhiz edilmelidir.

1.5.3

Elektrik dışındaki enerji kaynakları
Makineler elektrik dışında bir kaynaktan enerjilendikleri zaman bu enerji kaynağı ile
bağlantılı tüm potansiyel risklerden kaçınacak şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve
teçhiz edilmelidirler.

1.5.4

Takılma hataları
Bir risk kaynağı yaratabilecek olan belli parçaları takarken veya değiştirirken meydana
gelebilecek hatalar bu parçaların tasarımları veya imalatlarında imkansız duruma
getirtilmeli veya bu başarılamıyor ise parçanın kendisi üzerinde ve/veya mahfazası
üzerinde işaret edilmelidir. Aynı bilgi hareketli parçalar üzerinde veya mahfazaları
üzerinde de gösterilmelidir.
Gerekli durumlarda yönergelerde bu riskler hakkında daha fazla bilgi verilmelidir.
Hatalı bir bağlantının bir risk kaynağı olabileceği durumlarda, hatalı bağlantılar
tasarım aşamasında imkansız hale getirilmeli, veya, eğer bu yapılamıyorsa,
bağlanacak elemanın üzerinde ve, uygun ise, bağlantı aracı üzerinde bilgi verilmelidir.

1.5.5

Aşırı sıcaklık
Çok yüksek yada düşük sıcaklıktaki makine parçalarına veya malzemelerine temastan
yada bunların yakınında olmaktan doğan yaralanmaları önlemek için önlemler
alınmalıdır
Makineden fışkıran sıcak veya soğuk maddelerin yaratacağı risklere karşı da gerekli
önlemler alınmalıdır.

1.5.6

Yangın
Makineler, makinenin kendisinin yada makinen kullandığı veya sarf ettiği herhangi bir
sıvı, gaz, toz, buhar veya başka herhangi bir maddenin neden olabileceği herhangi bir
yangın yada aşırı ısınma riskine engel olacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.5.7

Patlama
Makineler, makinenin kendisinin yada makinen kullandığı veya sarf ettiği herhangi bir
sıvı, gaz, toz, buhar veya başka herhangi bir maddenin neden olabileceği herhangi bir
patlama riskine engel olacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Makineler, potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer içerisinde kullanımın neden olacağı
bir patlama riski söz konusu olduğu müddetçe, özgün Topluluk Direktiflerinin
hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

1.5.8

Gürültü
Makineler, havada taşınarak yayılan gürültü emisyonunun neden olacağı risklerin en
düşük seviyeye indirileceği şekilde, gürültüyü azaltma tekniklerindeki gelişimi ve bu
tekniklerin mevcudiyetini de hesaba katarak, özellikle kaynağında, tasarlanmalı ve
imal edilmelidir.
Gürültü emisyon düzeyi benzer makineler için kıyaslamalı emisyon verilerine atıf ile
değerlendirilebilir.

1.5.9

Titreşimler
Makineler, makinenin kendisinin meydana getireceği risklerin en düşük seviyeye
indirileceği şekilde, titreşimi azaltma tekniklerindeki gelişimi ve bu tekniklerin
mevcudiyetini de hesaba katarak, özellikle kaynağında, tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.
Titreşim emisyon düzeyi benzer makineler için kıyaslamalı emisyon verilerine atıf ile
değerlendirilebilir.

1.5.10 Radyasyon
Makinelerden kaynaklanan istenmeyen radyasyon emisyonlarına engel olunmalı veya
kişiler üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacak düzeylere düşürülmelidir.
Herhangi bir işlevsel iyonize radyasyon emisyonu ayarlanma, çalışma ve temizlenme
sırasında makinelerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için yeterli olabilecek en düşük
düzeyine sınırlanmalıdır. Bir riskin varolması durumunda, gerekli koruyucu önlemler
alınmalıdır.
Ayarlanma, çalışma ve temizlenme sırasında herhangi bir işlevsel iyonize-olmayan
radyasyon emisyonu şahıslar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak şekilde
sınırlanmalıdır.
1.5.11 Dış radyasyon
Makineler, dış radyasyonun makine işlevlerini etkilemeyeceği şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidir.
1.5.12 Lazer radyasyonu
Lazer ekipmanın kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır:

-

makineler üzerindeki lazer ekipmanlar herhangi bir şekilde kazara radyasyona
neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir,
makineler üzerindeki lazer ekipmanlar, efektif radyasyon, yansıma yada yayılma
nedeniyle radyasyon ve ikincil radyasyon sağlığa zarar vermeyecek şekilde
korumaya alınmalıdır,
makineler üzerindeki lazer ekipmanların ayarlanması veya gözetimi için kullanılan
optik ekipman lazer radyasyonu sağlığa zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

1.5.13 Tehlikeli madde ve malzeme emisyonları
Makineler, zararlı malzemelerin ve maddelerin soluma, yutma, deriyle, gözle ve
mukoz elemanlarla temas, ve cilde nüfuz etme riskine mani olunacak şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Bir tehlikeye engel olunamama durumunda, makineler zararlı malzemelerin ve
maddelerin kapalı muhafaza edileceği, tahliye edilebileceği, su püskürtme ile
dağıtılabileceği, filtre edilebileceği veya başka eşit derecede etkili yöntemlerle
davranılabileceği şekilde teçhiz edilmelidir.
Bu işlemin makinenin normal çalışması esnasında tamamen kapalı olamayacağı
durumlarda, bunları muhafaza ve/veya deşarj eden aygıtlar asgari etki yaratacak
şekilde yerleştirilmelidir.
1.5.14 Bir makinede kısılıp kalma riski
Makinelere, insanların kapalı kalmasına önleyecek, bu mümkün değilse, yardım
çağırabileceği araçlara sahip olacak şekilde tasarlanmalı, inşa ve teçhiz edilmelidir.
1.5.15 Kayma, sendeleme veya düşme riski
İnsanların üzerinde durup hareket etmesi gereken makinelerin parçaları insanların
kaymasını, sendelemesini veya düşmesini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.
Uygun durumlarda, parçalara kullanıcılar itibariyle tutunup kararlı bir şekilde
durabilecekleri tutamaklar takılmalıdır.
1.5.16 Yıldırım
Kullanılırken yıldırım etkisine karşı koruma ihtiyacı olan makinelere sonuçtaki
elektrik şarjını toprağa deşarj edebileceği bir iletkenlik sistemi takılmalıdır.
1.6

BAKIM

1.6.1. Makinelerin bakımı
Ayarlama ve bakım noktaları tehlike sahası dışına yerleştirilmelidir. Ayarlama, bakım,
onarım, temizlik ve servis işlemlerini makine duruş halinde iken yapabilmek mümkün
olmalıdır
Eğer teknik nedenlerle yukarıdakilerden bir yada daha fazlasını yapmak mümkün
olamıyorsa bu işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için önlemler hesaba
katılmalıdır (bölüm 1.2.5. e bakınız).

Otomatik makinelerde ve, gerektiğinde, diğer makinelerde, arıza-bulucu tanı ekipmanı
bağlantısı için bir bağlantı tertibatı tedarik edilmelidir.
Sıkça değiştirilmek durumunda olunan otomatik makine aksamı kolay ve güvenli bir
şekilde sökülüp değiştirilebilir olmalıdır. Bu aksama erişim, belirtilen bir çalışma
yöntemine uygun olarak bu görevlerin gerekli teknik araçlarla yapılabilmesine olanak
vermelidir.
1.6.2

Çalışma konumlarına ve servis noktalarına giriş
Makineler, makinelerin çalışma, ayarlama ve bakımı sırasında tüm müdahale
alanlarına güvenli bir şekilde girilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.

1.6.3

Enerji kaynaklarının izole edilmesi
Makineler, bunları tüm enerji kaynaklarından izole edecek araçlarla teçhiz edilmelidir.
Bu tür ayırıcılar açık bir şekilde tanıtılmalıdır. Eğer yeniden bağlantı şahıslar üzerinde
bir tehlike yaratacaksa bunlar kilitlenebilir olmalıdırlar. Ayırıcılar, operatörün
girebildiği herhangi bir noktadan enerjinin hala kesik olduğunu kontrol etme imkanı
yoksa, keza kilitlenebilir olmalıdır.
Makinelerin bir elektrik kaynağı prizine takılabildiği durumlarda, operatörün
girebildiği her noktada elektrik fişinin çekili (takılmamış) olduğunu kontrol
edebilmesi koşuluyla, fişin prizden çekilmesi yeterlidir.
Önceki paragrafta gösterilen gerekliliğe bir istisna olarak, bazı devreler, örneğin,
parçaları tutmak, bilgi notunu korumak, iç kısımları aydınlatmak vb. nedenlerle enerji
kaynağına bağlanmış olarak kalabilirler. Bu durumda, operatörün güvenliğini
sağlamak için tüm önlemler alınmalıdır.

1.6.4

Operatörün müdahalesi
Makineler, operatörün müdahale ihtiyacı sınırlı olacak şekilde tasarlanmalı, inşa ve
teçhiz edilmelidir. Eğer operatörün müdahalesine engel olunamıyorsa, bu müdahaleler
kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmelidir.

1.6.5

İç parçaların temizlenmesi
Makineler, tehlikeli maddeler veya preparatları ihtiva eden iç parçaları içeri girmeden
temizlemek mümkün olacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir; blokajı çözme
durumu gerekli ise bu dışarıdan yapılabilmelidir. Makineye girmeye engel olmak
mümkün değilse, temizlemenin güvenli bir şekilde yapılabilmesine imkan verecek
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.7

BİGİLENME ELEMANLARI

1.7.1

Makineler üzerindeki bilgilenme ve uyarı elemanları
Makineler üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen halihazırda anlaşılabilen sembol
ve şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi Topluluğun resmi bir
dilinde yada dillerinde hazırlanmalıdır, buna makinenin piyasaya arz edildiği ve/veya

servise koyulduğu Üye Devletin Anlaşmasına uygun olarak karar verilir ve talep
halinde operatörün anlayabileceği herhangi diğer bir Topluluk resmi dili yada
dillerinde bir başkası da yer alabilir.
1.7.1.1 Bilgi ve bilgi aygıtları
Makinenin kumandası ile ilgili bilgiler muğlak olmayan ve kolay anlaşılan bir şekilde
sağlanmalıdır. Bunlar operatörü aşırı yoracak derecede kalabalık olmamalıdır.
Görüntülü ekranlar veya makine ile operatör arasındaki herhangi diğer interaktif
iletişim araçları kolayca anlaşılabilmeli ve kullanımı kolay olmalıdır.
1.7.1.2 Uyarı aygıtları
Makinelerin gözetimsiz bir şekilde çalışması nedeniyle kişilerin sağlık ve güvenliğinin
tehlikeye girebileceği durumlarda makineler uyarı amacıyla uygun bir şekilde sesli ve
ışıklı sinyal verecek şekilde teçhiz edilmelidir.
Makineler uyarı cihazları takıldığı zaman bunlar müphem olmayıp kolayca
algılanabilir olmalıdır. Operatör her zaman bu aygıtların çalışmalarını kontrol etmek
için imkanlara sahip olmalıdır.
Renkler ve güvenlik sinyalleri ile ilgili özgün Topluluk Direktiflerinin gereklerine
uyulmalıdır.
1.7.2. Kalıntı risklerle ilgili uyarılar
İçsel olarak güvenli tasarım önlemlerine, koruma sistemlerine ve kullanılan
tamamlayıcı koruyucu önlemlere rağmen karşın risklerin kaldığı durumlarda gerekli
uyarılar, uyarı aygıtları dahil, sağlanmalıdır.
1.7.3. Makinelerin işaretlenmesi
Tüm makineler görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmeli ve aşağıdaki
asgari özellikler göz önünde tutulmalıdır:
- imalatçının ve, uygulanabilir durumlarda, onun yetkili temsilcisinin ticari ünvanı
ve tam adresi,
- makinenin tanıtımları,
- CE İşareti (bakınız Ek III),
- Seri veya tip tanımı,
- Varsa seri numarası,
- İmalat yılı, yani imalat prosesinin tamamlandığı yıl.
CE işareti takıldığında makinenin tarihinin erken veya geç gösterilmesi yasaktır.
İlave olarak, potansiyel olarak patlayıcı bir atmosferde kullanım için tasarlanan ve inşa
edilen makineler buna uygun olarak işaretlenmelidir.

1.7.4. Yönergeler
Tüm makinelerde, piyasaya sürüldüğü yada servise koyulduğu Üye Devletin resmi dil
yada dillerinde hazırlanmış yönergeler bulunmalıdır.
Makinelerle birlikte temin edilen yönergeler ya ‘Orijinal yönergeler’ olmalı ya da
‘Orijinal yönergenin tercümesi’ olmalıdır, ki bu durumda orijinal yönergeler de
çevirileri ile birlikte tedarik edilmelidir.
İstisna olarak, imalatçı yada onun yetkili temsilcisi tarafından görevlendirilen uzman
personelin kullanımı amacıyla hazırlanan bakım yönergeleri uzman personelin
anlayabileceği yalnız bir Topluluk dilinde tedarik edilebilir.
Bu yönergeler aşağıda düzenlenen ilkeler ışığında hazırlanmalıdır.
1.7.4.1.Yönergelerin hazırlığı ile ilgili genel ilkeler
(a) Yönergeler bir yada daha fazla resmi Topluluk dilinde hazırlanmalıdır. İmalatçı
yada onun yetkili temsilcisi tarafından doğrulanan dil versiyonları üzerinde
‘Orijinal yönergeler’ ibaresi görülmelidir.
(b) Makinelerin kullanılacağı ülkenin resmi dil(ler)inde ‘Orijinal yönergelerin’
bulunmadığı durumlarda, imalatçı yada onun yetkili temsilcisi veya bu makineyi
getiren kişi tarafından söz konusu bölgede geçerli dil(ler)e çeviri sağlanmalıdır.
Çeviri ‘Orijinal yönergelerin çevirisi’ ibaresi taşımalıdır.
(c) Yönergelerin kapsamı yalnızca makinelerin amaçlanan kullanımlarını değil aynı
zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir.
(d) Makinelerin profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanımları durumunda
kullanım yönergelerinin dillerinde ve düzenlemelerinde bu tür operatörlerden
makulen beklenebilecek genel eğitim ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz
önünde bulundurulmalıdır.
1.7.4.2.Yönergelerin içerikleri
Her bir yönerge el kitabı, uygun durumlarda, en azından aşağıdaki bilgileri
kapsamalıdır:
(a) imalatçı yada onun yetkili temsilcisinin tam adresi;
(b) makinelerin kendi üzerlerinde yer alan, seri numarası hariç (bakınız bölüm 1.7.3.),
makine tanıtım bilgileri;
(c) AT uyumluluk beyannamesi, veya AT uyumluluk beyannamesinin kapsamını
düzenleyen, makinelerin özelliklerini gösteren, şüphesiz seri numarası ve imza
gerekmeksizin, bir doküman;
(d) Makinelerin genel bir tanıtıları;
(e) Makinelerin kullanım, bakım ve onarımları için ve bunların doğru bir şekilde
çalışmalarının kontrolü için gerekli resimler, diyagramlar, tarifle ve açıklamalar;
(f) Operatörlerin işgal etme ihtimali olan iş istasyonlarının tanımlanması;
(g) Makinelerin amaçlanan kullanımlarının bir tanımlaması;
(h) Deneyimlerin gösterdiği, makinelerin nasıl kullanılmamaları gerektiğine dair
uyarılar;
(i) Çizimler, diyagramlar ve bağlantı araçları dahil montaj, takılma ve bağlantı
yönergeleri ile makinenin monte edileceği grup veya şasinin tanımlaması;
(j) Gürültü veya titreşimlerin azaltılması için takma ve montaj ile ilgili yönergeler;

(k) Makinelerin servise koyulmaları ve kullanılmaları ile ilgili yönergeler ve, eğer
gerekli ise, operatörlerin eğitimi ile ilgili yönergeler;
(l) İçsel olarak güvenli tasarlanım, koruma ve kullanılan tamamlayıcı koruma
önlemlerine karşın kalıntı risklere ait yönergeler;
(m)Uygun olan durumlarda kişisel koruyucu ekipman da dahil, kullanıcı tarafından
alınması gereken koruyucu önlemler hakkında yönergeler;
(n) Makinelere takılabilecek olan takımların önemli özellikleri;
(o) Makinelerin kullanım, nakliye, montaj, servis dışı iken demontaj, deneme ve
öngörülebilir arızalanmalar sırasında istikrarlılık gereklerini karşılayacağı koşullar;
(p) Nakliye, taşıma ve depolamanın makinenin veya düzenli bir şekilde ayrı ayrı
nakledilmeleri gerekiyorsa, onun çeşitli parçalarının bütünlüğünü oluşturacak
güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak yönergeler;
(q) Kaza veya arızalanma durumunda takip edilecek çalışma yöntemi; eğer bir blokaj
oluşumu olası ise, ekipmanın güvenli bir şekilde blokajdan kurtarılması için
izlenecek çalışma yöntemi;
(r) Kullanıcı tarafından yürütülecek ayarlama ve bakım çalışmalarının ve uyulması
gereken önleyici bakım önlemlerinin tarifi;
(s) Ayarlama ve bakım çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla
tasarlanmış, bu çalışmalar sırasında alınacak koruyucu önlemler dahil, yönergeler;
(t) Operatörün sağlık ve güvenliğini ilgilendirdiği durumlarda, kullanılacak yedek
parçalarla ilgili şartnameler;
(u) Havadaki gürültü emisyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler:
-

çalışma istasyonlarında, bu değerin 70 dB(A) yı aştığı durumlarda, A-ağırlıklı
emisyon ses basınç düzeyi; bu düzeyin 70 dB(A) yı aşması durumunda bu durum
belirtilmelidir,
- çalışma istasyonlarında, bu değerin 63 Pa yı aştığı durumlarda, (20 µPa ya oranla 130
dB), C-ağırlıklı anlık tepe ses basınç düzeyi,
- çalışma istasyonlarında, bu değerin 80 dB(A) yı aştığı durumlarda, makinelerin
yaydığı A-ağırlıklı emisyon ses basınç düzeyi.
Bu değerler ya sözkonusu makinelerde ölçülen fiili değer olmalıdır yada imal edilen
makine için referans olabilecek teknik olarak kıyaslanabilir makinelerden alınan
ölçümler esasında ki değerlerden oluşturulmalıdır.
Çok büyük makinelerde, A-ağırlıklı ses şiddeti düzeyi yerine, makine etrafında
belirtilmiş konumlardaki A-ağırlıklı emisyon ses basınç düzeyleri gösterilebilir.
Uyumlaştırılmış (harmonize) standartların uygulanmadığı durumlarda, ses düzeyleri
makineler için en uygun yöntem kullanılarak ölçülmelidir. Ses emisyon değerleri
gösterildiğinde bu değerleri kuşatan belirsizlikler de belirtilmelidir. Ölçümler sırasında
makinelerin çalışma koşulları ile kullanılan ölçüm yöntemi de açıklanmalıdır.
Çalışma istasyonunun (istasyonlarının) tanımlanmamış olduğu yada tanımlanamadığı
durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç değerleri makine yüzeyinden 1 metrelik bir mesafede
ve zeminden yada giriş platformundan 1,6 metrelik bir yükseklikte ölçülmelidir. Azami
ses basınç değerlerinin konumu ve değeri belirtilmelidir.
Ses basınç değerlerinin veya ses şiddet değerlerinin ölçümü için özel Topluluk
Direktifleri tarafından başka gerekliliklerin düzenlenmesi durumunda, bu Direktifler
uygulanmalıdır ve bu bölümün mütekabül hükümleri uygulanmayacaktır;
(v) Makinelerin kişiler için (özellikle aktif yada aktif-olmayan medikal implant
aygıtları takılmış kişiler) zarar oluşturabilecek iyonize-olmayan radyasyon yayma

olasılığının olması durumunda, operatör ve maruz kalabilecek kişiler için yayılan
radyasyonla ilgili bilgiler.
1.7.4.3. Satış amaçlı basılı malzemeler
Makineleri tanımlayan satış amaçlı basılı malzemeler sağlık ve güvenlik özellikleri
ile ilgili yönergelerle ihtilaf oluşturmamalıdır. Makinelerin performans özelliklerini
tanımlayan satış amaçlı basılı malzemeler emisyonlar hakkında yönergelerde yer
aldığı şekliyle aynı bilgileri ihtiva etmelidir.
2.

BELİRLİ MAKİNE KATEGORİLERİ İÇİN EK ZORUNLU SAĞLIK VE GÜVENLİK
GEREKLERİ
Gıda makineleri, kozmetik ve eczacılık ürünleri için makineler, elde tutulan veya elile kılavuzlanan makineler, seyyar tespit (fixing) veya diğer darbeli makineler, ahşap
veya benzer fiziksel özelliklere sahip malzemeler için makineler bu bölümde (Genel
İlkeler, 4 nolu şıkka bakınız) tanımlanan zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini
karşılamalıdır.

2.1

GIDA MAKİNELERİ VE KOZMETİK VEYA ECZACILIK ÜRÜNLERİ İÇİN
MAKİNELER

2.1.1

Genel
Gıda maddeleri veya kozmetik yada eczacılık ürünleri ile kullanılma amaçlı
makineler enfeksiyon, hastalık veya bulaşıcı hastalık riskini önleyecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Aşağıdaki gereklere riayet edilmelidir:
(a) gıda veya kozmetik yada eczacılık ürünleri ile temas halinde olan veya temas
amaçlı olan malzemeler ilgili Direktiflerde düzenlenen koşulları karşılamalıdır.
Makineler bu malzemelerin her defasında yıkanabileceği şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidir. Bunların mümkün olmadığı durumlarda atılabilir parçalar
kullanılmalıdır;
(b) gıda veya kozmetik yada eczacılık ürünleri ile temas halinde olan tüm yüzeyler,
atılabilir parçaların yüzeyleri dışında,
- düzgün olmalı ve organik maddelerin yerleşebileceği ne çıkıntılara ne de
çatlaklara sahip olmalıdır. Aynı durum bunların birleşmeleri için de geçerlidir,
- parçalarının ve aksamının çıkıntıları, kenarları ve girintileri asgariye inecek
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir,
- gerektiğinde, kolayca sökülebilen parçalarını çıkardıktan sonra kolayca
temzilenebilmeli ve dezenfekte edilebilmelidir; iç parçaları iyice temzilemeye
imkan verecek yeterlikte radyüse sahip bir eğime sahip olmalıdır;
(c) gıdalardan, kozmetik ürünlerden veya eczacılık ürünlerinden, bunların yanı sıra
temizleme, dezenfektasyon ve yıkama sıvılarından çıkan akışkan, gaz ve aerosolü
tamamıyla makineden deşarj edebilmek (mümkün ise ‘temizleme’ konumunda)
mümkün olmalıdır;
(d) makineler sağlığa zarar verecek hiçbir yardımcı madde, kullanılan yağlayıcılar
dahil, gıda, kozmetik veya eczacılık ürünleri ile temas halinde olmayacak şekilde
tasarlanmalı veya imal edilmelidir. Gerektiğinde, bu gerekliliklerle uyumluluğun
sürekli olarak kontrol edilebileceği şekilde tasarlanmalı veya imal edilmelidir.

2.1.2

Yönergeler
Gıda maddeleri veya kozmetik yada eczacılık ürünleri ile kullanılma amaçlı
makineler için yönergelertemizleme, dezenfekte etme ve yıkama için tavsiye edilen
ürün ve yöntemleri, sadece kolayca erişilebilen alanlar için değil aynı zamanda
erişimi mümkün olmayan yada tavsiye edilmeyen alanlar için de, göstermelidir.

2.2

SEYYAR ELDE-TUTULAN VE/VEYA EL İLE KILAVUZLANAN MAKİNELER

2.2.1.

Genel
Seyyar elde-tutulan ve/veya el ile kılavuzlanan makineler:
- makinelerin tipine bağlı olarak, yeterli büyüklükte bir destek yüzeyine ve yeterli
sayıda tutma kolu ile uygun ölçüde bir desteğe sahip olmalı; bunlar amaçlanan
çalışma koşulları altında makinelerin kararlı duruşunu sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir,
- teknik olarak imkansız olan durumlar veya müstakil bir kumanda aygıtı
bulunması durumları hariç, tutucu sapların güvenli bir şekilde bırakılamadığı
durumlarda, el ile kumandalı çalışma ve durdurma aygıtları takılmalı; bunlar
operatör bunları tutma kolunu bırakmaksızın çalıştırabileceği şekilde
düzenlenmelidir,
- operatör tutma kolunu bıraktıktan sonra kazara çalışmaya başlama ve/veya
çalışmaya devam etme riski taşımamalıdır,
- gerek durumlarda, tehlike sahasının ve işlenen malzeme ile takımın hareketinin
gözlenebilmesine imkan vermelidir.
Seyyar makinelerin kolları çalışmaya başlama ve durdurmayı doğrudan yapabilecek
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.2.1.1 Yönergeler
Yönergeler, seyyar elde-tutulan ve/veya el ile kılavuzlanan makineler tarafından
iletilebilecek titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermelidir:
-

eğer bu değer 2,5 m/s2 yi aşarsa, tutma kolunun maruz kaldığı toplam titreşim
değeri. Bu değerin 2,5 m/s2 yi aşmaması durumunda bu bildirilmelidir.
Ölçümlerde kesin olmama durumu.

Bu değerler ya sözkonusu makinelerde ölçülen fiili değer olmalıdır yada imal edilen
makine için referans olabilecek teknik olarak kıyaslanabilir makinelerden alınan
ölçümler esasında ki değerlerden oluşturulmalıdır.
Eğer uyumlaştırılmış (harmonize) standartlar uygulanamıyorsa, titreşim değerleri
makineler için en uygun yöntem kullanılarak ölçülmelidir.
Ölçümler sırasında makinelerin çalışma koşulları ile kullanılan ölçüm yöntemi, veya
uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) standartların referansı da belirtilmelidir.
2.2.2. Seyyar tespit ve diğer darbeli makineler
2.2.2.1. Genel
Seyyar tespit ve diğer darbeli makineler aşağıdaki hususlara dikkat ederek
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler:

-

enerji darbeye maruz elemana, cihazdan ayrılmayan bir ara aksam vasıtasıyla
iletilmelidir,
makine taban malzemesi üzerinde yeterli basınç meydana gelecek şekilde doğru
bir şekilde konumlandırılmadıkça bir yolverme aygıtı darbeyi önlemelidir,
istek dışı tetikleme önlenmelidir; gereken durumlarda, bir darbenin
tetiklenebilmesi için yolverme aygıtı ile kumanda aygıtı üzerinde doğru bir eylem
sıralaması gerekli olmalıdır,
şok durumunda ve taşıma sırasında kazara bir tetikleme olması önlenmelidir,
parça yükleme ve sökme operasyonları kolay ve güvenli bir şekilde yapılmalıdır.

Gereken durumlarda, aygıta talaş koruyucu(lar) takmak mümkün olmalı ve imalatçı
tarafından uygun koruyucu(lar) sağlanmalıdır.
2.2.2.2. Yönergeler
Yönergeler aşağıdaki hususlarda gerekli bilgileri vermelidir:
2.3

makineler ile birlikte kullanılabilecek aksesuarlar ve değiştirilebilir parçalar,
makinelerle birlikte kullanılacak uygun tespit ve diğer darbeli elemanlar,
doğru olan durumlarda, kullanılacak uygun kartuşlar.

AHŞAP VE BENZERİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP MALZEMELERİ
İŞLEMEK İÇİN MAKİNELER
Ahşap ve benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme amaçlı makineler
aşağıdaki gerekliliklere uygun olmalıdır:
(a) makineler işlenecek olan malzemenin güvenli bir şekilde yerleştirilip
kılavuzlanacağı şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve teçhiz edilmelidirler;
parçanın iş tezgahı üzerinde elde-tutulması durumunda, tezgah çalışma sırasında
yeterince kararlı olmalı ve parçanın hareketini engellememelidir;
(b) iş parçasının veya onun parçalarının fırlama riskinin bulunduğu surumlarda
makineler, bu fırlamanın önleneceği şekilde, veya, eğer bu mümkün değil ise,
operatörün ve/veya tehlikeye maruz personelin fırlamadan zarar görmeyeceği
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir;
(c) kesici takımlarla dönmekte iken temas etme riskinin olduğu durumlarda,
makineler kesici takımı yeterli kısa bir zaman içinde durduracak otomatik fren ile
donatılmalıdır;
(d) kesici takımlar tam otomatik olmayan bir makine içine takıldığında, bu makineler
kazara yaralanma risklerini önleyecek yada şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.

3.

MAKİNELERİN HAREKETLİLİĞİ NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK
TEHLİKELERİ ÖNELEMEK AMACIYLA GEREKLİ İLAVE TEMEL SAĞLIK VE
GÜVENLİK GEREKLERİ
Hareketlilikleri nedeniyle tehlike arz eden makineler, bu bölümde (Genel İlkeler, 4
nolu şıkka bakınız) tanımlanan zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini
karşılamalıdır.

3.1. GENEL
3.1.1. Tanımlar
(a) ‘Hareketliliği nedeniyle tehlike arz eden makineler’
- çalışması işlemler sırasında hareketlilik veya ardışık sabit iş istasyonları
arasında sürekli yada yarı-sürekli hareket gerektiren makineler, veya
- hareket ettirilmeden çalıştırılan, ancak bir yerden başka bir yere daha kolay bir
şekilde hareket ettirilecek şekilde donatılabilecek makineler,
anlamına gelir.
(b) ‘Sürücü’ bir makinenin hareketinden sorumlu olan bir operatör anlamına gelir.
Sürücü, makine ile taşınabilir, veya makineye eşlik ederek yaya gidebilir, veya
makineye uzaktan kumanda ederek yönlendirebilir.
3.2.

ÇALIŞMA KONUMLARI

3.2.1 Sürüş konumu
Sürücünün konumunda görme açısı, sürücünün makineyi ve onun aletlerini öngörülen
kullanım koşulları içerisinde, kendisi ve maruz kalabilecek şahıslar için tam bir
güvenlik içerisinde çalıştırabileceği şekilde olmalıdır. Gereken durumlarda, doğrudan
görüşün yeterli olmaması nedeniyle doğabilecek zararları gidermek amacıyla uygun
aygıtlar temin edilmelidir.
Sürücünün nakledildiği makineler, sürüş konumundan tekerlere ve paletlere yanlışlıkla
temas nedeniyle sürücüye için bir tehlike doğmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.
Sürücünün makineye binerek kullandığı sürücü konumu, bir risk oluşturmaması ve
yeterli yer bulunması koşulu ile, sürücü kabini takılabilecek şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidir. Kabinde sürücünün ihtiyaç duyacağı yönergelere de yer verilmelidir.
3.2.2

Oturma
Operatör veya taşınan diğer personelin, özellikle de bölüm 3.4.3. veya 3.4.4. de atıfta
bulunulan bir koruyucu yapı ile donatılmış makineler için, makinenin yuvarlanması
veya devrilmesi nedeniyle, makine parçaları ile zemin arasında ezilme riskinin olduğu
durumlarda, bu makinelerin oturakları, bu personeli operasyonlar için gerekli
hareketlerini yada oturakların süspansiyonlarının gövdeye göre neden olacağı göreli
hareketlerini engellemeyecek şekilde yerlerinde tutacak bir tutma düzeneği ile
donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler. Eğer riski artıracaklarsa bu
tutma sistemleri takılmamalıdır.

3.2.3 Diğer şahıslar için konumlar
Eğer kullanım koşulları sürücüden başka kişilerin zaman zaman yada düzenli olarak
makine ile nakledilmelerini yada makine üzerinde çalışmalarını gerektiriyorsa, bunları
risk taşımadan nakledilebilmeleri yada çalışabilmeleri için uygun konumlar temin
edilmelidir.
3.2.1. bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları keza sürücüden başka personel için
sağlanan konumlar için de uygulanacaktır.
3.3.

KUMANDA (KONTROL) SİSTEMLERİ
Gerekiyor ise, kumandaların yetkili olmayan kullanımlarını önlemek için önlemler
alınmalıdır.
Uzaktan kumanda olması durumunda, her bir kumanda birimi bu birimden kontrol
edilecek makineyi açık bir biçimde göstermelidir.
Uzaktan kumanda sistemi yalnızca:
- sözkonusu makineyi,
- sözkonusu işlevleri
etkileyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Uzaktan kumanda edilen makineler sadece amaçlanılan kumanda biriminde gelen
sinyallere yanıt verecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

3.3.1. Kumanda aygıtları
Sürücü, başka yerlerde bulunan kumanda aygıtları kullanmak suretiyle güvenli bir
şekilde aktive edilebilecek işlevler hariç, makineleri sürücü konumundan çalıştırmak
için gerekli tüm kumanda aygıtlarını aktive edebilmelidir. Bu işlevler, özellikle,
sürücüden başka operatörün sorumlu olduğu veya sürücünün bunları güvenli bir
şekilde kumanda etmek için sürücü konumunu terk etmesi gereken işlevleri kapsar.
Pedal bulunan durumlarda, bunlar sürücünün asgari hatalı çalışma riski ile güvenli bir
biçimde çalışmasına imkan verecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve takılmalıdır.
Bunlar kaymaya-dirençli bir yüzeye sahip olmalı ve kolayca temizlenebilir olmalıdır.
Çalışmanın tehlikeye yol açabileceği durumlarda, yani tehlikeli hareketlerde, kumanda
aygıtları, önceden ayarlanmış konuma sahip olanlar hariç, operatör tarafından serbest
bırakıldıktan hemen sonra derhal nötr konumlarına dönmelidirler.
Tekerlekli makinelerde, direksiyon sistemi direksiyon simidi yada direksiyon kolunun
ani hareketinin kılavuz tekerlerdeki şok sonucu meydana getirdiği kuvveti azaltacak
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Diferansiyeli kilitleyen herhangi bir kumanda makine hareket ettiği zaman
diferansiyelin kilitlemeden çıkmasına izin verecek şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.
Bölüm 1.2.2 nin sesli ve/veya görsel uyarı sinyalleri ile ilgili altıncı paragrafı sadece
geri yönde hareket durumunda uygulanır.
3.3.2. Çalıştırma/hareket ettirme
Sürücünün makineye binerek çalıştığı kendinden tahrikli makinelerin tüm gezinti
hareketleri sadece sürücü kumanda başında iken mümkün olmalıdır.
Çalışma amaçlarıylamakinelere çalışma bölgesini aşan aygıtlar takıldığı durumlarda
(örneğin stabilizatör, kollu vinç vs..), sürücü için makineyi hareket ettirmeden önce bu
ekipmanın güvenli bir şekilde hareket etmeye imkan verecek özel bir konumda
olduklarını kolayca kontrol edebilecekleri araçlar temin edilmelidir.
Bu keza tüm diğer parçalar için de, güvenli bir konumda olmaları, güvenli bir hareket
imkanı sağlamaları, belirli bir konumda olmaları, gerekirse kilitli pozisyonda olmaları
itibariyle geçerlidir.
Başka risklere yol açmamaları durumunda, makinelerin hareket etmeleri yukarıda
belirtilen türdeki ekipmanın güvenli bir şekilde konumlanmalarına bağlıdır.
Motor çalışırken, makineden istenilmeyen/amaçlanmayan bir hareket meydana
gelmesi mümkün olmamalıdır.
3.3.3. Seyahat işlevi
Karayolu trafik kurallarını ihlal etmeksizin, kendinden tahrikli makineler ve bunların
römorkları, tüm müsaade edilen çalışma, yük, hız, zemin ve rampa koşulları altında
yavaşlama, durma, frenleme, hareketsiz kalma gereklerini karşılamalıdır.
Sürücü kendinden tahrikli makineleri ir ana aygıt vasıtasıyla yavaşlatabilmeli ve
durdurabilmelidir. Güvenliğin bunu gerektirdiği durumlarda, ana aygıtın çalışmaması
halinde, veya ana aygıtı aktive etmek için gereken enerji beslemesinin olmaması
durumunda, yavaşlamak ve durdurmak için tamamıyla bağımsız ve kolay bir şekilde
erişilebilir bir acil durum aygıtı temin edilmelidir.
Güvenliğin bunu gerektirdiği durumlarda, park etmiş makineyi hareketsiz tutabilmek
için bir park tertibatı sağlanmalıdır. Bu tertibat, sadece mekanik olması koşuluyla,
ikinci paragrafta atıfta bulunulan aygıtlardan birisi ile birleştirilebilir.
Uzaktan kumandalı makineler, çalışmayı otomatik bir şekilde ve derhal durduracak ve
aşağıdaki durumlarda potansiyel olarak tehlikeli çalışmayı önleyecek aygıtlarla
donatılmalıdır:

- sürücünün kontrolü kaybetmesi,
- bir duruş sinyali alması,
- sistemin güvenlikle ilgili bir kısmında bir hata teşhis edilmesi,
- belirlenmiş bir süre içerisinde hiçbir geçerlilik sinyalinin teşhis edilememiş olması.
Bölüm 1.2.4 gezinti işlevine uygulanmaz.

3.3.4. Yaya kumandalı makinelerin hareketi
Yaya olarak kumanda edilen kendinden tahrikli makinelerin hareketleri sürücünün
ilgili kumanda aygıtı üzerinde sürekli etki uygulaması ile mümkün olmalıdır.
Özellikle, motor marş edilirken hareketin meydana gelmesi mümkün olmamalıdır.
Yaya olarak kumanda edilen makineler için kumanda sistemleri, makinenin, özellikle
aşağıdaki durumlar için, yanlışlıkla hareket etmesinden doğan sürücüye yönelik
riskleri asgariye indirecek şekilde tasarlanmış olmalıdır:
-

ezilme,
döner takımlarda dolayı yaralanma.

Makinelerin gezinti hızı sürücünün yay olarak hareket hızı ile uyumlu olmalıdır.
Dönel bir aletin takılabileceği makinelerde, geri yönde hareket seçildiğinde,
makinenin hareketinin aletin hareketi sonucunda meydana gelmesi durumu hariç, aleti
aktif hale getirmek mümkün olmamalıdır. Son bahsedilen durumda, geri yönde hareket
hızı sürücü için tehlike yaratmayacak şekilde olmalıdır.
3.3.5. Kumanda devresi arızası
Cebri kuvvetli direksiyon sistemine, takılı olduğu durumlarda, güç besleme hatası,
makineyi durdurmak için gerekli olan sürede direksiyonun görev yapmasını
önlememelidir.
3.4.

MEKANİK TEHLİKELERE KARŞI KORUNMA

3.4.1. Kontrolsüz hareketler
Makineler, hareket ettiklerinde ağırlık merkezlerinin kontrolsüz salınımları (osilasyon)
kararlılıklarını etkilemeyecek veya yapısı üzerinde aşırı gerilimler meydana
getirmeyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve gerektiğinde mobil suportları
üzerine yerleştirilmelidirler.
3.4.2. Hareketli aktarma parçaları

Bölüm 1.3.8.1 e bir istisna olarak, motorlarda, motor bölmesindeki hareketli parçalara
erişimi önleyen hareketli koruyucular eğer bir alet veya bir kilit kullanılarak, veya
sürüş konumuna yerleştirilmiş bir kumanda aygıtı ile, bunun yetkisiz bir erişimi
önleyecek bir kilide sahip olan tamamen kapalı bir kabin içerisinde olması koşuluyla,
açılmaları gerekiyorsa, birbirini kilitleyen aygıtlar kullanımına ihtiyaç yoktur.
3.4.3. Yuvarlanma ve devrilme
Çalışma halinde bir sürücü, operatör yada başka bir şahsın üzerine bindiği kendinden
tahrikli makinelerde yuvarlanma yada devrilme riski bulunması durumunda, bunun
riski artırmaması koşuluyla, makineye uygun bir koruyucu yapı takılmalıdır.
Bu yapının, yuvarlanma yada devrilme durumunda bu yapının üzerine binen şahıs(lar)
için yeterli bir defleksiyon sınırlama hacmi sağlaması gerekir.
Bu yapının ikinci paragrafta düzenlenen gerekliliklere uygunluğunu doğrulamak için,
imalatçı veya onun yetkili temsilcisi, ilgili her bir tip yapı için uygun testler yapmalı
veya yaptırılmasını sağlamalıdır.
3.4.4. Düşen cisimler
Çalışma halinde bir sürücü, operatör yada başka bir şahsın üzerine bindiği kendinden
tahrikli makinelerde düşen cisim veya madde riski bulunması durumunda, makine bu
riski göz önünde tutacak ve, ölçüleri imkan verdikçe, koruyucu bir yapı takılacak
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Bu yapının, bir cisim yada madde düşmesi durumunda bu yapının üzerine binen
şahıs(lar) için yeterli bir defleksiyon sınırlama hacmi sağlaması gerekir.
Bu yapının ikinci paragrafta düzenlenen gerekliliklere uygunluğunu doğrulamak için,
imalatçı veya onun yetkili temsilcisi, ilgili her bir tip yapı için uygun testler yapmalı
veya yaptırılmasını sağlamalıdır.
3.4.5. Erişim araçları
El tutamakları ve basamaklar, operatörün bunları içgüdüsel bir şekilde kullanabileceği
ve girişi desteklemek için kumanda aygıtlarını kullanmaya gerek kalmayacağı şekilde
tasarlanmalı, imal edilmeli ve düzenlenmelidirler.
3.4.6. Çekici aygıtlar
Çekme veya çekilme amacıyla kullanılan tüm makineler, kolay ve güvenli bir bağlama
ve çözmeyi sağlayacak ve kullanım sırasında kazara çözülmeyi önleyecek şekilde
tasarlanmış, imal edilmiş ve düzenlenmiş çekme yada kavrama aygıtları ile
donatılmalıdır.

Çekme çubuğunun yükü gerektirirse,bu makinelere yüke ve zemine uygun bir yüzeye
sahip bir suport takılmalıdır.
3.4.7. Kendinden tahrikli (veya çekici) ve alıcı (tahrik edilen) makineler arasında güç
aktarımı
Kendinden tahrikli makineleri (veya çekici) çekilen makinenin ilk sabit yatağına
bağlayan sökülebilir mekanik aktarma aygıtları hareket sırasında herhangi bir parça
tüm uzunluğu boyunca korunacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Kendinden tahrikli makine tarafında (veya çekici) sökülebilir mekanik aktarma
aygıtının bağlandığı güç çıkışı ya kendinden tahrikli makine (veya çekici)ye tespit
edilip bağlanan bir koruyucu ile yada eşdeğer bir korumayı sağlayacak başka bir aygıt
ile korunmalıdır.
Bu koruyucuyu sökülebilir mekanik aktarma aygıtına erişim için açamak mümkün
olmalıdır. Bir kez yerleştirildiğinde, makine (veya çekici) hareket ettiği zaman tahrik
milinin koruyucuyu hasarlamasına engel olmak için yeterince alan bulunmalıdır.
Çekilen makine tarafında, giriş mili makineye tespit edilmiş olan koruyucu bir
muhafaza içerisine konulmalıdır.
Üniversal mafsallı aktarma elemanlarına tork sınırlayıcılar veya avara tertibatı sadece
çekilen makinenin birleşme tarafından takılabilir. Sökülebilir mekanik aktarma aygıtı
uygun bir şekilde işaretlenmelidir.
Çalışması kendinden tahrikli bir makine (veya çekici)ye bağlantı için sökülebilir
mekanik aktarma aygıtı gerektiren tüm çekilen makineler, makine ayrıldığı zaman
sökülebilir mekanik aktarma aygıtının ve muhafazasının zemine veya makine
parçalarına temas ederek hasarlanmasını önlemek amacıyla, bir sökülebilir mekanik
aktarma aygıtı bağlantı sistemine sahip olmalıdır.
Koruyucunun dış tarafındaki parçalar sökülebilir mekanik aktarma aygıtı ile birlikte
dönmeyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve düzenlenmelidir. Koruyucu basit
üniversal mafsal kullanıldığında aktarma elemanını iç çene uçlarına kadar ve genişaçılı üniversal mafsal kullanıldığında ise en azından dış mafsal yada mafsalların orta
noktasına kadar kapatmalıdır.
Eğer çalışma konumlarına erişim araçları sökülebilir mekanik aktarma aygıtına yakın
bir konumda sağlanmışsa, bunlar, bu amaçlarla tasarlanıp imal edilmedikleri sürece,
şaft muhafazalarının merdiven olarak kullanılamayacağı şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidirler.
3.5.

DİĞER TEHLİKELERE KARŞI KORUNMA

3.5.1. Akü bataryaları

Akü bataryalarının muhafazaları, yuvarlanma veya devrilme sırasında elektrolitin
operatörün üzerine sıçramayacağı ve operatörün işgal ettiği alanlarda buharlaşmanın
önleneceği şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Makineler, akü bataryalarının bu amaçla temin edilmiş kolayca temin edilebilir bir
aygıt yardımıyla enerji devresinden ayrılabileceği şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir.
3.5.2. Yangın
İmalatçının öngörebileceği tehlikelere bağlı olarak makineler, alanın imkan vereceği
ölçüde;
- ya kolayca erişilebilen yangın söndürücüler takılmasına imkan vermeli, yada
- makineye entegre yangın söndürücü sistem temin edilmelidir.

3.5.3. Tehlikeli madde emisyonu
Makinelerin ana işlevinin ürünlerin püskürtülmesi olduğu yerlerde Bölüm 1.5.13 ün
ikinci ve üçüncü paragrafları uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, operatör bu tür
zararlı emisyonlar riskine karşı korunmalıdır.
3.6.

BİLGİ VE İŞARETLER

3.6.1. İşaretler, sinyaller ve uyarılar
Tüm makinelerde, gerekli olan yerlerde, şahısların sağlık ve güvenliği için kullanım,
ayarlama ve bakım ile ilgili işaretler ve/veya talimat plakaları bulunmalıdır. Bunlar
açıkça görülebilir ve silinemez bir şekilde seçilmeli, tasarlanmalı ve yapılmalıdırlar.
Karayolu trafik kurallarını ihlal etmeksizin, çalışma sırasında sürücünün bindiği
makinelerde aşağıdaki ekipman bulunmalıdır:
- kişileri uyarmak için sesli bir uyarı aygıtı,
- amaçlanan kullanım koşulları ile ilgili ışıklı sinyal sistemi; son belirtilen gereklilik
yalnızca yer altı çalışmalarında kullanılan ve elektrik enerji kaynağı bulunmayan
makinelere uygulanmaz,
- gerekli olan durumlarda, çalışma sinyali için, bir römork ile makine arasında sinyal
çalışması için uygun bir bağlantı olmalıdır.
Normal kullanım koşulları altında kişilerin darbe ve ezilme risklerine maruz kalan
uzaktan kumandalı makineler, hareket sinyallerini verecek ve şahısları bunun gibi
risklerden korumak için uygun bir vasıta ile donatılmalıdır. Aynısı, kullanım halinde
iken mütemadi bir şekilde tek eksen üzerinde ileri geri hareket eden, makinenin
arkasında kalan alanın sürücü tarafından doğrudan görülemediği makinelere uygulanır.
Makineler uyarı ve sinyal aygıtlarının bilinçsiz bir şekilde devreden çıkarılamayacağı
şekilde imal edilmelidirler. Güvenlik için zorunlu durumlarda, bu aygıtların iyi çalışır

durumda olduklarını doğrulayan ve kontrol eden araçlarla tedarik edilirler ve bunların
arızaları derhal operatör için görülür hale getirilir.
Makinelerin veya üzerindeki takımların hareketlerinin özellikle tehlikeli oldukları
durumlarda, makine üzerinde makine çalışırken yaklaşılmasını engellemek için
işaretler konulmalıdır; işaretler makine çevresinde bulunan kişilerin güvenliklerini
sağlamak için belirli mesafeden okunabilir olmalıdır.
3.6.2. İşaretleme
Aşağıdakiler okunaklı ve silinemez bir şekilde tüm makineler üzerinde gösterilmelidir:
- kilowat (kW) cinsinden anma gücü,
- kullanılan en temel konfigürasyonun kütlesi, kilogram cinsinden (kg);
ve, uygulanabilir olan durumlarda:
- kaplin kancasındaki azami çekme çubuğu çekiş kuvveti, Newton cinsinden (N),
- kaplin kancası üzerindeki azami düşey yük, Newton cinsinden (N),

3.6.3. Yönergeler
3.6.3.1. Titreşimler
Yönergeler makine tarafından manivela koluna veya veya tüm gövdeye iletilen
titreşimlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermelidir:
- manivela sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim değeri, eğer bu değer 2,5 m/s2
yi geçiyorsa. Bu değerin 2,5 m/s2 yi geçmediği durumda, bunun belirtilmesi
gerekir.
- bütün gövdenin maruz olduğu ağırlıklı ivmelenmenin en yüksek ortalama karekök
değeri, bu değer 0,5 m/s2 yi geçiyorsa. Bu değerin 0,5 m/s2 yi geçmediği durumda,
bunun belirtilmesi gerekir.
- Ölçümlerdeki belirsizlik.

Bu değerler ya sözkonusu makinelerde ölçülen fiili değer olmalıdır yada imal
edilen makine için referans olabilecek teknik olarak kıyaslanabilir
makinelerden alınan ölçümler esasındaki değerlerden oluşturulmalıdır.
Uyumlaştırılmış (harmonize) standartların uygulanmadığı durumlarda, titreşim
düzeyleri makineler için en uygun yöntem kullanılarak ölçülmelidir.

Ölçümler sırasında makinelerin çalışma koşulları ile kullanılan ölçüm yöntemi
de açıklanmalıdır.
3.6.3.2. Çoklu kullanımlar
Kullanılan ekipmana bağlı olarak çoklu kullanıma imkan veren makinelerin
yönergeleri ile değiştirilebilir ekipman için yönergeler ana makine ile buna
takılabilecek değiştirilebilir ekipmanın güvenli bir şekilde monte edilip kullanımı için
gerekli bilgileri kapsamalıdır.
4.

KALDIRMA OPERASYONLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK
TEHLİKELERİN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN İLAVE ZORUNLU SAĞLIK VE
GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
Kaldırma operasyonları nedeniyle tehlike arz eden makineler, bu bölümde (Genel
İlkeler, 4 nolu şıkka bakınız) tanımlanan zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini
karşılamalıdır.

4.1. GENEL
4.1.1. Tanımlar
(a) ‘Kaldırma operasyonu’ verili bir anda seviyesinde bir değişiklik yapılması gereken
mallar ve/veya insanlardan oluşan birim yükün hareketi anlamına gelir.
(b) ‘Kılavuzlu yük’ toplam hareketini, konumları sabit noktalarla belirlenen katı (rijid)
yada esnek kılavuzlar üzerinde yapan bir yük anlamına gelir.
(c) ‘Çalışma katsayısı’ bir aksamın tutabileceği imalatçı veya onun yetkili temsilcisi
tarafından garanti edilmiş üst yük sınır değeri ile aksam üzerinde işaretli azami
çalışma yük değeri arasındaki aritmetik oran anlamına gelir.
(d) ‘Deney katsayısı’ kaldırma makineleri veya bir kaldırma aksesuarı üzerinde statik
yada dinamik deneyleri yürütmek için kullanılan yük ile kaldırma makinesi veya
kaldırma aksesuarı üzerinde işaretli azami çalışma yükü arasındaki aritmetik oran
anlamına gelir.
(e) ‘Statik deney’ kaldırma makinelerinin veya bir kaldırma aksesuarının ilk önce
muayene edilerek daha sonra, uygun bir statik test katsayısı ile çarpılmış azami
çalışma yüküne maruz bırakıldığı, ve daha sonra bahse konu yükün bırakılarak
herhangi bir hasar meydana gelmediğinin güvenceye alındığı deney anlamına gelir.
(f) ‘Dinamik deney’ kaldırma makinelerinin bütün olası konfigürasyonlarda, azami
çalışma yükünün uygun bir dinamik test katsayısı ile çarpımı ile artırılmış bir yük

altında çalıştırıldığı, kaldırma makinesinin işlevini doğru bir şekilde yaptığını
kontrol etmek için dinamik davranışının hesaplandığı deney anlamına gelir.
(g) ‘Taşıyıcı’ üzerinde yada içerisinde, kaldırılma amacıyla insanlar ve/veya eşyaların
desteklendiği makine kısmı anlamına gelir.
4.1.2.

Mekanik tehlikelere karşı korunma

4.1.2.1.Kararlılık kaybından ileri gelen riskler
Makineler, tüm nakliye, montaj ve demontaj işlemlerinin her aşamasında,
öngörülebilir makine aksamı arızalanmalarında ve keza yönerge el kitabına uygun
olarak yürütülen deneyler sırasında dahil olmak üzere, serviste yada servis dışında,
bölüm 1.3.1 in gerektirdiği kararlılığın muhafaza edileceği şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidirler. Bu amaçla, imalatçı yada onun yetkili temsilcisi uygun
doğrulama yöntemlerini kullanmalıdır.
4.1.2.2. Kılavuz raylar ve raylı yollar üzerinde çalışan makineler
Makineler kılavuz raylar yada raylı yollar üzerinde etki eden raydan çıkmayı
önleyici aygıtlarla donatılmalıdır.
Bu aygıtlara rağmen, eğer hala raydan çıkma veya rayda yada çalışan bir aksamda
arızalanma riski varsa, ekipman, aksamın düşmesini veya makinenin devrilmesini
önleyecek tertibatlar sağlanmalıdır.

4.1.2.3. Mekanik dayanç
Makineler, kaldırma aksesuarları ve bunların aksamı, hem serviste ve hem de,
uygun ise, servis dışında, sağlanan montaj ve çalışma koşulları altında ve tüm ilgili
konfigürasyonlarda, maruz kaldıkları yüklere dayanabilecek kapasitede olmalıdırlar.
Uygun olduğu durumlarda, atmosferik faktörlerin etkileri ve insanların yaratacağı
kuvvetler de dikkate alınmalıdır. Bu gereklilik keza nakliye, montaj ve demontaj
sırasında da karşılanmalıdır.
Makineler ve kaldırma aksesuarları, amaçlanan kullanımlarını göz önünde tutarak,
yorulma ve aşınmadan ileri gelen arızalanmaları önleyecek şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidirler.
Kullanılacak malzeme amaçlanan çalışma ortamı temelinde, özellikle korozyon,
aşınma, darbe, aşırı sıcaklık, yorulma, kırılganlık ve yaşlanma gibi fakröleri
özellikle dikkate alarak, seçilmelidir.
Makineler ve kaldırma aksesuarları kalıcı bir deformasyon ve bariz bir kusur
meydana gelmeksizin statik deneylerde aşırı yüke dayanacak şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidirler. Dayanım hesaplamaları yeterli bir güvenlik düzeyini garanti

etmek için seçilen statik test katsayısı değerini hesaba katmalıdır. Genel bir kural
olarak bu katsayın aşağıdaki değerlere sahiptir:
(a) el ile çalıştırılan makineler ve kaldırma aksesuarları: 1,5;
(b) diğer makineler:1,25.
Makineler dinamik test katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak
yapılan dinamik deneylere, bir arıza meydana gelmeksizin, girecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler. Bu dinamik deney katsayısı yeterli bir güvenlik
düzeyini garanti etmek amacıyla seçilir: genel olarak bu katsayı 1,1 e eşittir. Genel
bir kural olarak, bu deneyler anma hızında yapılır. Şayet makinelerin kumanda
devreleri bir miktar eşzamanlı harekete imkan veriyorsa, deneyler en olumsuz
koşullar altında, genel bir kural olarak ilgili hareketleri birleştirerek yürütülmelidir.
4.1.2.4. Kasnak, tambur, çark, halat ve zincirler
kasnak, tambur ve çarklar, kendilerine takılacak halatın veya zincirin ölçüsü ile
orantılı bir çapa sahip olmalıdırlar.
Tambur ve çarklar, teçhiz edildikleri halat ve zincirlerin gevşemeden
sarılabilecekleri şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve takılmalıdırlar.
Doğrudan kaldırma veya yükü desteklemek amacıyla kullanılan halatlar uçları
dışında herhangi bir ek bağı içermemelidir. Bununla birlikte, kullanım amacına
uygun olarak düzenli bir şekilde tadilata uğrayan uygulamalarda halat ekleme
bağlarına izin verilebilir.
Komple halatlar ve uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş
bir işletme katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı 5’dir.
Kaldırma zincirleri, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir
işletme katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı 4’dür.
Yeterli bir çalışma katsayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalatçı yada onun
yetkili temsilcisi, doğrudan kaldırma amaçlı olarak kullanılan her bir halat ve zincir
için ve halat uçları için, uygun testleri yapmalı yada yapılmasını sağlamalıdır.
4.1.2.5. Kaldırma aksesuarları ile bunların aksamı
Kaldırma aksesuarları ile bunların aksamı, verili bir uygulama için belirlenen
çalışma koşullarında belirtildiği gibi servis-ömür beklentisi ile uyumlu olan belli
sayıda çalışma döngüleri için yorulma ve yaşlanma süreçlerine göre
ölçülendirilmelidirler.
İlave olarak:

(a) tel-halat/halat-ucunun çalışma katsayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak
şekilde seçilmelidir; genel bir kural olarak bu katsayı 5’e eşittir. Halatlarda, uç
kısımları dışında herhangi bir eklenti bağı ihtiva etmemelidir;
(b) kaynaklı birleştirmeli zincirler kullanıldığında, bunlar kısa-baklalı olmalıdır.
Zincirlerin çalışma katsayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde
seçilmelidir; genel bir kural olarak bu katsayı 4’e eşittir.
(c) Tekstil halat yada kolanların çalışma katsayıları malzemeye, imalat yöntemine,
ölçülerine ve kullanıma bağlıdır. Bu katsayı yeterli bir güvenlik düzeyi
sağlayacak şekilde seçilmelidir; genel bir kural olarak bu katsayı, kullanılan
malzemenin iyi kalite olması ve imalat yönteminin kullanım amacına göre
doğru olması koşuluyla,7’ye eşittir. Böyle olmadığı durumlarda, katsayı, genel
bir kural olarak, eşdeğer yeterli bir güvenlik düzeyini güvenceye almak için
daha yüksek olarak seçilmelidir. Tekstil halatlar ve sapanlar herhangi bir düğüm,
sapan uçlarındakiler (sonsuz sapanlar hariç) dışında ek bağları veya bağlantılar
ihtiva etmemelidir.
(d) Bir kolanın yapımında veya birlikte kullanılan tüm metalik aksam yeterli bir
güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmelidir; bir kural olarak bu katsayı 4’e
eşittir.
(e) Çok ayaklı bir kolanın azami çalışma yükü en zayıf ayağın çalışma katsayısı,
ayak sayısı ve kolan konfigürasyonuna bağlı bir azaltma faktörü esas alınarak
belirlenir.
(f) Yeterli bir çalışma katsayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalatçı yada onun
yetkili temsilcisi, (a), (b), (c) ve (d) şıklarında atıfta bulunulan her bir aksam
için uygun testleri yapmalı yada yapılmasını sağlamalıdır.
4.1.2.6. Hareketlere kumanda
Harekete kumanda eden aygıtlar üzerine takıldıkları makineler güvenli olacak
şekilde davranmalıdırlar.
(a) Makineler, aksamlarının hareket büyüklüklerinin belirlenen sınırlar içerisinde

(b)

(c)

(d)

(e)

tutulacağı şekilde tasarlanmalı ve imal edilmeli yada takılmalıdırlar. Bu aygıtlar
çalışmaya başlamadan önce, uygun durumlarda, bir uyarı sinyali verilmelidir.
Birden fazla sabit veya raya-monte edilen makine bir çarpışma riski yaratacak
şekilde aynı mekanda eşzamanlı olarak manevra edilebiliyorsa, bu makineler bu
risklerin önlenmesini sağlayacak sistemlerin takılmasına imkan verecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Makineler, güç kaynağının tamamıyla yada kısmen arızasına rağmen ve
operatörün makinenin çalışmasını durdurduğu zaman dahi, yüklerin tehlikeli bir
şekilde sürüklenmeyeceği veya serbest ve beklenmeyen bir şekilde düşmeyeceği
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Normal çalışma koşulları altında, işlevleri bu şekilde çalışılmasını gerektiren
makineler hariç, yükü sadece sürtünmeli fren ile alçaltmak mümkün
olmamalıdır.
Tutucu aygıtlar yüklerin dikkatsizlik sonucu düşürülmesini önleyecek şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.

4.1.2.7. Taşıma sırasında yükün hareketi
Makinelerin çalışma konumu, kişiler, ekipman ve aynı zamanda manevra halinde
olabilecek olan ve diğer makinelerle olası çarpışmaları önlemek için, hareketli
parçaların hareket yollarını en geniş açıdan görebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
4.1.2.8. Sabit iniş mahallerine servis yapan makineler
4.1.2.8.1. Taşıyıcının hareketleri
Sabit iniş mahallerine servis yapan makinelerin taşıyıcılarının hareketleri, iniş
mahallerine doğru hareketlerinde ve iniş mahallerinde iken katı (rijid) bir şekilde
kılavuzlanmalıdır. Makas sistemleri keza katı kılavuzlama olarak kabul edilir.
4.1.2.8.2. Taşıyıcıya giriş
Şahısların taşıyıcıya girişini söz konusu olduğu durumlarda, makineler giriş
sırasında, özellikle de yük binerken veya inerken, taşıyıcın hareketsiz kalacak
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Makineler taşıyıcı ile varılacak bir sonraki iniş mahalli arasındaki seviye farkının
taşıyıcıda bir hızlanma riski yaratmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal
edilmelidirler.
4.1.2.8.3. Hareket halindeki taşıyıcıya temas nedeniyle oluşan riskler
Gereken durumlarda bölüm 4.1.2.7 nin ikinci paragrafında ifade edilen gereklilikleri
karşılamak amacıyla seyahat sahası normal operasyon sırasında erişilemez duruma
getirilmelidir.
Muayene veya bakım sırasında taşıyıcının altında veya üstünde yer alan şahısların
taşıyıcı ile sabitlenmiş herhangi bir parça arasında ezilme riskinin olması
durumunda, fiziki bir sığınma alanı (refüj) veya taşıyıcının hareketini bloke edecek
mekanik aygıtlar vasıtasıyla yeterli bir boşluk sağlanmalıdır.
4.1.2.8.4. Taşıyıcıdan düşen yük nedeniyle oluşan riskler
Taşıyıcıdan yükün düşmesi nedeniyle bir risk oluşması durumunda, makineler bu
riski önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler.
4.1.2.8.5. İniş mahalli
İniş mahallerinde personelin hareketli taşıyıcılara veya onun hareketli parçalarına
temasından doğan riskler önlenmelidir.

-

Şahısların taşıyıcının iniş mahallinde bulunmaması nedeniyle çalışma alanına
düşme riskinin bulunduğu durumlarda bu riski önlemek için koruyucular
kullanılmalıdır. Bu koruyucular çalışma bölgesinin doğrultusunda
açılmamalıdır.Bunlara, aşağıdaki durumları önlemek üzere, taşıyıcının konumu
tarafından kontrol edilen bir kilitleme tertibatı takılmalıdır:
koruyucular kapalı duruma gelip kilitleninceye kadar taşıyıcının tehlikeli hareketleri,
taşıyıcı tekabül eden iniş mahalline gelinceye kadar bir koruyucunun tehlikeli bir
şekilde açılması.

4.1.3. Amaca uygunluk
Kaldırma makineleri veya kaldırma aksesuarları piyasaya arz edildiklerinde veya ilk
defa servise koyulduklarında, imalatçı veya onun yetkili temsilcisi, uygun önlemleri
alarak yada alınmalarını sağlayarak, kullanıma hazır olan – ister el ile ister güç
tahrikli olarak- makinelerin veya kaldırma aksesuarlarının belirlenen işlevleri yerine
getirmelerini güvenceye almalıdırlar.
Bölüm 4.1.2.3 de atıfta bulunulan statik ve dinamik denemeler servise koyulmaya
hazır olan tüm kaldırma makinelerine uygulanmalıdır.
Makinelerin imalatçının tesislerinde yada onun yetkili temsilcisinin tesislerinde
monte edilememeleri durumunda, kullanım yerinde uygun olan önlemler alınmalıdır.
Aksi halde, imalatçının tesislerinde veya kullanım yerinde önlemler alınabilir.
4.2.

GÜÇ KAYNAĞI EL İLE OLMAYAN MAKİNELER İÇİN GEREKLİLİKLER

4.2.1. Hareketlere kumanda
Makineleri yada onların ekipmanlarını kumanda etmek için çalışma konumunu
tutularak muhafaza eden kumanda aygıtları kullanılmalıdır. Bununla birlikte yüklerin
yada makinelerin çarpma riskinin bulunmadığı kısmi veya komple hareket
durumlarında, bahsedilen aygıtlar operatörün kumanda-için-tutmalı kumanda aygıtı
tutmasına gerek kalmaksızın önceden seçili konumlarda otomatik durmaya yetki
veren kumanda aygıtları ile değiştirilebilir.

4.2.2. Yükleme kumandası
1000 kg’dan az olmayan çalışma yüklerine yada 40000 Nm’den az olmayan
devrilme momentlerine sahip olan makinelere aşağıdaki durumlarda sürücüyü
uyaracak ve tehlikeli hareketleri engelleyecek aygıtlar takılmalıdır:
- azami çalışma yükünün yada azami çalışma momentinin yükleme nedeniyle
aşılmış olması sonucu aşırı yükleme durumları, veya
- devrilme momentinin aşılmış olması.
4.2.3. Halatlarla kılavuzlanan tertibatlar

Halatlı taşıyıcılar, çekiciler veya çekicilerin taşıyıcıları, karşıağırlıklarla veya
gerilimin kalıcı bir şekilde kontrolüne imkan veren bir aygıt ile tutulmalıdır.

4.3.

BİLGİLENME VE İŞARETLEME

4.3.1. Zincir, halat ve şeritler
Kaldırma zincirleri, halatları yada şeritlerin grubun bir parçasını oluşturmayan her
boyu imalatçıyı yada onun yetkili temsilcisini ve ilgili belgeye referansı tanıtan bir
işaret, veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, bir plaka yada sökülemeyen bir
halka taşımalıdır.
Yukarıda bahsedilen belge en azanından aşağıdaki bilgileri göstermelidir:
(a) imalatçının yada, uygun ise, onun yetkili temsilcisinin ad ve adresi;
(b) zincir yada halatı aşağıdaki bilgileri içeren bir tanımı:
- anma ölçüleri,
- yapısı,
- yapıldığı malzeme, ve
- malzemeye uygulanan herhangi özel bir metalurjik işlem;
(c) kullanılan test yöntemi;
(d) zincir yada halatın servis sırasında maruz kalması gereken azami yük.
4.3.2. Kaldırma aksesuarları
Kaldırma aksesuarları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- güvenli bir kullanım için gerekli olduğu durumlarda malzemesinin tanımlanması,
- azami çalışma yükü.
Üzerine bir işaretleme yapılmasının fiziksel olarak mümkün olmayan kaldırma
aksesuarlarında, ilk paragrafta bahsedilen özellikler bir plaka yada benzer bir şey
üzerinde gösterilip aksesuara iliştirilmelidir.
Bu özellikler okunaklı olmalı ve aşınma nedeniyle görünürlüğü bozulmayacak veya
aksesuarın dayancını tehlikeye sokmayacak bir yere yerleştirilmelidirler.

4.3.3. Kaldırma makineleri
Azami çalışma yükü makine üzerine belirgin bir şekilde işaretlenmelidir. İşaretleme
okunaklı, silinemez ve kodlanmamış bir formda olmalıdır.
Azami çalışma yükünün makinenin konfigürasyonuna bağlı olduğu durumlarda, her
bir çalışma konumunda, her bir konfigürasyon için izin verilen çalışma yükünü
gösteren, tercihen diyagramsal formda yada tablo biçiminde, bir yük plakası
takılmalıdır.

Yalnızca eşya taşıma amacıyla yapılan, şahısların girişine imkan verecek bir taşıyıcı
ile donatılmış, makinelerde insanların taşınmasını önlemek amacıyla açık ve silinmez
bir uyarı temin edilmelidir. Bu uyarı girişin mümkün olduğu her konumda görünür
olmalıdır.
4.4.

YÖNERGELER

4.4.1. Kaldırma aksesuarları
Her bir kaldırma aksesuarı veya ticari olarak görünemeyecek formdaki kaldırma
aksesuarları kümesi ile birlikte asgari aşağıda belirtilen özellikleri düzenleyen
yönergeler temin edilmelidirler:
(a) amaçlanan kullanım;
(b) kullanım sınırları (özellikle bölüm 4.1.2.6(e) ile bütünüyle uyumlu olmayan
manyetik veya vakumlu yastıklar gibi kaldırma aksesuarları için);
(c) montaj, kullanım ve bakım yönergeleri;
(d) kullanılan statik test katsayısı.
4.4.2. Kaldırma makineleri
Kaldırma makineleri birlikte ile aşağıdakiler hakkında bilgi içeren yönergeler
verilmelidir:
(a) makinelerin teknik karakteristikleri, ve özellikle:
(b)
(c)
(d)
(e)

azami çalışma kuvveti ve, uygun durumlarda, yük plakası veya bölüm 4.3.3 ün
ikinci paragrafında tanımlanan yük tablosunun kopyası,
suportlar yada ankrajlardaki tepkimeler ile, uygun olduğunda, rayların
karakteristikleri,
uygun olduğu durumlarda, balast yerleşim tanımları ve araçları;
kayıt kütüğü kapsamı, eğer bu makine ile birlikte verilmemişse;
kullanım için tavsiyeler, özellikle operatörün yükü doğrudan görme imkanını
kaybettiği durumlara karşı;
Uygun olduğu durumlarda, imalatçı yada onun yetkili temsilcisi tarafından yapılan
statik ve dinamik deneyleri ayrıntılı olarak veren bir deney raporu;
İmalatçının tesislerinde kullanılması gereken biçimde montajı yapılmayan
makineler için, ilk defa servise koyulmadan önce bölüm 4.1.3 de atıfta bulunulan
önlemleri yerine getirmek için gerekli yönergeler.

5. YER ALTI ÇALIŞMALARI AMAÇLI MAKİNELER İÇİN İLAVE ZORUNLU SAĞLIK
VE GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ
Yeraltında çalışmak üzere kullanılan makineler, bu bölümde tanımlanan zorunlu
sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır (Genel İlkeler, 4 nolu şıkka bakınız).
5.1.

KARARSIZLIK KAYBI NEDENİYLE OLUŞAN RİSKLER
Cebri tahrikli çatı destekleri hareket sırasında verili bir yönü koruyacak ve
yüklemeden önce, yük altında iken ve yük bırakıldıktan sonra kaymayacak şekilde

tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Müstakil hidrolik direklerin tepe plakaları için
ankrajlarla teçhiz edilmelidirler.
5.2.

HAREKET
Cebri tahrikli çatı destekleri kişilerin engelsiz bir şekilde hareket edebilmelerine
imkan vermelidir.

5.3.

KUMANDA AYGITLARI
Raylar üzerinde çalışan makinelerin hareketleri için pedal ve fren kumandaları eli-ile
çalıştırılan tipte olmalıdır. Bununla birlikte yolverme aygıtları ayak ile çalıştırılabilir.

5.4.

DURDURMA
Yer altı çalışmalarında kullanılma amaçlı raylar üzerinde çalışan kendinden tahrikli
makineler, makinelerin hareketlerine kumanda eden devreler üzerine tesir eden,
sürücünün hareket üzerinde kontrolü kaybetmesi durumunda hareketi durduran bir
yolverme/ölü adam (enabling device) tertibatı ile teçhiz edilmelidirler.

5.5.

YANGIN
Bölüm 3.5.2 nin ikinci tiresi hükmü yüksek derecede alev alabilen parçalar ihtiva eden
makineler için zorunlu olarak uygulanmalıdır.

Yer altı çalışmalarında kullanılma amaçlı makinelerin frenleme sistemleri
kıvılcım meydana getirmeyecek veya yangına neden olmayacak şekilde
tsarlanmalı ve imal edilmelidirler.
Yer altı çalışmalarında kullanılma amaçlı içten yanmalı motorlar kullanılan makineler,
sadece düşük buharlaşma noktasına sahip yakıt kullanan ve elektrik kökenli kıvılcım
içermeyen motorlarla teçhiz edilmelidir.
5.6.

EKSOZ EMİSYONLARI
İçten yanmalı motorların eksoz emisyonları yukarı doğru deşarj edilmemelidir.

6. KİŞİLERİN KALDIRILMASI VEYA TAŞINMASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN
TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ İÇİN TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK
GEREKLİLİKLERİ
Personelin kaldırılması nedeniyle risk oluşturan makineler, bu bölümde tanımlanan
zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır (Genel İlkeler, 4 nolu şıkka
bakınız).
6.1.

GENEL

6.1.1. Mekanik dayanç
Taşıyıcı, kapama kapıları dahil, taşıyıcı üzerinde müsaade edilen sayıda kişi ve azami
çalışma yüküne tekabül eden dayanç ve alana sahip olacak şekilde tasarlanmalı ve
imal edilmelidirler.
Bölüm 4.1.2.4 ve 4.1.2.5 de makine aksamı için düzenlenen çalışma katsayıları
şahısların kaldırılması amaçlı makineler için yeterli değildir ve, genel bir kural olarak,
iki katı alınmalıdır. Şahısların ve eşyaların kaldırılması amaçlı makineler taşıyıcılar
için yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak ve taşıyıcının düşme riskini önleyecek
şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş bir destekleme veya askı sistemi ile teçhiz
edilmelidir.
Taşıyıcının askısı için eğer zincir veya halatlar kullanılmış ise, genel bir kural olarak,
her biri kendine ait ankraja sahip olan en az iki bağımsız halat veya zincir kullanılması
gerekir.
6.1.2. İnsan kuvveti dışında güç ile hareket ettirilen makinelerin yükleme kumandası
İmalatçı aşırı yükleme veya devrilme riski olmadığını göstermedikçe, azami çalışma
yükü ve devrilme momentine bakmaksızın bölüm 4.2.2 hükümleri uygulanacaktır.
6.2.

KUMANDA AYGITLARI
Güvenlik gereklerinin diğer çözümleri empoze etmediği durumlarda, taşıyıcı, genel bir
kural olarak, taşıyıcı içerisindeki şahısların taşıyıcının yukarı ve aşağı hareketlerine
ve, eğer uygulanabilir ise, diğer hareketlerine kumanda etme araçları olacak şekilde
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.
Çalışma sırasında, bu kumanda aygıtları aynı hareketlere kumanda eden, acil
durdurma aygıtları hariç, diğer aygıtların işlevini bastırmalıdır.
Bu hareketleri kumanda aygıtları, taşıyıcının kendisinin tamamen kapalı olduğu
durumlar hariç, çalışma için konumunda tutulan (bırakınca nötr duruma gelen) tipte
olmalıdır.

6.3.

TAŞIYICILAR İÇERİSİNDEKİ VEYA ÜZERİNDEKİ ŞAHISLAR İÇİN
TEHLİKELER
i. Taşıyıcını hareketi dolayısıyla oluşan riskler
Şahısların kaldırılması için kullanılan makineler taşıyıcının hızlanması veya
yavaşlaması sırasında şahıslar için risk yaratmayacak şekilde tasarlanmalı, imal
edilmeli ve teçhiz edilmelidir.
ii. Şahısların taşıyıcıdan düşme riski
Taşıyıcılar, makine ile taşıyıcının hareket halinde oldukları zaman dahil, içerideki
kişiler için düşme riski yaratacak derecede eğimlenmemelidir.
Taşıyıcının bir iş istasyonu olarak tasarlanması durumunda kararlılığı sağlayacak ve
tehlikeli hareketleri önleyecek önlemler alınmalıdır.

Eğer bölüm 1.5.15 de atıfta bulunulan önlemler yeterli değilse, taşıyıcılar taşıyıcı
üzerinde müsaade edilen kişi adedi için yeterli sayıda demirleme (ankraj) noktaları ile
teçhiz edilmelidir.
iii. Taşıyıcı üzerine düşen cisimlerin neden olduğu riskler
Taşıyıcı üzerine cisimlerin düşerek şahıslar için risk meydana gelebileceği
durumlarda, taşıyıcı koruyucu bir çatı ile donatılmalıdır.
6.4.
6.4.1

SABİT İNİŞ MAHALLİNE SERVİS YAPAN MAKİNELER
Taşıyıcı içerisindeki yada üzerindeki şahıslar için riskler
Taşıyıcı, taşıyıcı içerisindeki/üzerindeki kişi ve/veya nesneler ile herhangi bir sabit
yada hareketli parça arasında temas nedeniyle meydana gelebilecek riskleri önleyecek
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Gerekli olan durumlarda, bu gerekliliği
karşılamak amacıyla, taşıyıcının kendisi kapılar kapalı durumda olmadıkça taşıyıcının
tehlikeli hareketlerini önleyen bir kilitleme tertibatı ile donatılmış kapılarla bütünüyle
kapalı yapılmalıdır. Eğer taşıyıcı iki kat arasında durursa ve taşıyıcıdan düşme riski
varsa, kapılar kapalı kalmalıdır.
Makineler taşıyıcının yukarı ve aşağı doğru kontrolsüz hareketini önleyecek şekilde
tasarlanmalı, imal edilmeli ve gerektiğinde uygun tertibatlarla teçhiz edilmelidir. Bu
aygıtlar öngörülebilir azami hız değerinde ve azami çalışma yükünde taşıyıcıyı
durdurabilmelidir.
Durdurma eylemi yük durumu ne olursa olsun içerisinde bulunan kişi ve eşyalara zarar
verecek bir yavaşlama meydana getirmemelidir.

6.4.2

İniş mahallindeki kumandalar
Tehlike anında kullanılanlar dışında, iniş/biniş katlarındaki kumandalar aşağıdaki
durumlarda hareketi başlatmamalıdır:
- taşıyıcı içerisindeki kumandalar çalıştırıldığı zaman,
- taşıyıcı katta olmadığı zaman.

6.4.3

Taşıyıcıya giriş
İniş/biniş katlarındaki ve taşıyıcı üzerindeki koruyucular, taşınacak insan ve eşya için
öngörülebilir kapasiteyi hesaba katarak iniş ve binişte taşıyıcıdan güvenli bir şekilde
geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidirler

6.5.

İŞARETLEME
Taşıyıcı aşağıdakiler dahil güvenliği sağlamak için gerekli bilgileri taşımalıdır:
- taşıyıcıda izin verilen insan sayısı,
- azami çalışma yükü.

EK II
BEYANNAMELER
1. KAPSAM
A. AT MAKİNELERİN UYUMLULUĞU BEYANNAMESİ
Bu beyanname ve onun çevirilmiş metinleri yönergelerle aynı koşullarda (bakınız Ek I,
bölüm 1.7.4.1.(a) ve (b)) hazırlanmalı ve daktilo ile yada büyük harflerle elyazısı yazılmış
olmalıdır.
Bu beyanname münhasıran piyasaya arz edildiği durumuyla makinelerle ilgilidir, ve
sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak
işlemleri kapsam dışındadır.
AT uyumluluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:
1. imalatçının veya, varsa, onun yetkili temsilcisinin ticari ünvanı ve açık adresi,
2. teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Topluluk içerisinde yerleşik olması
gereken şahsın ad ve adresi;
3. makinelerin tanımları ve tanıtım bilgileri, jenerik kodlama, fonksiyon, model, tip, seri
numarası ve ticari adı dahil;
4. makinelerin bu Direktifin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan
eden bir ifade, ve, uygun durumlarda, makinenin uyumlu olduğu diğer Direktifler
ve/veya ilgili hükümlere uyumluluğunu beyan eden benzer bir cümle. Bu referanslar
Official Journal of the European Union (Avrupa Birliği Resmi Dergisi) da
yayımlanmış metinler olmalıdır;
5. uygun olan durumlarda, Ek IX’da atıfta bulunulan AT tip-muayenelerini yapan
onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası ile AT tip-muayenesi belge
numarası;
6. uygun olan durumlarda, Ek X’da atıfta bulunulan bütün kalite sağlama sistemini
onaylayan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası;
7. uygun olan durumlarda, Madde 7(2) de atıfta bulunulduğu şekliyle, kullanılan
uyumlaştırılmış (harmonize) standardın referans numarası;
8. uygun olan durumlarda, kullanılan diğer Standardlar ile şartnamelere referans;
9. beyannamenin yeri ve tarihi;
10. imalatçı yada onun yetkili temsilcisi namına beyannameyi hazırlama yetkisi verilmiş
olan şahsın kimlik bilgileri ve imzası.
B. KISMEN TAMAMLANMIŞ MAKİNELER İÇİN BİRLEŞTİRME BEYANNAMESİ
Bu beyanname ve onun çevirilmiş metinleri yönergelerle aynı koşullarda (bakınız Ek I,
bölüm 1.7.4.1.(a) ve (b)) hazırlanmalı ve daktilo ile yada büyük harflerle elyazısı yazılmış
olmalıdır.
Birleştirme beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:
8. kısmen tamamlanmış makinelerin imalatçısının veya, varsa, onun yetkili temsilcisinin
ticari ünvanı ve açık adresi,
9. teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Topluluk içerisinde yerleşik olması
gereken şahsın ad ve adresi;
10. kısmen tamamlanmış makinelerin tanımları ve tanıtım bilgileri, jenerik kodlama,
fonksiyon, model, tip, seri numarası ve ticari adı dahil;

11. bu Direktifin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek
VII kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade, ve, uygun
durumlarda, kısmen tamamlanmış makinenin diğer ilgili Direktiflere uyumlu
olduğunu beyan eden bir cümle. Bu referanslar Official Journal of the European Union
(Avrupa Birliği Resmi Dergisi) da yayımlanmış olan metinler olmalıdır;
12. kısmen tamamlanmış makine ile ilgili bilgilerin iletileceğine dair, ulusal yetkililerden
gelecek makul bir talebe cevaben, bir taahhüt. Bu taahhüt iletim yöntemini de belli
edecek kısmen tamamlanmış makinenin imalatçısının fikri mülkiyet hakkına bir zarar
getirmeyecektir;
13. kısmen tamamlanmış makinelerin, uygulanabilir ise, bu Direktif hükümlerine
uyumluluğu beyan edilen nihai makineyle birleştirilinceye kadar servise
koyulmayacağına dair bir beyan;
14. beyannamenin yeri ve tarihi;
15. imalatçı yada onun yetkili temsilcisi namına beyannameyi hazırlama yetkisi verilmiş
olan şahsın kimlik bilgileri ve imzası.

3.

KORUMA
Makinelerin imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi orijinal AT uyumluluk beyannamesini
makinenin son imalat tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza edecektir.
Kısmen tamamlanmış makinelerin imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi orijinal
birleştirme beyannamesini kısmen tamamlanmış makinenin son imalat tarihinden
itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza edecektir.

EK III
CE İŞARETİ
AT uyumluluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ başharflerinden ibarettir:

Eğer CE işaretinin büyütülmesi veya küçültülmesi gerekirse yukarıdaki resimde
gösterilen oranlara uyulmalıdır.
CE işaretinin çeşitli unsurları esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır; bu ölçü 5
mm de küçük olamaz. Küçük ölçekli makineler için bu asgari ölçüden feragat edilebilir.
CE işareti, aynı teknik kullanılarak, imalatçı veya onun yetkili temsilcisinin adının
hemen yakınına iliştirilmelidir.
Madde 12(3)(c) ile Madde 12(4)(b) de atıfta bulunulan tam kalite güvence işlemlerinin
uygulandığı durumlarda, CE işaretinden sonra onaylı kuruluşun kimlik numarası
yazılmalıdır.

EK IV
Madde 12’de (3) ve (4) atıfta bulunulan prosedürlerden birinin uygulanması gereken
makine kategorileri:
1. Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri; veya et ya da benzeri fiziki
özelliklerde maddeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek- ya da çok-bıçaklı)
dairesel testereler:
1.1. Kesme sırasında sabit bıçak(lar)a sahip, sabit bir yataklı veya suportlu, iş parçasının el
ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere tezgahları,
1.2. Kesme sırasında sabit bıçak(lar)a sahip, el ile işletilen ileri-geri hareketli testere arabası
veya sehpası bulunan testere tezgahları,
1.3 Kesme sırasında sabit bıçak(lar)a sahip, iş parçasının beslenmesi için tümleşik bir
mekanik aksamı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,
1.4. Kesme sırasında hareketli bıçak(lar)a sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi
ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları.
2. Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgahları,
3. Ahşap işleme için, mekanik bir tümleşik besleme aygıtı olan, el ile yükleme ve/veya
boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgahları,
4. Ahşap ve benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziksel
özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki
tiplerde şerit testere tezgahları:
4.1. Kesme sırasında hareketli bıçak(lar)a sahip, iş parçası için sabit yada ileri geri hareket
ettirilebilen bir yatak yada suportu olan testere tezgahları,
4.2. İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçağı ( bıçakları) olan testere tezgahları
5. Ahşap ve benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme için kullanılan yukarıdaki
1’den 4’e kadar olan bentlerde ve 7. bentte atıfta bulunulan kombine makine tipleri.
6. Ahşap işlemek için çoklu takım tutucusuna sahip, el ile beslemeli zıvana tezgahları,
7. Ahşap ve benzeri fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı
frezeleri,
8. Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.
9. Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/sn’den yüksek olan, abgant
presler de dahil, presler.
10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik
kalıplama tezgahları.
11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk
kalıplama tezgahları.
12. Yeraltı çalışmaları için üretilmiş aşağıda belirtilen makinalar:
12.1. Lokomotif ve dekoviller,
12.2. Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, presleme mekanizmalı çöp
kamyonları.
14. Sökülebilir mekanik transmisyon aygıtları ve koruyucuları.
15. Sökülebilir mekanik transmisyon aygıtlarının koruyucuları.
16. Araç bakım asansörleri.
17. İnsanların veya insanların ve eşyaların inip çıkmasında kullanılan, üç metrenin üzerinde
bir dikey yükseklikten düşme riski taşıyan aygıtlar.
18. Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit (fixing) tezgahları ve diğer darbeli makineler.
19. Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarlanmış güvenlik aygıtları.
20. Madde 9, 10 ve 11’de belirtilen makinelerde koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere
tasarlanmış, güç tahrikli, kenetlenme mekanizmalı, hareketli koruyucular.
21. Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık (lojik) üniteleri.
22. Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar ( DKKY-ROPS).
23. Düşen Cisimlere Karşı Koruyucusu Yapılar (DCKKY-FOPS).

EK V
Madde 2(c)’de atıfta bulunulan güvenlik aksamı gösterge listesi:
1. Sökülebilir mekanik transmisyon aygıtları için koruyucular.
2. Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarlanmış güvenlik aygıtları.
3. Ek 4’te Madde 9, 10 ve 11’de belirtilen makinelerde koruma amaçlı olarak kullanılmak
üzere tasarlanmış, güç tahrikli, kenetlenme mekanizmalı, hareketli koruyucular.
4. Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık (lojik) üniteleri.
5. Makinedeki tehlike arzedebilecek hareketlere kumanda etmek amaçlı, arıza tespit etmeye
yarayan ilave özelliklere sahip olan valfler.
6. Makinelerde emisyonları çekmek için kullanılan sistemler.
7. Makinenin çalışması sırasında kişileri makinenin hareketli parçalarından korumak
amacıyla tasarlanmış muhafazalar ve koruyucu aygıtlar.
8. Kaldırma makinelerinde yükleme ve hareketin kumandasını gözetmek için kullanılan
aygıtlar.
9. Kişileri koltuklarında tutan sabitleme sistemleri.
10. Acil durdurma aygıtları.
11. Potansiyel olarak tehlike oluşturan elektrostatik elektrik yüklerinin oluşumunu önleyecek
elektriksel deşarj sistemleri.
12. Ek 1’deki 1.5.7, 3.4.7 ve 4.1.2.6 numaralı bölümlerde bahsedilen enerji sınırlayıcılar ve
tahliye aygıtları.
13. Titreşim ve gürültü emisyonlarını azaltan sistemler ve aygıtlar.
14. Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar ( DKKY-ROPS).
15. Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Yapılar (DCKKY-FOPS).
16. Çift-elle kumanda aygıtları.
17. Kişilerin çeşitli seviyeler arasında indirilip kaldırılması amacıyla tasarlanmış ve aşağıdaki
listede yer alan makine aksamı:
(a) kat kapıların kilitlemek için kullanılan aygıtlar;
(b) Yük taşıyıcı ünitenin düşmesini ya da kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen
aygıtlar;
(c) Hız aşımlarını sınırlayıcı aygıtlar;
(d) enerji biriktirici amortisörler,
— doğrusal olmayan ya da,
— geri dönüş hareketini söndürerek;
e) enerji-dağıtıcı amortisörler;
(f) düşmeleri önleme amaçlı kullanılan hidrolik güç devrelerinin krikolarına takılmış güvenlik
aygıtları;
(g) Elektronik parçaları ihtiva eden, güvenlik şalterleri biçiminde tasarlanmış elektriki güvenlik
aygıtları.

EK VII
Kısmen tamamlanmış makineler için montaj talimatları
Kısmen tamamlanmış makinelerin montaj talimatları, güvenlik ve sağlığa zarar vermeyecek
şekilde nihai makineye doğru bir şekilde takılmasını göz önünde bulundurarak karşılanması
gerekli olan durumun bir tarifini ihtiva etmelidir.
Montaj talimatları, kısmen tamamlanmış makinenin monte edileceği makinenin üreticisince
ya da onun yetkili temsilcisince kabul gören bir Topluluk resmi dilinde yazılmalıdır.

EK VII
A. Makineler için teknik dosya hazırlama
Bu bölüm teknik dosya hazırlama prosedürlerini tanımlamaktadır. Teknik dosya, makinenin
bu Direktifin gerekleriyle uyumlu olduğunu göstermelidir. Teknik dosya bu değerlendirme için,
gerekli olabilecek ölçüde, makinenin tasarımını, imalatını ve işleyişini kapsamalıdır. EK 1
bölüm 1.7.4.1’deki özel şartların uygulandığı makine ile ilgili talimatlar dışında, teknik dosya
bir ya da daha fazla Topluluk resmi dilinde hazırlanmalıdır.
Teknik dosya, şu unsurları kapsamalıdır:
(a) aşağıdakileri içeren bir konstrüksiyon dosyası:
— makinenin genel bir tanımı,
— Makinenin işleyişini anlamak için gerekli tanımlar ve açıklamalar yanı sıra, ilgili makinenin
genel bir çizimi ile kumanda devrelerini gösterir çizimler,
— Zorunlu güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için istenilen hesap
notları, test sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler,
—risk değerlendirmesine takip edilen prosedürleri gösterir aşağıdakileri içeren belgeler:
(i) makineye uygulanan zorunlu sağlık ve güvenlik gerekliliklerini içerir liste,
(ii)Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak ya da riskleri ve, uygun olan durumlarda,
makineyle bağlantılı tali/kalıntı risk belirtilerini azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin
tarifi,
— kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler; ve bu standartların kapsadığı elzem
sağlık ve güvenlik gereklilikleri de belirtilmelidir,
— üretici tarafından veya üretici ya da onun yetkili temsilcisi tarafından seçilmiş bir kuruluş
tarafından yürütülmüş testlerin sonuçlarını içerir tüm teknik raporlar,
— Makine talimatlarının bir kopyası,
— uygun olan durumda, bu tip makinelerin içerdiği kısmen tamamlanmış makineler için nihai
takma beyannamesi ile bu makinelerin ilgili montaj talimatları,
— uygun olan durumlarda, makine ile bu makineye takılacak diğer ürünler için AT uygunluk
beyannamesinin kopyaları,
— AT uygunluk beyannamesinin bir kopyası
(b) seri üretim için, makinelerin bu Yönetmeliğin şartlarıyla uyumunu güvenceye almak
amacıyla yürütülecek iç üretim kontrolü prosedürleri.
İmalatçı, tasarımı ve konstrüksiyonu itibariyle güvenli bir şekilde monte edilip servise
koyulma kabiliyetine sahip olduğuna karar verebilmek amacıyla komple makine, makine
aksamı, veya teçhizatı üzerinde yapılması gereken araştırma ve deneyleri yürütmek
zorundadır. İlgili raporlar ve sonuçlar teknik dosyaya ilave edilmelidir.
2. 1. şıkta bahsedilen teknik dosya, makinenin üretimini, ya da seri üretim halinde, son
parçanın üretimini takip eden 10 yıl boyunca, yetkili Üye Devletlerin uzman yetkililerinin
denetimine hazır bulundurulmalıdır.
Teknik dosya topluluk bölgesi sınırları içerisinde bulundurulmak zorunluluğunda olmadığı
gibi somut olarak sürekli hazır bulunmak zorunda da değildir. Bununla birlikte, AT uygunluk
beyannamesinde belirtilen kişi tarafından, makinenin karmaşıklığıyla orantılı bir süre zarfında
derlenip hazır duruma getirilebilmelidir.
Teknik dosya, zorunlu sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması
gerekmedikçe, makinenin imalatında kullanılan alt bileşenlerinin ayrıntılı planları ya da diğer
özel bilgileri içermek zorunda değildir.
3. Teknik dosyanın ulusal yetkili birimler tarafından, makul bir şekilde gerekçelendirilerek
talep edildiği halde bu birimlere sunulmadığı takdirde, makinenin elzem sağlık ve güvenlik
gereklilikleriyle uyumlu olmadığına dair yeterli şüphe oluşturabilir.

B. Kısmen tamamlanmış makinelerle ilgili teknik belgeler
Bu bölüm ilgili teknik belgelerin düzenlenmesi prosedürünü tanımlamaktadır. Belge, bu
Yönetmeliğin hangi gerekliliklerinin uygulandığını ve yerine getirildiğini göstermelidir. Teknik
dosya zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerine uyumluluğu değerlendirebilmek için gerekli
olabilecek ölçüde, kısmen tamamlanmış makinenin tasarımını, imalatını ve işleyişini
kapsamalıdır. Belge, bir ya da daha fazla resmi Topluluk dilinde düzenlenmelidir.
Aşağıdakileri içermesi zorunludur:
(a) aşağıdakileri içeren bir kurulum dosyası:
— kısmen tamamlanmış makinenin genel bir çizimi ve kontrol devrelerinin çizimi,
— kısmen tamamlanmış makinenin güvenlik ve sağlık unsurlarıyla uygunluğunu teyit etmek
için istenilen hesaplama notlarıyla, test sonuçlarıyla, belgelerle vb.. desteklenmiş tam ayrıntılı
çizimler,
— aşağıdakileri içeren takip edilen prosedürleri gösterir risk değerlendirmesine dair belgeler:
(i) makineye uygulanan ve yerine getirilen elzem sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin bir listesi,
(ii) Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak ya da riskleri azaltmak ve gerekli durumlarda
makineyle bağlantılı yan riskleri işaret etmek için uygulanan koruyucu önlemlerin tanımı,
(iii) kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler; ve bu standartların kapsadığı elzem
sağlık ve güvenlik gereklilikleri de belirtilmelidir,
(iv) üretici tarafından veya üretici yada onun yetkili temsilcisi tarafından seçilmiş bir kuruluş
tarafından yürütülmüş testlerin sonuçlarını içerir herhangi teknik raporlar,
(v) kısmen tamamlanmış makineler için hazırlanmış montaj yönergelerinin bir kopyası,
(b) seri üretim için, kısmen tamamlanmış makinelerin bu Yönetmeliğin şartlarıyla uyumlu
olmasını güvenceye almak amacıyla yürütülecek iç üretim kontrolü prosedürleri.
İmalatçı, tasarımı ve konstrüksiyonu itibariyle güvenli bir şekilde monte edilip kullanılma
kabiliyetine sahip olduğuna karar verebilmek amacıyla kısmen tamamlanmış makine, makine
aksamı, veya teçhizatı üzerinde yapılması gereken araştırma ve deneyleri yürütmek
zorundadır. İlgili raporlar ve sonuçlar teknik dosyaya ilave edilmelidir.
İlgili teknik belge, kısmen tamamlanmış makinenin üretimini, ya da seri üretim halinde, en
son ünitesinin üretimini takip eden 10 yıl boyunca hazır bulundurulmalı ve Üye Devletlerin
uzman yetkililerinin talebi halinde takdim edilmelidir.
Teknik dosya topluluk bölgesi sınırları içerisinde bulundurulmak zorunluluğunda olmadığı
gibi somut olarak sürekli hazır bulunmak zorunda da değildir. Bununla birlikte, AT uygunluk
beyannamesinde belirtilen kişi tarafından, makinenin karmaşıklığıyla orantılı bir süre zarfında
derlenip hazır duruma getirilebilmelidir.
Teknik dosyanın ulusal yetkili birimler tarafından, makul bir şekilde gerekçelendirilerek talep
edildiği halde bu birimlere sunulmadığı takdirde, kısmen tamamlanmış makinenin uygulanan
ve teyit edilmiş zorunlu sağlık ve güvenlik gereklilikleriyle uyumlu olmadığına dair yeterli
şüphe oluşturabilir.

EK VIII
Makine üretiminde yapılan iç denetimlerle uygunluğun değerlendirilmesi
1. Bu Ek, 2. ve 3. şıklarda düzenlenen yükümlülükleri yerine getiren imalatçının yada onun
yetkili temsilcisinin, söz konusu makinenin bu Direktifin ilgili gerekliliklerini yerine getirmesini
güvenceye aldığı ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır.
2. Bahse konu serinin her bir temsili tipi için imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi Ek VII Kısım
A’da atıfta bulunulan teknik dosyayı düzenlemek zorundadır.
3. Üretici, üretim sürecinin, üretilmiş makinenin Ek VII Kısım A’da atıfta bulunulan teknik
dosyayla ve bu Direktifin gereklilikleriyle uyumlu olmasını güvenceye almasık için tüm
önlemleri almak zorundadır.

EK IX
AT TİP MUAYENESİ
AT tip muayenesi onaylanmış bir kuruluşun, Ek IV’de ( bundan böyle tip olarak
adlandırılacaktır) atıfta bulunulan makinenin temsili bir modelinin bu Direktifin hükümlerini
karşıladığını onayladığı ve belgelediği işlemdir.
1. İmalatçı yada onun yetkili temsilcisi, her bir tip için, Ek VII Kısım A’da atıfta bulunulan
teknik dosyayı düzenlemek zorundadır.
2. Her bir tip için, imalatçı yada onun yetkili temsilcisi kendi tercih ettiği bir onaylanmış
kuruluşa AT tip muayene için başvuru formunu gönderecektir.
Başvuru şunları içermelidir:
— imalatçı, yada uygun olan durumda, onun yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
— başvuru formunun bir başka onaylanmış kuruluşa da sunulmadığını belirtir yazılı
beyanname,
— teknik dosya.
İlaveten, başvuru sahibi onaylanmış kuruluşun talebine bağlı olarak tipin bir numunesini
gösterecektir. Eğer test programı gerektirirse, onaylanmış kuruluş daha fazla numune
isteyebilir.
3. Onaylanmış kuruluş AT tip muayenesini aşağıdaki şekilde yapmalıdır:
3.1. teknik dosyayı incelemeli ve modelin bununla uyumlu olarak üretilmiş olup olmadığını
denetlemelidir ve hangi unsurların madde 7(2)’de atıfta bulunulan standartların ilgili
hükümlerine uygun olarak tasarlandığını ve hangi unsurların yine aynı standartların
hükümlerine dayanmadan tasarlanmadığını saptamalıdır,
3.2. Madde 7 (2)’de atıfta bulunulan standartların uygulanmadığı durumlarda, benimsenen
çözümlerin bu Direktifin zorunlu sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini
güvenceye almak için uygun muayeneleri, ölçümleri ve testleri yürütmeli yada yürütülmesini
sağlamalıdır,
3.3. Madde 7(2)’de atıfta bulunulan uyumlaştırılmış (harmonize) standartların kullanılması
durumunda, bu standartların gerçekten kullanıldığını ispatlayıcı uygun muayeneleri, ölçümleri
ve testleri yapmalı yada yaptırtmalıdır,
3.4. tipin incelenmekte olan teknik dosyayla uyumlu olarak üretilme kontrolleri ile muayene,
ölçüm ve testlerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle anlaşmalıdır,
4. Eğer tip bu Direktifin hükümlerini yerine getiriyorsa, onaylanmış kuruluş başvuru sahibi için
bir AT tip muayene belgesi düzenlemelidir. Belge, imalatçı yada onun yetkili temsilcinin isim
ve adresini; onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli verileri, muayene sonuçlarını ve
düzenlenen belgenin tabi olabileceği koşulları içermelidir.
Hem imalatçı, hem de onaylanmış kuruluş, bu belgenin ve diğer tüm ilgili belgelerin birer
kopyasını düzenleniş tarihinden itibaren 15 yıl boyunca muhafaza edeceklerdir.
5. Eğer tip bu Direktifin hükümlerini yerine getirmiyorsa, onaylanmış kuruluş başvuru
sahibine AT tip inceleme belgesi vermeyi reddedecek, reddetme gerekçelerini ayrıntılı bir
şekilde bildirecektir. Onaylanmış Kuruluş, bu durumdan, başvuru sahibini, diğer onaylanmış
kuruluşları ve bildirimi yapan Üye Devleti haberdar eder. Temyiz hakkı mevcut olmalıdır.
6. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi onaylanmış tip üzerinde yaptığı tüm değişiklikleri AT tip
muayenesi ile ilgili teknik dosyayı tutan onaylanmış kuruluşa bildirecektir. Onaylanmış
Kuruluş, bu değişiklikleri inceleyerek, ya mevcut AT tip muayene sertifikasının geçerliliğini
doğrulayacak yada, eğer değişiklikler zorunlu sağlık ve güvenlik gerekleri için yada tipin
amaçlanan çalışma koşulları için tehlike yaratıyorsa, yeni bir sertifika yayımlayacaktır.
7. Komisyon, Üye Devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, istek üzerine, AT tip
inceleme belgelerinin bir kopyasını edinebilirler. Geçerli bir sebep sunularak,
Komisyon ve Üye Devletler teknik dosyanın ve onaylanmış kuruluş tarafından
yürütülmüş inceleme sonuçlarının bir kopyasını isteyebilirler.
8. AT tip muayene prosedürleri ile ilgili dosyalar ve yazışmalar onaylanmış kuruluşun
bulunduğu Üye Devletin resmi dilinde (dillerinde) ya da onaylanmış kuruluş tarafından
kabul edilen topluluğa ait herhangi bir resmi dilde yazılmalıdır.

9.AT tip muayene belgesinin geçerliliği.
9.1. Onaylanmış kuruluş, AT tip muayene belgesinin geçerli kalmasını güvenceye alma
hususunda süregelen bir sorumluluk taşır. Onaylanmış kuruluş, belgenin geçerliliği üzerinde
etkisi olabilecek büyük değişikliklerden başvuru sahibini haberdar etmelidir.
Onaylanmış kuruluş geçerliliğini yitiren belgeleri geri alacaktır.
9.2. Söz konusu makinenin üreticisi, makinenin son teknik gelişmelerle uyumlu olmasını
sağlama sorumluluğu taşır.
9.3. İmalatçı her beş yılda bir, onaylanmış kuruluştan AT tip inceleme belgelesinin yeniden
gözden geçirilmesini talep edecektir.
Eğer onaylanmış kuruluş, son teknik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, belgenin
geçerliliğini koruduğunu onaylarsa belgeyi bir beş yıl için daha yenileyecektir.
İmalatçı ve onaylanmış kuruluş bu belgenin, teknik dosyanın ve diğer dokümanların bir
kopyasını belgenin düzenleniş tarihinden itibaren 15 yıllık bir süre için ellerinde muhafaza
etmelidirler.
9.4. AT tip muayene belgesinin geçerliliğinin yenilenmediği durumlarda, imalatçı söz konusu
makinenin piyasaya arzını durdurmak zorundadır.

EK X
Tam kalite güvencesi
Bu Ek, Ek IV’de atıfta bulunulan, tam kalite güvence sistemi kullanılarak üretilen makinelerin
uygunluk değerlendirmesini ve bir onaylanmış kuruluşun kalite sistemini değerlendirdiği ve
onayladığı ve uygulamasını gözlemlediği prosedürleri tanımlar.
1. İmalatçı; tasarım, üretim, son muayene ve denemeler için, 2. şıkta belirtildiği biçimde,
onaylanmış bir kalite sistemi işletecektir, ve 3. şıkta değinildiği gibi teftişe açık olacaktır.
2. Kalite sistemi
2.1. İmalatçı yada onun yetkili temsilcisi, kalite sistemini değerlendirmek üzere, kendi tercih
edeceği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır.
Başvuru şu hususları içermelidir:
— imalatçı yada gerekiyorsa onun yetkili temsilcisinin ismi ve adresi,
— makinenin tasarım, üretim, muayene, deneme ve depolama yerleri,
— üretimini amaçladığı Ek IV’te atıfta bulunulan her bir makine kategorisinin bir modeli için
Ek VII Kısım A’da tanımlanan teknik dosya,
— kalite sistemiyle ilgili belgeler,
— başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa sunulmadığına dair yazılı beyanname.
2.2. Kalite sistemi, makinenin bu Direktifin hükümleri ile uyumlu olmasını sağlamalıdır.
İmalatçı tarafından uygulanan tüm elemanlar, gereklilikler ve şartlar; ölçümler, işlemler ve
yazılı talimatlar biçiminde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite sistemi
hakkındaki kalite programları, planlar, el kitapçıkları ve kayıtlar gibi belgeler, prosedürel ve
kalite önlemlerinin birörnek yorumuna olanak verecek biçimde hazırlanmalıdır.
Özel olarak, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:
— makinenin tasarımı ve kalitesiyle ilgili olarak kalite hedefleri, örgütsel yapı, yönetimin erk
ve sorumlulukları,
— uygulanacak standartlar dahil teknik tasarım şartnameleri ve Madde 7(2)’de atıfta
bulunulan standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, bu Direktifin zorunlu sağlık ve
güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını güvence altına almak için uygulanacak yollar,
— bu Direktif kapsamındaki makineleri tasarlarken kullanılacak, tasarım inceleme ve tasarım
doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik eylemleri,
— kullanılacak olan mütekabil üretim, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve
sistematik eylemleri,
— üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında yürütülecek olan muayeneler ve
denemeler ve bunların yapılma sıklıkları,
—muayene raporları ve deneme verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite
kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar,
—kalite sisteminin verimli işleyişi yanı sıra makinelerin gerekli tasarım ve kalite düzeyine
ulaşılmasını gözetim yöntemleri.
2.3. Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin 2.2. şıkkın gerekliliklerini yerine getirip
getirmediğini belirleme amaçlı değerlendirme yapmalıdır.
Kalite sisteminin, ilgili uyumlaştırılmış (harmonize) standartlarla uyumlu olan unsurların, 2.2
şıkta atıfta bulunulan mütekabil gerekliliklerle de uyumlu olduğu varsayılacaktır.
Denetçiler ekibinin üyelerinden en az birisi makine teknolojisinin değerlendirilmesi hususunda
deneyimli bir kişi olmalıdır. Değerlendirme süreci, imalatçının üretim tesislerinde yürütülecek
bir muayeneyi içerecektir. Değerlendirme sırasında, denetçiler ekibi, ilgili sağlık ve güvenlik
gereklilikleriyle uyumluluğunu belirlemek amacıyla 2.1 şıkkın ikinci paragrafının üçüncü alt
bendinde atıfta bulunulan teknik dosyaların gözden geçirilmesini çalışmasını yapacaklardır.
Üretici veya onun yetkili temsilcisi karardan haberdar edileceklerdir. Tebligat, muayene
sonuçları ile değerlendirme sonucu alınan gerekçeli kararı içerecektir. Temyiz hakkı mevcut
olmalıdır.
2.4. İmalatçı onaylanmış biçimiyle kalite sisteminin yükümlülüklerini yerine getireceğini ve
sistemin etkin ve doğru bir şekilde muhafaza edileceğini taahhüt edecektir.
İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, kalite sistemi üzerinde planlanmış herhangi bir değişiklik
söz konusu olduğu durumlarda onu onaylayan kuruluşu haberdar edecektir.

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri gözden geçirerek kalite sisteminin değiştirilmiş
haliyle 2.2. şıkkın gerekliliklerini yerine getirmeye devam edip etmeyeceğini, veya yeniden bir
değerlendirme gerekip gerekmediğini gözden geçirir.
Kuruluş, imalatçıya nihai kararı bildirecektir. Bildirim, inceleme sonuçları ile gerekçeli
değerlendirme kararını içerecektir.
3. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altındaki teftiş
3.1. Teftişin amacı, imalatçının onaylanmış kalite sisteminin gerekliliklerini usulune doğru bir
biçimde yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesidir.
3.2. İmalatçı teftiş amacıyla, onaylanmış kuruluşun tasarım, üretim, teftiş, test ve depolama
yerlerine girmesine müsaade etmeli, ve aşağıda belirtilecek türden gerekli bilgileri sunmalıdır:
— kalite sistemiyle ilgili belgeler,
— analiz sonuçları, hesaplamalar, testler...gibi kalite sisteminin tasarımla ilgili kalite kayıtları,
— kalite sisteminin o kısmının muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili
personelin niteliğiyle ilgili teftiş raporları gibi üretimle ilgili kalite kayıtları.
3.3. Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürüp uyguladığını denetlemek
amacıyla periodik denetimler yapacaktır; bu denetimler sonrası, imalatçıya bir denetim
raporu verecektir. Periyodik denetimlerin sıklığı öyle ayarlanacaktır ki, her 3 yılda bir tam bir
değerlendirme tamamlanmış olacaktır.
3.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş, önceden haber vermeden imalatçıyı ziyaret edebilir. Bu ilave
ziyaret ihtiyacı ve bunların sıklığı onaylanmış kuruluşun yönettiği bir ziyaret gözetim sistemi
temelinde belirlenecektir. Ziyaret gözetim sisteminde özellikle aşağıdaki faktörler göz önünde
bulundurulacaktır:
— geçmiş teftiş ziyaretlerinin sonuçları,
— düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
— gerektiğinde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
— üretim sürecinin, ölçütlerin, veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler.
Bu ziyaretler sırasında, onaylanmış kuruluş, gerekli görüldüğü durumlarda, sistemin doğru bir
şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmek amacıyla testler yapabilir ya da yaptırabilir. Kuruluş,
imalatçıya bir ziyaret raporu, ve eğer bir test yapılmış ise, bir test raporunu vermelidir.
4. İmalatçı veya onun yetkili temsilcisi, aşağıda bahsedilecek evrakları, istenildiğinde ulusal
yetkililere sunmak için son üretim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca elinde hazır
bulundurmalıdır:
— 2.1 şıkta atıfta bulunulan belge
— 2.4. şıkkın, 3. ve 4. alt paragraflarında ve 3.3. ile 3.4. şıklarda belirtilmiş onaylanmış
kuruluşun verdiği kararlar ve raporlar.

EK XI
Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirmesinde Üye Devletler Tarafından Dikkate Alınması
Gereken Asgari Kriterler
1. İncelenen makinenin tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi veya montajcısı, veya bunların yetkili
temsilcisi Onaylanmış Kuruluş üyesi, başkanı ve doğrulama testlerini yapmakla sorumlu
çalışanları olarak görev yapamaz. Bu yetkili kişiler, söz konusu makinelerin tasarımı, imalatı,
pazarlanması veya bakımında, ne doğrudan ne de yetkili temsilcisi olarak görev alamazlar.
Bu durum, üretici ile Onaylanmış Kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel
oluşturmaz.
2. Onaylanmış Kuruluş ve çalışanları, onaylama testlerini en üst düzeyde mesleki tutarlılık
ve teknik yeterlilik ile gerçekleştirecek ve özellikle onaylama işleminin sonucu ile çıkar ilişkisi
içerisinde olan kişi veya gruplardan gelebilecek inceleme sonuçları ya da yargılarını
etkileyebilecek nitelikteki, özellikle maddi unsurlar başta olmak üzere, her türlü baskı
ve telkinlerden uzak olacaklardır.
3. Onaylanmış Kuruluş bir uyumluluk değerlendirmesini ifa edebilmek için yeterli ve doğru
bilgi ve deneyime sahip personele sahip olmalıdır. Kuruluş, kontrollerin yürütülmesi ile
bağlantılı teknik ve idari görevleri doğru bir şekilde tamamlayabilmek için gerekli araçlara
sahip olmalıdır; keza istisnai kontrolleri yapabilmek için gerekli ekipmana erişim imkanına da
sahip olmalıdır.
4. İncelemeden sorumlu çalışanların;
- sağlam bir teknik ve mesleki eğitimi,
- yapacakları testlerin gerekleri ile ilgili tatmin edici bilgi ve bu testlerle ilgili yeterli deneyimi,
- testlerin yürütülmesinin yasal geçerliliği için gerekli belgeler, kayıtlar ve raporlar
hazırlayabilme yeteneği.
5. İnceleme elemanlarının tarafsızlığı garanti edilmelidir. Ücretleri yaptıkları test sayısına
veya o testlerin sonuçlarına bağlı olmayacaktır.
6. Sorumluluk sigortasını, sorumluluğu ulusal yasalara uygun olarak Devletçe
karşılanmadıkça, veya Üye Devletin kendisi testlerden doğrudan sorumlu olmadıkça,
Onaylanmış Kuruluş üstlenir.
7. Onaylanmış Kuruluş elemanları, bu Direktif yada onu yürürlük kazandıran herhangi bir
ulusan yasa hükmü kapsamında görevlerini ifa ederken elde ettikleri tüm bilgilerle ilgili olarak
(faaliyetlerini yürüttükleri Devlet’in uzman idari yetkilileri ile karşılıklı yapılan görüşmeler
hariç) mesleki gizlilik ilkesine riayet edeceklerdir.
8. Onaylanmış kuruluşlar eşgüdüm faaliyetlerinde yer alacaklardır. Aynı zamanda Avrupa
standardizasyon çalışmalarında doğrudan yer alacak yada temsil edilecekler, veya ilgili
standartlarla ilgili durumdan bilgi sahibi olmalarını garanti edeceklerdir.
9. Üye Devletler, bir onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin durması halinde, bu kuruluşun
müşterilerinin dosyalarının başka bir onaylı kuruluşa gönderilmesini veya bu kuruluşu
onaylayan Üye Devletin tasarrufuna hazır bulundurulmasını sağlamak için gerekli olduğunu
düşündükleri tüm önlemleri alacaklardır.

