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Hazırlayan Onayı Gözden Geçirme Onayı Yürürlük Onayı 

Bölüm Müdürü 

 

 

Yönetim Temsilcisi Genel Müdür 

 

1 Amaç 

Bu talimatın amacı, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren 

makina ve donanımların “CE” işaretlemesinin yapılması için “Onaylanmış Kuruluş” 

olarak gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında esaslarını açıklayarak müşteriyi 

bilgilendirmektir. 

 

2 Kapsam 
 

Bu talimat, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren ürünler için 

Uygunluk Değerlendirme Faaliyet süreci açıklamalarını kapsar. 

 

Aşağıda belirtilen modüllere göre ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir. 

 

Test ve/veya Muayene Modülleri; 

 

2006/42/AT                Ek VIII : Modül A  İç Kontrol Uygunluk Onayı 

 

2006/42/AT                Ek IX   : Modül B  AB Tip İncelemesi 

 

2006/42/AT                Ek X    : Modül H Tam Kalite Güvence 

 

 

3 Referanslar 

 

2006/42/AT                Makina Emniyeti Yönetmeliği 

 

SGM 2013/12              Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış 

Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde  

Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliği  
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4 Tanımlar 
 

Bakanlık      : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını 
 
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
 
Komisyon    : Avrupa Topluluğu Komisyonu  
 
Yetkili Kamu Kuruluşu : Ürün veya ürün grubu itibariyle mevzuat hazırlamaya, 
yürütmeye ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanun “ hükümlerini kendi görev alanlarına giren ürün veya ürün 
grubu itibariyle uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşunu, 
 
Uygunluk Değerlendirmesi : Ürünün, teknik düzenlemeye ve/veya standart 
uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti, 
 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu : Ürünlerin ; 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun“ çerçevesinde, ilgili teknik 
düzenlemelere ve/veya teknik düzenlemelerde atıf yapılan standartlara, ilgili teknik 
düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ulusal veya uluslararası standartlara 
uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyette 
bulunulan, özel veya kamu kuruluşunu, 
 
Onaylanmış Kuruluş : Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bir veya birden 
fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak 
üzere, yetkili kamu kuruluşu tarafından belirlenerek, Müsteşarlıkça adı, adresi, 
görevlendirildikleri modüller ve uygunluk değerlendirmesi yapacakları ürün veya ürün 
grupları komisyona bildirilen ve bu bilgiler ile birlikte kimlik kayıt numarasının Avrupa 
Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını müteakip en geç otuz gün içinde yetkili 
kamu kuruluşu tarafından Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle 4703 sayılı 
“Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” da ve 
ilgili teknik düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen ve 
görevlendiren kuruluşa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşlarını, 
 
İmalatcı (Üretici) : Makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı tasarımlayan 
ve/veya imal eden ve kendi isim veya ticari unvanı altında veya kendi kullanımı için 
piyasaya arz edilmesi amacıyla makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın 
yönetmeliğe uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu şekilde 
tanımlanan bir imalatçının bulunmadığı durumda, bu Yönetmelik kapsamındaki 
makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı piyasaya arz eden veya hizmete sunan 
gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Yetkili temsilci  : Türkiye ’de yerleşik olan, imalatçıdan onun adına bu Yönetmelikle 
ilgili yükümlülüklerinin ve formalitelerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmek 
için yazılı yetki almış herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Hizmete sunma : Bu Yönetmelik kapsamındaki makinanın amaçları doğrultusunda ilk 
kez kullanıma alınmasını, 
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Teknik düzenleme : Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya 
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk 
değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen uyulması 
zorunlu her türlü mevzuatı ifade eder. 
 
Teknik uzman : İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından 
yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene 
ve/veya denetimleri gerçekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik 
düzenleme sorumlusuna sunan personeli ifade eder. 
 
Teknik düzenleme sorumlusu : İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş 
tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilecek olan muayene ve denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi 
muayene ve denetim sonuçlarını kontrol eden ve raporlayan personeli ifade eder. 
 
Ürün : Teknik düzenlemesinde CE Uygunluk İşareti İliştirilmesi öngörülen makinayı 
veya kısmen tamamlanmış makinayı,  
 
Temel sağlık ve güvenlik kuralları : Ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, 
hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip 
olması gereken asgari güvenlik koşullarını, 
 
Standart : Uzlaşma ile kabul edilen, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanan ve uzun 
süreli ortak kullanımda ürünle ilgili kuralları, özellikleri veya işleme ve üretim 
yöntemlerini belirten; uygulandığı ürüne, işlem veya üretim yöntemlerine göre 
terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme ve/veya etiketleme gereklerini içeren, 
belirtilen şartlar altında en uygun kaliteyi elde etmeyi amaçlayan ve uyulması ihtiyari 
olan dokümanı, 
 
Uyumlaştırılmış standart : Komisyon tarafından belirlenen işlemlere uygun olarak, 
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) gibi 
standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen teknik şartnameyi, 
 
Piyasaya Arz : Makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, kullanım veya 
dağıtım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasının sağlanması 
amacıyla yapılan ilk faaliyeti, 
 
Uygunluk İşareti : Bir ürünü, teknik düzenlemelerde yer alan gereklere veya teknik 
düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk 
değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti, 
 
Modül : İlgili mevzuat gereğince uygunluk işaretinin ürüne iliştirilmesi için izlenen 
yollardan her birini, 
 
Tip : Üretilmesi planlanan ürünü temsil eden ürün, 
 
Teknik Dosya: Ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak 
üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve ürünün 
işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı, 
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Makine : Amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makinalar dışında belirtilen 
ürünleri ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir 
tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya 
kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş 
olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve 
hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte 
edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya 
da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir 
bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen kısmen tamamlanmış 
makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan 
uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli bağlantılı 
parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu, 
 
Kısmen tamamlanmış makine : Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış 
makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması 
amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi 
başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğunu, 
 
Sökülebilir mekanik aktarma organı : Kendinden tahrikli makina veya bir traktör ile 
başka bir makina arasında birleştirildiği ilk sabit yataktan güç aktarımını sağlayan 
mahfazası ile birlikte piyasaya arz edildiği takdirde tek bir ürün olarak kabul edilen 
teçhizatı, 
 
Kaldırma aksesuarı : Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına 
imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya 
yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam 
veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarını, 
 
Zincirler, halatlar ve kayışlar : Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma 
aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve 
kayışları, 
 
Değiştirilebilir teçhizat : Bir makina veya traktörün hizmete girişini müteakip, 
operatörün kendisi tarafından işlevini veya özelliğini değiştirmek veya yeni bir işlev 
katmak amacıyla bu makina veya traktöre takılan bir alet olmayan teçhizatı, 
 

Emniyet aksamları: Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz 

edilen, arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye 

sokan, makinaların işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın 

işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak kullanılabilecek aksamını, 

 

5 Sorumluluklar ve Personel 

5.1 Talimatın yürütülmesi 

Bu talimatın yürütülmesinden S&Q MART Proje Müdürleri, Departman Müdürü ve 

Teknik Düzenleme Sorumlusu sorumludur. 
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5.2 Talimatın kullanıcıları 

Talimatın kullanıcıları, Gaz Yakan Cihaz veya donanım imalatı uygunluk projelerinde 

görev alan tüm Teknik Uzmanlardır.  

 

6 Talimat 

6.1 Genel 

2006/42/AT Makina Emniyeti Regülasyonu kapsamına giren gaz yakan cihaz veya 

donanımlar aşağıda gösterilen akış şemasına göre uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklif Başvurusunun Yapılması 
(U-3.10-F01) 

Makine ve Kısmen Tamamlanmış 
Makina Tanımlanması: 

o Presler 
o Elle Yüklemeli Çöp 

Kamyonları 
o Kısmen Tamamlanmış 

Makina 

Uygunluk değerlendirme 
prosedürünün belirlenmesi 

Uygunluk değerlendirme 
prosedürünün uygulanması 

CE işaretinin iliştirilmesi ve 
uygunluk beyannamesi 
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6.2 Teklif Başvurusu 

 

 Muayene kapsamının belirlenmesinde ilgili kod standart ve yönetmelikler esas alınır. 

 

  Muayene kapsamının belirlenebilmesi için, müşterinin öncelikle 2006/42/AT Makina 

Emniyeti Yönetmeliğine göre www.sqmart.com web sitemizde yer alan CE Uygunluk 

Değerlendirme Teklif Talep Formu (U-3.10-F01)” nu doldurması istenir. 

 

6.3 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri 

 

MUAYENE VE KONTROLLER   -   MODÜLLER 
Ek VIII 

İç Kontrol 

Ek IX 

Modül B 

Ek X 

Modül H 

Başvuru Dokümanlarının Kontrolü  √ √ √ 

Teklif Talep Formu √ √ √ 

Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi √ √ √ 

Üretici Firma Bilgileri (Adres, Tel, Fax, Mail, Web) √ √ √ 

Üretici Firma Faaliyet Belgesi √ √ √ 

Üretici Firma Ticari Marka Tescili √ √ √ 

Firma Beyanı  √ √ 

Risk Analiz Formu   √ 

Makinanın Genel Tarifi ve Teknik Özellikleri √ √ √ 

Makinanın Çalışma Şekli İle İlgili Çizim Ve Kumanda Devrelerinin 

Çizimleri 

√ √ √ 

Makinanın Temel Güvenlik Ve Sağlık Gereklerine Uygunluğunu 

Teyit Etmek İçin Gerekli Olan Hesaplamalar, Deney Sonuçları, 

Belgelerle Birlikte Tam Ayrıntılı Çizimler 

√ √ √ 

Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin 

listesi 

√ √ √ 

Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak 

için uygulanan koruyucu önlemlerin tarifi veya uygun olan 

durumlarda, makina ile ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi 

√ √ √ 

Kullanılan standardlar ve diğer teknik şartnameler ve bu 

standardların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının 

gösterimi - Uygulanan standart ve direktif listesi 

√ √ √ 

İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince 

seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını 

içeren her türlü teknik rapor 

√ √ √ 

Makina talimatları - Cihaz montaj ve kullanma kılavuzu √ √ √ 

Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için √ √ √ 

http://www.sqmart.com/
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İmalatçı Beyanı ile bu tip makinalar için ilgili montaj talimatları 

Uygun olan durumlarda, makina ile bu makinaya takılan diğer 

ürünler için AT Uygunluk Beyanların kopyaları 

√ √ √ 

AT Uygunluk Beyanının bir kopyası √ √ √ 

Seri üretim için, makinaların bu Yönetmeliğin hükümlerine 

uygunluğu güvenceye almak amacıyla yürütülecek dahili tedbirler 

√ √ √ 

İmalatçı, tasarımı ve yapımı itibariyle güvenli bir şekilde monte 

edilip hizmete sunulma kabiliyetine sahip olduğuna karar 

verebilmek amacıyla tamamlanmış makina, aksamlar veya 

teçhizatlar üzerinde gerekli araştırma ve deneylerin yapıldığının ve 

ilgili rapor ve sonuçların teknik dosyada bulundurulması 

√ √ √ 

Uyarı İkaz İşaretleri √ √ √ 

CE Etiket Bilgileri – Cihaz Fotografları √ √ √ 

Teknik Dokümanların İncelenmesi √ √ √ 

Gizlilik Beyanı √ √ √ 

Denetim Katılım Listesi √ √ √ 

Denetim Planı √ √ √ 

Kalite Modülleri Denetim Kontrol Listesi   √ 

Beklenmedik Ziyaretler (Kalite Sistemi)   √ 

Var ise Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu √ √ √ 

Denetim Raporu √ √ √ 

Günlük Rapor √ √ √ 

Muayene ve Gözetim Raporu   √ √ √ 

Belgelendirme Komite Raporu  √ √ √ 

İç kontrol Uygunluk Onayı Belgesi (EkVIII) √   

AB Tip İncelemesi Belgesi (Ek IX)  √  

Tam Kalite Güvence Sistemi Belgesi (Ek X)   √ 

 

6.4 Başvuru Formlarının Kontrolü ve Teklif Hazırlanması 

 

• “2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre CE Uygunluk Değerlendirme 

Teklif Talep Formu (U-3.10-F01)” kontrol edilir. 

 

• Bu bilgiler doğrultusunda ve www.sqmart.com web sitesinde yer alan U-2.01-T.02 

Ücretlendirme Talimatına göre fiyat teklifi hazırlanarak müşteriye iletilir.  

 
• Müşterinin teklifi onaylamasından sonra U-3.05-F31 Uygunluk Değerlendirme 

Sözleşmesi müşteriye imzalatılır ve teknik uzman atamasına geçilir. 

 

http://www.sqmart/
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6.5 Teknik Uzmanın Atanması 

           

• U-5.02 Personel Eğitimi, Niteliklendirme Prosedürüne uygun olarak Teknik Uzman 

ataması  U-3.05-F40 Denetim Ekibi Atama Formu ile Teknik Düzenleme Sorumlusu 

tarafından atanır. 

 

• Yapılan bu atama Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bakanlık ONTEK bilgi 

sistemi üzerinden de gerçekleştirilir. 

 
• Teklifin onayını takiben ilgili modüller ile ilişkili Müşteri Kontrol Listesi Teknik Uzman 

tarafından müşteriye iletilir, ayrıca seçilen modülün gereklerine göre müşteriden 

kontrolü yapılacak teknik dosya istenir. 

 

• Teknik dosyada en az aşağıdaki bilgiler yer almalıdır. 

 

❖ Makinanın Genel Tarifi ve Teknik Özellikleri, 

❖ Makinanın Çalışma Şekli İle İlgili Çizim Ve Kumanda Devrelerinin Çizimleri, 

❖ Makinanın Temel Güvenlik Ve Sağlık Gereklerine Uygunluğunu Teyit Etmek 

İçin Gerekli Olan Hesaplamalar, Deney Sonuçları, Belgelerle Birlikte Tam 

Ayrıntılı Çizimler, 

❖ Risk Analizi 

 

o Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi 

o Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için 

uygulanan koruyucu önlemlerin tarifi veya uygun olan durumlarda, makina ile 

ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi 

o Kullanılan standardlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standardların 

kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının gösterimi - Uygulanan standart 

ve direktif listesi 

o İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir 

kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor 

o Makina talimatları - Cihaz montaj ve kullanma kılavuzu 

o Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için İmalatçı Beyanı ile 

bu tip makinalar için ilgili montaj talimatları 

o Uygun olan durumlarda, makina ile bu makinaya takılan diğer ürünler için AT 

Uygunluk Beyanların kopyaları 

 

❖ AT Uygunluk Beyanının bir kopyası, 

❖ Uyarı İkaz İşaretleri, 

❖ CE Etiket Bilgileri – Cihaz Fotografları , 

❖ Seri üretim için, makinaların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğu 

güvenceye almak amacıyla yürütülecek dahili tedbirler, 

❖ İmalatçı, tasarımı ve yapımı itibariyle güvenli bir şekilde monte edilip 

hizmete sunulma kabiliyetine sahip olduğuna karar verebilmek amacıyla 
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tamamlanmış makina, aksamlar veya teçhizatlar üzerinde gerekli araştırma 

ve deneylerin yapıldığının ve ilgili rapor ve sonuçların teknik dosyada 

bulundurulması. 

6.6 Değerlendirme (Teknik Dosya)  

 

• Müşteri ile sözleşmenin imzalanmasından sonra sunulan Teknik Dosya, seçilen 

modüllere uygun olarak kontrol formları ile kontrol edilir. 

 

• Varsa eksik olan dokümanların tamamlanması için müşteri bilgilendirilir.  

 

• Belgelendirme öncesinde müşterinin farklı bir uygunluk değerlendirme 

kuruluşundan aldığı gözetim, muayene raporlarının, kalite sistemi sertifikalarının 

ve test raporlarının S&Q MART tarafından kabul görmesi için akredite olma şartı 

aranır.  

6.7 Uygunluk Değerlendirme Öncesi Faaliyetler 

 

• Görevlendirilen Teknik Uzman planlanan tarihte Modül B Tip İncelemesini müşteri 

sahasında Tipe Uygunluk test faaliyetlerini gerçekleştirir. 

 

• Test faaliyetlerinde, I-3.01 Ölçme ve Test Cihazlarının Bakım ve Kalibrasyon  

Prosedürüne  göre kalibrasyonları gerçekleştirilmiş ve doğrulaması yapılmış ölçüm 

cihazları kullanılır. 

 

• Testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyon sertifikasına ilişkin bilgiler 

muayene raporunda tanımlanır. 

 

• Müşteri sahasında gerekli iş güvenliği önlemleri müşteri tarafından alınmalıdır. 

 

• Uygunluk değerlendirmesi, 2006/42/AT  Makine Emniyeti Yönetmeliği  Ek-I Temel 

Sağlık ve Güvenlik Gereklerine göre değerlendirilir.  

 

• Ürünün ilgili yönetmelik modüllerinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı 

değerlendirilir. 

 

• Makine ve kısmen tamamlanmış makine aksamlarının uyumlaştırılmış standart 

şartlarına uygunluğu muayene esnasında değerlendirilir. 

 

• Müşteri temel güvenlik kurallarının sağlanması için, uyumlaştırılmış standartta 

belirtilen çözümler dışında eşdeğer çözümler üretmiş ise bu eşdeğer çözümler için 

düzenlenmiş önlemlerin değerlendirilmesi Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir. 
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S&Q MART testler öncesi müşteriden test edilecek kapsamdaki ürün/ürünler için 

aşağıdaki bileşenlerin hazır bulundurulmasını ister. 

 

 Modül B için; 

 

• Onaylı Teknik Dosya, 

• Muayenesi gerçekleştirilecek olan ürün / ürünler. 

 

6.8 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi 

6.8.1 Modül B uygunluk değerlendirmesi kapsamında; 

 

• Teknik dosyanın yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı 

incelenir. 

 

• Gerçekleştirilecek olan muayene faaliyetleri kapsamında, her bir tip için temsili 

numune hazırlanması ve test edilmesi talep edilir. 

 

• Ürünün / ürünlerin numunelerinin teknik dosyaya uygun olarak üretilmiş olup 

olmadığı kontrol edilir. 

 

• Ürünün ilgili yönetmelik Temel Sağlık Ve Güvenlik Gereklilikleri ve harmonize 

standardı karşılayıp karşılayamadığı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından test 

verileri incelenerek değerlendirilir. 

 

• Test verilerinin olumlu olması durumunda U-3.10-F14 Muayene ve Gözetim 

Raporu hazırlanır. 

 

6.8.1.1 Uygunsuzluklar 

 

• Muayene sırasında tespit edilen olumsuz bulgular uygunsuzluk olarak 

değerlendirilir ve    U-3.05-F26 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu ile 

müşteriye bildirilir. 

 

• Uygunsuzluklar ilgili yönetmeliklerde bulunan temel gerekliliklerini tam olarak 

karşılamaması durumunda belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil eder.  

 

• Uygunsuzluğun 30 iş gün içerisinde giderilmemesi durumunda belgelendirme 

veya raporlama kararı verilemez. 
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• Uygunsuzluklar giderildikten sonra, uygunsuzlukların yerinde inceleme 

gerektirmesine bağlı olarak muayenenin tamamı veya bir bölümü tekrarlanarak 

herhangi bir bulgu tespit edilmemesi durumunda raporlama yapılarak 

belgelendirme kararı verilir. 

6.8.1.2  Muayene Sayıları 

 

Bir takvim (iş) günü içerisinde gerçekleştirilebilecek maksimum muayene faaliyetleri 

Tablo I de belirtilmiştir. 

 

Yönetmelik 

Adı 

Modül Maksimum Muayene 

Sayısı 

2006/42/AT 

Makine 

Emniyeti 

Yönetmeliği 

Ek VIII : İç Kontrol Uygunluk Onayı 

(Modül A) 

1 

Ek IX : Tip İnceleme (Modül B) 1 

Ek X : Tam Kalite Güvence (Modül H) 0,5 

6.8.2 Kalite Yönetim Sistemi Tabanlı Uygunluk Değerlendirme 

 

• U-5.02 Personel Eğitimi, Niteliklendirme Prosedürüne uygun olarak Teknik Uzman 

ataması  U-3.05-F40 Denetim Ekibi Atama Formu ile Teknik Düzenleme Sorumlusu 

tarafından atanır. 

 

• Yapılan bu atama Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bakanlık ONTEK bilgi 

sistemi üzerinden de gerçekleştirilir. 

 

• Kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme faaliyetlerinde atanmış Teknik Uzman(lar) 

denetimlerde Ekip Lideri olarak görev alarak tek başlarına veya aynı şekilde 

vasıflandırılmış bir başka Teknik Uzmanlar denetimi gerçekleştirebilir. 

 

• Denetim ekibinden atanmalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler   

www.sqmart.com web sitesinde yer alan U-2.02-F.01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu 

ile S&Q MART’a iletilir.  

 

• Değerlendirmeler U-2.02 Müşteri Şikayetleri İtiraz ve Şikayetlerin Takibi Prosedürüne 

göre değerlendirilir ve uygunluk durumunda yeni denetçi atamaları gerçekleştirilir. 

 

• Saha denetimleri planlanmadan önce atanmış olan teknik uzman tarafından hangi 

modüle göre denetim yapılacak ise U-3.10-F03 Teknik Dökümanların İncelenmesi 

Formu kullanılarak doküman kontrolleri aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yapılır.    

 

 

 

 

http://www.sqmart.com/
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Modül H için; 

 

'Başvuru dokümanları: 

 

❖ İmalatçı ya da gerekiyorsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi, 

❖ Makinanın tasarım, imalât, muayene, deney ve depolama yerleri, 

❖ İmalatı tasarlanan Ek IV’te belirtilen her bir makina kategorisinin bir modeli için, 

Ek VII Kısım A’da tanımlanan teknik dosya, 

❖ Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon, 

❖ Başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulmadığına dair yazılı bir beyan.  

❖ AB Uygunluk Beyanı 

 

Kalite sistemi özellikleri aşağıdaki tanımları içermelidir: 

 

❖ Makinanın tasarımı ve kalitesiyle ilgili olarak kalite hedefleri, kuruluş yapısı ve 

yönetimin yetki ve sorumlulukları, 

❖ Uygulanacak standartlar dahil olmak üzere; teknik tasarım şartnameleri ve bu 

Yönetmelikte belirtilen şartlar ve standartların tam olarak uygulanmadığı 

durumlarda, bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin 

karşılanmasını güvence altına almak için uygulanacak yollar, 

❖ Bu yönetmelik kapsamındaki makinaları tasarımlarken kullanılacak, tasarım 

inceleme ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri, 

❖ Kullanılacak olan karşılık gelen imalât, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, 

süreçleri ve sistematik faaliyetleri, 

❖ İmalat öncesinde, imalât sırasında ve sonrasında yürütülecek olan muayeneler ve 

deneyler ile bunların yapılma sıklıkları, 

❖ Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden 

kalite kayıtları ile ilgili personelin nitelikleri hakkında raporlar, 

❖ Kalite sisteminin verimli işleyişi yanı sıra, makinaların gerekli tasarım ve kalite 

düzeyine ulaşılmasını sağlamak için izleme yöntemleri. 

 

• Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluklar müşteriye iletilir.   

 

• Uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra saha denetimi U-3.05-F23 Denetim Planı ile 

planlanır. 

 

• Denetim planları denetimden  en az 3 gün öncesinden müşteriye bildirilir. 

 

• Denetim planına uygun olarak saha denetimleri ilgili kontrol formları ile 

gerçekleştirilir. 

 

• Denetimlere teknik gözlemciler ve müşteri yetkilileri eşlik edebilir.  
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• Gözlemciler, denetim ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi 

akreditasyon kurumu yetkilisi de olabilir.  

 

• Müşteri yetkilisinin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha 

ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, 

müşteri adına denetime tanıklık etmek veya denetçi tarafından talep edilen bilgileri 

sağlamak gibi görevler olabilir. 

 

• Gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetim ekibi üyeleri 

bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Müşteri yetkilisi veya gözlemciler denetime 

müdahale etmezler. 

 

• Süreç Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından U-3.05-F25 Belgelendirme Denetimi 

Kontrol Formu ile takip edilir. 

 

Denetim Gerçekleştirme 

 

Denetimin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur 

 

Açılış toplantısı 

 

• Sahada gerçekleştirilen denetimlerde firma yetkilileri ve denetim ekibinin 

katıldığı denetim ekip liderinin başkanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile 

başlanır.  

 

• Açılış toplantısında U-3.05-T.01 Açılış-Kapanış Toplantısı Talimatına göre yapılır. 

 

• Ayrıca, U-3.05-F27 Firma Beyanı ve U-3.05-F28 Gizlilik Beyanı imzalanır.  

 

• Ekip lideri tarafından gerekli görülmesi durumunda denetim gerçekleştirilecek 

mahal, proses ve ürünler için ön bir durum değerlendirmesi ve sahadan ön bilgi 

toplamak amacıyla kuruluş temsilcileri ile birlikte hızlı bir saha turu 

gerçekleştirilebilir. 

 

Denetim 

 

• Denetim, U-3.05-F23 Denetim Planında belirtilen tüm bölüm / proses ve 

maddeleri karşılayacak şekilde gerçekleştirilir.  

 

• Denetim planında, uygulanması mümkün olmayan durum ortaya çıktığında 

Teknik 

• Uzman ekip liderine bilgi verir.  
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• Her bir Teknik Uzman/Denetçi denetim programında belirtilen alanların 

denetiminden sorumlu olup, denetim sürelerinin plan dışına taşması durumunda 

gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ekip liderine bilgi vermelidir.  

 

• Kalite sisteminin denetimi ilgili modüllere göre düzenlenmiş Denetim kontrol 

Listeleri üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Denetim Ekibi Toplantısı ve Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi 

 

• Denetim tamamlandığında ekip üyeleri bulguları gözden geçirmek üzere bir 

toplantı gerçekleştirir.  

 

• Bu toplantıda denetim ekibi denetim bulgularını ve diğer uygun bilgileri gözden 

geçirilir.  

 

• Tüm uygunsuzluklar, denetim ekibi tarafından dokümante edilmiş objektif 

delillerle desteklenerek U-3.05-F26 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu ile 

kayıt altına alınır.  

 

• Ayrıca uygunsuzluğun, standardın veya yönetmeliğin hangi maddesine karşılık 

geldiği tanımlanır.  

 

• Kayıt altına alınan uygunsuzlukların içeriğine göre sahada veya ofiste 

değerlendirilmesine karar verilir.  

 

• Yönetmelik temel gerekliliklerini büyük ölçüde karşılamayan önemli 

uygunsuzluklar için takip denetim planlanır.  

 

Denetim Süreci Hakkında Bilgilendirilme 

 

• Denetim bir günden fazla sürüyorsa, gün sonlarında firma temsilcisi sözlü 

olarak bilgilendirilir.  

 

• Gerekirse kapanış toplantısı öncesi bulunan uygunsuzluklar firma temsilcisi ile 

tartışılır ve karşılıklı mutabakat sağlanır.  

 

• Böylece kapanış toplantısında uygunsuzluklarla ilgili olarak itiraz ya da olumsuz 

görüş ortaya çıkması önlenmiş olur. 

 

• Bir günlük denetimlerde ise firma temsilcisinin bulgular ve uygunsuzluklarla 

ilgili olarak bilgilendirilmesi ve mümkünse onayının alınması kapanış 

toplantısından önce gerçekleştirilmelidir. 
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Denetim Raporunun Düzenlenmesi 

 

Denetim tamamlandıktan sonra ekip lideri tarafından denetim ekibi ile birlikte 

belgelendirmeye ilişkin tavsiye kararının bulunduğu Makine Emniyeti Denetim Raporu 

hazırlanır. 

 

Kapanış Toplantısı 

 

• Denetimin tamamlanmasından sonra ekip liderinin başkanlığında firma 

temsilcilerinin katılımı ile U-3.05-T.01 Açılış-Kapanış Toplantı Talimatına göre 

kapanış toplantısı düzenlenir.  

 

• Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere 

denetim sonuçlarının sunulmasıdır. 

 

• Uygunsuzluklar, kanıtların doğru olduğu ve uygunsuzlukların anlaşıldığından 

emin olmak için firma ile müzakere edilir.  

 

• Uygunsuzlukların firma tarafından resmen kabulü için hazırlanan U-3.05-F26 

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu ekip lideri tarafından firma 

temsilcisinin onayına sunulur.  

 

• Ekip lideri Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formunun bir kopyasını firmaya 

bırakır ve bulunan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli bilgiyi verir. 

 

• Denetim ekibi hiç bir şekilde belge düzenlenme tarihine ilişkin herhangi bir söz 

ya da taahhütte bulunamaz. 

 

Denetimlerin Durdurulması 

 

Koşullar; 

 

• Denetimin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu 

olabilir: 

 

• Eğer denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin sistem standardı dışında 

gereksinimler ya da yasal yaptırımlar (örneğin; İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 

ve ilgili yönetmeliklerle ilgili  veya ilgili ürün ya da hizmetin gerektirdiği özel 

istekler gibi) varsa ve firma tarafından yerine getirilmediği tespit edildiğinde 

ekip lideri denetimin durdurulmasını düşünmelidir. 

 

• Eğer, denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya 

da tehlike oluşturuyorsa ekip lideri denetimin durdurulmasını düşünmelidir. 
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• Eğer, sistemin uygulanmasında denetimin devamını engelleyen ciddi problemler 

tespit edilir ve takip denetimin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa ekip lideri firmaya 

uygulamayı durdurmayı ve denetimi bırakmayı teklif etmelidir. Bu koşullar 

altında denetimin durdurulması istisnai bir durum olup, en son çare olarak 

başvurulmalıdır. Böyle durumlarda denetimin yenilenmesi şart olmaktadır. 

 

• Eğer tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak kalite ya da emniyet açısından 

başka riskler ortaya çıkıyor ise; ekip lideri denetimi durdurmalı, durumun 

düzeltilmesi için gerekenlerin yapılmasını sağlamak üzere firmayı haberdar 

etmelidir. 

 

• Eğer denetlenecek bölümdeki personele, ilgili bölüme ya da işe, denetlenecek 

ürün ya da hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa 

veya denetim ekibine rüşvet teklif ediliyorsa denetim durdurulmalıdır. 

 

• Ayrıca firma kaynaklı nedenlerden ötürü firma denetimin durdurulmasını talep 

ederse, denetimin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir. 

 

Uygulama Yöntemi; 

 

• Ekip lideri denetimin durdurulmasına karar verdiğinde Teknik Düzenleme 

Sorumlusuna ulaşarak gerekçesini açıklamalıdır.  

 

• Karar verme aşamasında ekip lideri gerek duyduğunda S&Q Mart Ürün 

Belgelendirme Bölümü Müdürüne danışmalıdır.  

 

• Ekip lideri denetimin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya 

çağırarak izah eder.  

 

• Firmanın belgelendirilme talebi hala geçerli ise ilgili uygunsuzluğun giderilmesi 

koşulu ile daha sonra bir denetim tekrarı yapılacağı ifade edilir. Denetimin 

durdurulmasına ilişkin tüm detaylar raporda belirtilmelidir. İlgili rapor yazı ile 

firmaya gönderilir. 

 

Denetimde Tespit Edilen Uygunsuzlukların Takibi 

 

• Firma temsilcisinin Uygunsuzluk Raporunda, uygunsuzluğu gidermek için 

gerekli faaliyeti ve tekrarını engelleyici faaliyeti tarifleyerek 10 iş günü 

içerisinde S&Q MART'a gönderilmesi talep edilir.  

 

• Belgelendirme kararı için tüm uygunsuzlukların 30 iş günü içerisinde 

doğrulanmış olması gerekir. 
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Takip Denetim Denetimi 

 

• Yönetmelik temel gerekliliklerini büyük ölçüde karşılamayan önemli 

uygunsuzluklar için takip denetim planlanır.  

 

• Takip denetimlerde düzeltici faaliyetlerin uygun bulunması durumunda 

belgelendirme ve belge yenileme denetimlerinde belgelendirme aşamasına 

geçilir, gözetim denetimlerinde belgenin sürekliliği sağlanır. 

Gözetim Denetimi 

 

• Gözetim denetiminin amacı imalatçının onaylı kalite güvence sisteminden doğan 

yükümlülükleri layıkıyla yerine getirmesini sağlamaktır. 

 

• İmalatçının onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını garanti etmek 

için en azından 12 aylık aralıklarla gözetim denetimi gerçekleştirilir ve 

imalatçıya denetim raporu sunulur. 

 

• Ziyaretler için Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bir denetçi Teknik 

Uzman görevlendirilir.  

 

• Gerek duyulursa kalite sisteminin etkinliğini doğrulamak için testlere nezaret 

edilir  ve/veya tip testleri yaptırılır.  

 

• Bu amaçla gerek duyulması durumunda teknik bir uzman daha 

görevlendirilebilir.  

 

Belge Yenileme Denetimi 

 

• Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde firmaları 

yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir.  

 

• S&Q MART, imalatçının kalite sistemini sürdürdüğünü ve uygulandığını belirlemek 

amacıyla periyodik olarak denetler ve imalatçıya denetleme raporlarını sunar. 

Periyodik denetimlerin sıklığı, her 3 yılda bir yeniden değerlendirme yapılacak 

şekilde olur. 

 

• Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalar Teknik Düzenleme 

Sorumlusu tarafından firmalara (e-posta veya telefon) bildirilir ve firmadan cevap 

istenir.  

 

• Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi 

sonunda belge geçerliliğini kaybeder. 

 



 

 

 

   

 

ÜRÜN BELGELENDİRME 

BÖLÜMÜ 

Doküman No : U-3.10-T.01 

Sayfa : 18 / 19 

Makine Emniyeti Ürün 
Belgelendirme Program 

Talimatı 

Tarih : 02.01.2019 

Revizyon : 0 

 

• Firma belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse 

başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır. 

6.9 Beklenmedik Ziyaretler (Kalite Sistemi Denetimi) 

• Beklenmedik ziyaretlerle, kalite sisteminin uygulaması ve etkinliği kontrol 

edilecektir.  

 

• Gerekli görüldüğünde beklenmedik ziyaretlerin aşağıdaki faktörleri göz önüne 

alınarak belirlenir: 

 

❖ Önceki ziyaretlerin sonuçları, 

❖ Düzeltici faaliyeti takip etmek için ihtiyaç, 

❖ Sistemin onayı ile ilgili özel şartlar (gerekmesi durumunda), 

❖ İmalat organizasyonunda, politikasında veya tekniklerinde önemli 

değişiklikler. 

❖ Belgelendirilmiş ürünle ilgili objektif kanıtlı şikayetler 

 

• Ziyaretler için Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bir denetçi Teknik Uzman 

görevlendirilir.  

 

• Gerek duyulursa kalite sisteminin etkinliğini doğrulamak için testlere nezaret edilir 

ve/veya tip testleri yaptırılır.  

 

• Bu amaçla gerek duyulması durumunda teknik bir uzman daha görevlendirilebilir.  

 

• Bu ziyaret sonunda, denetçi tarafından Belgelendirme Bölümü prosedürlerine göre 

hazırlanacak rapor imalatçıya verilir. 

6.10   Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı 

 

• Ürün Belgelendirme denetimlerinin sonucunda, U-3.10 Makine Emniyeti Yönetmeliği 

Uygunluk Değerlendirme Prosedürüne göre gözden geçirilir ve son karar için 

Belgelendirme KARAR Komitesine sunulur. 

 

• Kuruluş, Ürün Belgelendirme Komitesinin olumlu karar vermesi ile ilgili ürüne Ürün 

Belgesi almaya hak kazanır.  

6.11  Belgelendirme Sonrası Değişiklikler 

 

Belgelendirme sonrası değişiklikler U-3.10 Makine Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk 

Değerlendirilmesi Prosedürü göre yürütülür. 
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