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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı; “2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği‟ kapsamına giren ürünlerin uygunluk 
değerlendirme başvurularının alınması ve gözden geçirilmesi, teknik dosya incelemelerinin yapılması, 
denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ile belgelerinin düzenlenmesi aşamalarında 
uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir. 

Referans alınan Aliment Kriterleri aşağıda verilmiştir: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve 
Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve 
Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/26) 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve 
Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30) 

2. TANIMLAR 

Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

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; Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek V’te düzenlenen emniyet aksamlarının 
listesinin 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre güncellenebildiğini, 

Hizmete sunma: Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki makinanın amaçları doğrultusunda ilk 
kez kullanıma alınmasını, 

İmalatçı: Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki 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 bu Yönetmeliğe 
uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu şekilde tanımlanan bir imalatçının 
bulunmadığı durumda, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki makinayı veya kısmen 
tamamlanmış makinayı piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 

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, 

Kısmen tamamlanmış makina: Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil 

edilerek, Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik 
sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı 
gerçekleştiremeyen parçalar topluluğunu, 

Komisyon: Avrupa Komisyonunu, 
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Makina: Makina Emniyeti Yönetmeliğinin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makinalar 
dışında, 2 nci maddenin birinci fıkrasında 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 veya 
(f) bendinde belirtilen 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, 

Piyasaya arz: Makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, kullanım veya dağıtım amacıyla 

bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasının sağlanması amacıyla yapılan ilk faaliyeti, 

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, 

Uyumlaştırılmış standard: Komisyon tarafından belirlenen işlemlere uygun olarak, Avrupa 
Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya 
Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) gibi standardizasyon kuruluşu tarafından 
kabul edilen teknik şartnameyi, 

Yetkili temsilci: Türkiye’de yerleşik olan, imalatçıdan onun adına Makina Emniyeti Yönetmeliği ilgili 
yükümlülüklerinin ve formalitelerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmek için yazılı yetki almış 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 

Zincirler, halatlar ve kayışlar: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma aksesuarlarının 

bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayışları, 

Temel sağlık ve güvenlik kuralları: İnsanların, durumuna göre evcil hayvanların ve malların ve 
uygulanabilen yerlerde çevrenin sağlığının ve güvenliğinin yüksek seviyede muhafazasını sağlamak 
için bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünleri tasarlamak ve inşa etmek için Makina Emniyeti Yönetmeliği 
Ek-I’de belirtilmiş zorunlu hükümleri, 

Aliment: Aliment Mühendislik Uluslararası Belgelendirme Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ni 

ifade eder. 
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3. İLGİLİ DOKÜMANLAR  

AFR.291 Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu  

AFR.292 Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Gözden Geçirme Formu  

AFR.293 Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Teklif Formu 

AFR.294 Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi Formu 

AFR.295 Makina Emniyeti Yönetmeliği Dosya Takip Formu 

AFR.296 Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Uzman Görevlendirme Formu 

AFR.297 Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formu 

AFR.298 Makina Emniyeti Yönetmeliği Risk Değerlendirme Kontrol Formu 

AFR.299 Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı  

AFR.300 Makina Emniyeti Yönetmeliği Makina Kontrol Formu  

AFR.301 Makina Emniyeti Yönetmeliği Pres Kontrol Formu 

AFR.302 Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Raporu  

AFR.303 Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunsuzluk Bildirim Formu 

AFR.304 Makina Emniyeti Yönetmeliği Gözden Geçirme ve Karar Formu 

AFR.305 Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikası 

ATB.13 Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu/Teknik Uzman Yetkilendirme 
Matrisi  

ALS.11 Makina Emniyeti Yönetmeliği Belgelendirilmiş Ürün Listesi 

ATL.02 Ücretlendirme Talimatı 

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği  

ISO/IEC 17065:2012 
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4. UYGULAMA 

4.1. Başvurunun Alınması 

Makina emniyeti uygunluk değerlendirme başvuruları, Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk 
Değerlendirme Başvuru Formu ile şahsen veya elektronik ortamda (faks, e-mail veya Aliment web sitesi 
üzerinden) alınır.  

Aliment, başvuru yapılan ürün için başvuruda bulunan imalatçı veya yetkili temsilcisinin, 2006/42/AT 
Makina Emniyeti Yönetmeliği‟ nin, başvuruya esas teşkil eden modül gereği başka bir kuruluşa 
başvuruda bulunup bulunmadığını göz önünde bulundurur. Bu durum, Makina Emniyeti Yönetmeliği 
Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formunda alınan taahhüt ile güvence altına alınır. 

Eğer başvuru sahibi, daha önce başka bir kuruluşa başvuruda bulunmuş ise ve uygunluk 
değerlendirme henüz gerçekleşmemiş ise imalatçı veya yetkili temsilcisi ile diğer Aliment arasındaki 
sözleşme feshedilene kadar, başvuru dikkate alınmaz ve uygunluk değerlendirme başvurusu kabul 
edilmez. 

4.2. Başvurunun Gözden Geçirilmesi 

Makina emniyeti uygunluk değerlendirme başvuruları, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, 
Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Başvuru Gözden Geçirme Formu 
doğrultusunda gözden geçirilir ve kayıtları tutulur.  

Başvurunun gözden geçirilmesi aşamasında, uygunluk değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan eksik ve anlayış farklılığı oluşturabilecek tüm konular üzerinde, imalatçı veya yetkili 
temsilcisi ile yapılan görüşmelerde mutabakata varılır ve belirlenen kategoride hizmet sunulabilen 
modüller hakkında imalatçı veya yetkili temsilcisi ile görüş birliği sağlanır. 

Bu aşamada Aliment’in; 

- Uygunluk değerlendirme hizmeti verebilmesi için yetkinlik ve kabiliyete sahip olması (personel 
kapasitesi gibi),  

- Uygunluk değerlendirme kapsamı,  

- Başvuran imalatçı veya yetkili temsilcisinin faaliyet sahası ve sayısı,  

- Değerlendirmenin yapılması için gerekli olan zaman ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini 
etkileyen diğer hususlar (dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler gibi)  

gözden geçirilir. 

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, başvurusu yapılan makinanın, Makina Emniyeti Yönetmeliği 
Ek-IV’ de yer alan makinalar kapsamına girmesi ve yetkilendirme kapsamımızda bulunması halinde, 
başvuru kabul edilir.  

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, başvurusu yapılan makinanın, AFR.292 MEY Uygunluk 
Değerlendirme Başvuru Gözden Geçirme Formu’nda belirtilen sebepler söz konusuysa reddedilir. 
AFR.292 MEY Uygunluk Değerlendirme Başvuru Gözden Geçirme Formu başvuru yapan firmaya 
iletilir. 

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, yapılan gözden geçirme sonucunda, Ücretlendirme Talimatı 
doğrultusunda, Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Teklifi hazırlanır ve başvuru 
sahibine iletilir. 
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4.3. Sözleşme Yapılması 

Başvuru sahibinin, verilen teklifi kabul ettiğine dair teyidin kesinleştirilmesinden sonra, Teknik 
Düzenleme Sorumlusu tarafından, 2 (iki) nüsha olarak Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk 
Değerlendirme Sözleşmesi hazırlanır. 

Teklifi kabul eden tüm başvuru sahiplerinden, aşağıda verilenler talep edilir: 

- Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası (mevcut değil ise oda faaliyet belgesinin kopyası/vergi 
levhası), 

- Sözleşmeyi imzalayan yetkilinin imza sirküsü veya imza beyanı. 

Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi, imalatçı veya yetkili temsilcisi imza 
yetkilisi tarafından imzalanıp geri gönderildikten sonra, Aliment imza yetkilisi tarafından da imzalanır. 
İmzalanan Makina Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesinin bir nüshası, imalatçı 
veya yetkili temsilcisine gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. 

4.4. Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinin Planlanması 

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, sözleşme imzalanan imalatçı veya yetkili temsilcisine, bir 
“Dosya No” verilir. 

“Dosya No” verilmesi için uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir: 

GGAAYY-NNNN  

GG: Başvurunun Sisteme Kaydedildiği Gün 

AA: Başvurunun Sisteme Kaydedildiği Ay 

YY: Başvurunun Sisteme Kaydedildiği Yılın Son İki Rakamı 

NNNN: Sıra No  

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, “Dosya No” verilen imalatçı veya yetkili temsilcisi için bir 
dosya açılır ve Dosya Takip Formu oluşturulur. Projenin devam eden tüm faaliyetlerine ilişkin kayıtlar, 
bu dosyada bulundurulur ve Dosya Takip Formu ile takip edilir.   

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, sözleşme imzalanan imalatçı veya yetkili temsilcisinden, 
Makina Emniyeti Yönetmeliği Ek-VII’de belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış bir Teknik Dosya 
istenir. 

Uygunluk değerlendirmesi için denetimler, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, Makina Emniyeti 
Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu/Teknik Uzman Yetkilendirme Matrisine göre belirlenen 
Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir.  

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, Teknik Dosya ve AT Tip İncelemesi için, uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Teknik Uzman görevlendirilir ve Makina 
Emniyeti Yönetmeliği Teknik Uzman Görevlendirme Formu ile kendisine bildirilir. 

Denetimi gerçekleştirecek Teknik Uzman tarafından, Teknik Uzman bilgisi, denetimin 
gerçekleştirileceği tarihi, denetimin tahmini süresi ve denetim esnasında alınması gereken güvenlik  
önlemleri de içeren bir Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı hazırlanır ve imalatçı veya yetkili 
temsilcisine bildirilerek onayı alınır. 
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4.5. Makinaların Uygunluk Değerlendirmesinin Gerçekleştirilmesi  

4.5.1. Teknik Dosya İncelemesi 

Denetim öncesinde, görevlendirilen Teknik Uzman tarafından, Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik 
Dosya Kontrol Formu ile aşağıda verilenler değerlendirilir:  

Teknik dosya, aşağıdakilerden oluşmalıdır: 

(a) Aşağıdakileri içeren bir imalat dosyası: 

- Makinanın genel bir tarifi, 

- Makinanın işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinanın genel bir 
çizimi ile kumanda devrelerinin çizimleri, 

- Makinanın temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan 
hesaplamalar, test sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler, 

- Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler: 

(i) Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi, 

(ii) 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, 

- İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından 
yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor, 

- Makina için talimatlarının bir kopyası, 

- Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için 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 

(b) Seri üretim için, makinaların Makina Emniyeti Yönetmeliğinin hükümlerine uygunluğu güvenceye 
almak amacıyla yürütülecek dahili tedbirler. 

Teknik Uzman tarafından, yapılan incelemelerin sonuçları, Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya 
Kontrol Formuna kaydedilir ve imalatçı veya yetkili temsilcisine bildirilir. 

İnceleme sonucunda; 

- Herhangi bir eksiklik bulunmadı ise AT Tip İncelemesi aşamasına geçilir. 

- Eksiklik bulunması halinde, bulunan eksikliklerin tamamlanması ve buna ilişkin bilgi alınmasından 
sonra, AT Tip İncelemesi aşamasına geçilir. 
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4.5.2. AT Tip İncelemesi 

AT tip incelemesi için, görevlendirilen Teknik Uzman tarafından, aşağıda verilenlerin tespiti amacıyla 
makinanın temsili bir örneği (bundan böyle tip olarak adlandırılacaktır) incelenir.  

Başvuru sahibinin, tipin bir numunesini Aliment’e tahsis etmesi, Teknik Uzman tarafından talep edilir. 
Test programı gerektirirse, Aliment daha fazla numune isteyebilir. 

Gerçekleştirilecek olan denetim işlemi ile muayeneler, ölçmeler ve testler sırasında gerekli iş güvenliği 
önlemlerinin başvuru sahibi tarafından alınır. Alınmış olan iş güvenliği önlemleri, Teknik Uzman 
tarafından doğrulanır ve uygun olması halinde, denetim işlemi ile muayeneler, ölçmeler ve testler 
yapılır. 

Yapılacak incelemede; 

- Tipin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı, kontrol edilir ve hangi unsurların ilgili 
uyumlaştırılmış standardın ilgili hükümlerine uygun olarak tasarımlandığı ve hangi unsurların ilgili 
uyumlaştırılmış standardın hükümlerine dayanmadan tasarımlanmadığı tespit edilir, 

- Bir uyumlaştırılmış standardın uygulanmadığı durumlarda, uygulanan çözümlerin Makina Emniyeti 
Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini sağlamak için uygun 
muayeneler, ölçmeler ve testler yapılır veya yaptırılır, 

- Bir uyumlaştırılmış standardın kullanılması durumunda, ilgili standardın fiilen uygulandığını 
doğrulamak için uygun muayeneler, ölçmeler ve testler yapılır veya yaptırılır, 

- Tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli muayene, 
ölçme ve testlerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle anlaşılır. 

Normal şartlarda Teknik Uzman tarafından yapılacak muayeneler, ölçmeler ve testler, Aliment’in 
kalibrasyonu yapılmış cihazlarıyla yapılır. Başvuru sahibinin cihazlarıyla muayeneler, ölçmeler ve 
testlerin yapılması, ancak söz konusu cihazların kalibrasyonlarının akredite kuruluşlarca yapılmış 
olması ve kalibrasyon sertifikalarının ibraz edilmesi durumunda yapılabilir.  

İnceleme sırasında makina ile ilgili tüm bilgiler, Makina Emniyeti Yönetmeliği Makina Kontrol Formuna 
ve ilgili Makina Kontrol Formuna kaydedilir. 

Başvuru sahibi, temel güvenlik kurallarının sağlanması için, ilgili uyumlaştırılmış standardda belirtilen 
çözümler dışında, eşdeğer çözümler uygulamış ise bu eşdeğer çözümler için, yapılmış risk 
değerlendirmesi çalışmaları ve alınan önlemler, Teknik Uzman tarafından, Makina Emniyeti 
Yönetmeliği Risk Değerlendirme Kontrol Formu ile incelenir. 

4.5.2.1. Uygunsuzluk Tespit Edilmesi 

Teknik Uzman tarafından yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar, 
başvuru sahibine, Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunsuzluk Bildirim Formu ile bildirilir.  

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması 
için başvuru sahibine 3 (üç) ay süre verilir. Belirlenen uygunsuzlukların kapatma süresi, 3 (üç) aydan 
fazla olamaz.  

3 (üç) ay içerisinde eksiklik ve uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda, denetim tekrarlanır.  

4.5.2.2. Takip Denetimi 

Eksiklik ve uygunsuzluklar, fotoğraflarla ve/veya dokümanlar yolu ile kanıtlanabilecek eksiklik ve 
uygunsuzluklar ise, başvuru sahibinden gerekli düzeltici faaliyetleri yaptıktan sonra fotoğraflarla 
ve/veya dokümanlarla kanıtlayarak Aliment'e göndermesi talep edilir.  
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Eksiklik ve uygunsuzluklar, fotoğraflarla ve/veya dokümanlarla kanıtlanamayacak şekilde ise gerekli 
düzeltici faaliyetler yapıldıktan sonra takip denetimi için planlama yapılır. 

Takip denetimi, eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesinin ardından başvuru sahibi ile ortak planlanan 
bir tarihte yapılır.  

Takip denetimin, gerçekleştirecek Teknik Uzman tarafından, Teknik Uzman bilgisi, denetimin 
gerçekleştirileceği tarihi, denetimin tahmini süresi ve denetim esnasında alınması gereken güvenlik  
önlemleri de içeren bir Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı hazırlanır ve imalatçı veya yetkili 
temsilcisine bildirilerek onayı alınır. 

Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı 
etkileyebilecek şartlar vb.) ilk denetimi gerçekleştiren Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir.  

Takip denetimlerinde, bulunan eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmiş, olduğu doğrulanır.  

Başvuru sahibi, takip denetimi için verilen sürede hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi 
sırasında eksiklik ve uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise belgelendirme için olumlu öneri 
yapılmaz.  

4.5.2.3. Raporlama 

Gerçekleştirilen denetim ve/veya takip denetimi sonrasında, Teknik Uzman tarafından, denetimde elde 
edilen tüm bulgular, Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Raporu ile raporlanır. 

Teknik Uzman tarafından, Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Raporu ile birlikte; 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formu 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Makina Kontrol Formu 

- -varsa- ilgili Makina Kontrol Formu 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunsuzluk Bildirim Formu ile  

- -varsa- düzeltici faaliyetlere dair kanıtlar 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Risk Değerlendirme Kontrol Formu 

Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir.  

4.5.3. Gözden Geçirme 

Teknik Düzenleme Sorumlusu, Makina Emniyeti Yönetmeliği Gözden Geçirme ve Karar Formunu 
kullanarak denetim kayıtlarını ve bulgularını gözden geçirir. 

Bu aşamada; 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planının, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formunun, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Makina Kontrol Formunun, 

- -varsa- İlgili Makina Kontrol Formunun, 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Risk Analizi Değerlendirme Formunun, 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunsuzluk Bildirim Formunun, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Raporunun 

mevcudiyeti ve uygunluğu gözden geçirilir. 
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4.5.4. Karar 

Gözden geçirme sonrasında, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Makina Emniyeti Yönetmeliği Gözden 
Geçirme ve Karar Formunu kullanarak karar verir. 

Bu aşamada; 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planının, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formunun, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Makina Kontrol Formunun, 

- -varsa- İlgili Makina Kontrol Formunun, 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Risk Analizi Değerlendirme Formunun, 

- -varsa- Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunsuzluk Bildirim Formunun, 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Raporunun 

içerik olarak uygunluğuna karar verir. 

4.5.5. Karar Sonrası Faaliyetler 

Tipin, Makina Emniyeti Yönetmeliğinin hükümlerini yerine getirdiğine dair olumlu karar verilmişse 
Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikası 
düzenlenir.  

Sertifika; 

Makina Emniyeti Yönetmeliğinin gerektirdiği aşağıdaki bilgiler ile; 

- İmalâtçı veya yetkili temsilcinin adı ve adresini;  

- Aliment tarafından tipin tanımlanması için gerekli verileri,  

- Denetim sonuçlarını ve düzenlenen sertifikanın tabi olduğu koşulları  

ISO/IEC 17065:2012 standardının gerektirdiği aşağıdaki bilgileri; 

a) Aliment’in adı ve adresi, 

b) Belgelendirmenin verildiği tarih (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olamaz), 

c) İmalatçı veya yetkili temsilci adı ve adresi, 

d) Belgelendirme kapsamı, 

e) Belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi 
veya son geçerlilik tarihi, 

f) Onaylayan adı, soyadı ve imzası 

g) Revizyon no ve tarih 

h) Belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi. 

içerir. 

Tip, Makina Emniyeti Yönetmeliğinin hükümlerini yerine getirmiyorsa, Aliment, başvuru sahibine 
reddetme gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde belirterek, Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme 
Sertifikası vermeyi reddeder. Aliment, bu durumdan, başvuru sahibini, diğer kuruluşları ve bildirim 
yapan Üye Ülkeyi haberdar eder. Başvuru sahibinin, itiraz hakkı vardır. 
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4.5.5.1. Sertifikaların Kodlanması, Düzeltmeler ve Eklemeler ile İlgili Şartlar  

Düzenlenen sertifikaların kodlanması için uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir: 

XXXX-MD-FN-NNNN  

XXXX: Aliment Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası  

MD: Makina Emniyeti Yönetmeliği 

FN: Dosya No 

NNNN: Sertifika Sıra No  

Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikası, Genel Müdür tarafından imzalanır.  

Yayınlanan sertifikalar ile askıya alınan veya geri çekilen sertifikalar, Teknik Düzenleme Sorumlusu 
tarafından, Makina Emniyeti Yönetmeliği Belgelendirilmiş Ürün Listesine kaydedilir.  

4.5.5.2. İmalatçı, Yetkili Temsilci veya Onaylanmış Tiple İlgili Değişiklik 

İmalatçı veya yetkili temsilcinin, onaylanmış tiple ilgili her hangi bir değişikliği, Aliment’e bildirmesi 
durumunda Aliment, bu değişiklikleri inceler ve denetim gerekliliği olup olmadığını belirler. 

Denetim gerekliliği belirlenmesi durumunda, denetim planlanarak, mevcut Makina Emniyeti 
Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikasının geçerliliği doğrulanır. 

Denetimi gerçekleştirecek Teknik Uzman tarafından, Teknik Uzman bilgisi, denetimin 
gerçekleştirileceği tarihi, denetimin tahmini süresi ve denetim esnasında alınması gereken güvenlik  
önlemleri de içeren bir Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı hazırlanır ve imalatçı veya yetkili 
temsilcisine bildirilerek onayı alınır. 

Bildirilen değişiklikler, Teknik Uzman tarafından, denetlenir.  

Denetim sonrasında, bildirilen değişiklikler, temel sağlık ve güvenlik gereklerine ya da tipin amaçlanan 
çalışma şartlarına uygunluktan ödün verme eğilimi gösteriyorsa Makina Emniyeti Yönetmeliği Uygunluk 
Değerlendirme Raporu, yeni bir sertifika düzenlenmesi için Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunulur. 

4.5.5.3. Sertifikalarda Revizyon Yapılması 

Sertifikalarda herhangi bir sebeple düzeltme, ekleme yapılması durumunda, sertifika yeniden 
yayınlanarak revizyon tarihi, sertifika üzerine yazılır ve sertifika numarasına kaçıncı revizyon olduğu 
eklenir. Sertifika geçerlilik süresi için, karar tarihi/sertifika ilk yayın tarihi baz alınır. 

4.5.6. Gözetim 

Aliment tarafından verilen Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikasının geçerli olduğu 
5(beş) yıllık belgelendirme periyodunca gözetim denetimi yapılmaz. 
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4.5.7. Yeniden Belgelendirme 

Aliment tarafından, verilen Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikasının, her 5 (beş) 
yılda bir, yeniden belgelendirmesi yapılır. Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikasının 
karar tarihi baz alınarak 5 (beş) yıllık sürenin dolmasından önce yeniden belgelendirme denetimi 
gerçekleştirilir. Bu amaçla, imalatçı veya yetkili temsilcisi, yeniden belgelendirme başvurusunda 
bulunmadı ise yaklaşık 3 (üç) ay önce, yeniden belgelendirme yapılacağına dair bilgi verilir. 

Aliment, son teknik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, sertifikanın geçerliliğini koruduğunu 
onaylarsa, sertifikayı ilave bir 5 (beş) yıl daha yeniler. 

Makina Emniyeti Yönetmeliği AT Tip İnceleme Sertifikasının geçerliliğinin yenilenmediği durumlarda, 
imalâtçı söz konusu makinanın piyasaya arzını durdurmalıdır. 

Yeniden belgelendirme denetimini gerçekleştirecek Teknik Uzman tarafından, Teknik Uzman bilgisi, 
denetimin gerçekleştirileceği tarihi, denetimin tahmini süresi ve denetim esnasında alınması gereken 
güvenlik önlemleri de içeren bir Makina Emniyeti Yönetmeliği Denetim Planı hazırlanır ve imalatçı veya 
yetkili temsilcisine bildirilerek onayı alınır. 

4.5.8. Aliment’in Sorumlulukları ve Bildirimler 

Aliment, faaliyetlerinden kaynaklanacak olası zararlara karşı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair 
Tebliğ doğrultusunda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırır ve güncelliğini sağlar. 

Aliment, Makina Emniyeti Yönetmeliği faaliyetleri ile ilgili gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü 
koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere ve Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına katılım 
sağlar ve bu gruplar tarafından yayınlanan rehber ve dokümanları takip eder. 

Aliment, sertifikanın geçerliliği üzerinde etkisi olabilecek büyük değişikliklerden imalâtçıyı haberdar 
eder.  

Aliment web sitesindeki bilgilerin güncelliği de, Teknik Düzenleme Sorumlusu koordinasyonunda takip 
edilir.  

Aliment, geçerliliğini yitiren sertifikaları geri çeker. 

Aliment, sertifikanın, teknik dosyanın ve diğer tüm dokümanların bir kopyasını sertifikanın düzenlenme 
tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl muhafaza eder. 

Aliment, yasal gereklilikler dışında uygunluk değerlendirme faaliyetleri esnasında elde ettiği bilgileri 
imalatçı veya yetkili temsilcisinin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde 3. taraflara vermez. Yasal 
zorunluluk olduğu hallerde imalatçı veya yetkili temsilcisini yazılı olarak bilgilendirir. 

Aliment, yayınlanan sertifikaları, 3’er aylık periyotlarda Bakanlık’a bildirir. 

Aliment, belgelendirme kararlarını 3’er aylık dönemlerde, askıya alma, geri çekme ve iptallere ilişkin 
kararları ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren, en geç 15 ( on beş) gün içerisinde yazılı 
ve elektronik olarak Bakanlık’a iletir. 

Aliment, kendi prosedürleri ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmesini etkileyecek her 
türlü yapısal değişikliği, en geç 30 (otuz) gün içinde ve iletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliği en 
geç 15  (on beş) gün içerisinde Bakanlık’a bildirir. 

AT Tip İncelemesi uygunluk değerlendirme başvurusu reddedilen veya var olan sertifikanın geri 
çekilmesine karar verilen imalatçı veya yetkili temsilciler ile sertifikanın verilmeme veya var olan 
sertifikanın geri çekilmesinin nedenleri, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, 3 (üç) iş günü 
içerisinde, Bakanlık’a ve Avrupa Birliğinin atadığı diğer kuruluşlara bildirilir.  
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Uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kurallarında herhangi bir değişiklik olması durumunda bu 
değişiklik sözleşme şartlarını etkiliyorsa değişikliğin kesin şekline ve yürürlüğe girme tarihine karar 
vermeden 1 (bir) hafta önce bu değişiklik, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, yazılı olarak 
imalatçı veya yetkili temsilcisine iletilir. 

4.5.9. Belgelendirmenin Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi  

Aliment, Tablo 1’de belirtilen durumlarda, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi 
işlemlerini yapabilir. 

İmalatçı veya yetkili temsilci de, belgelendirmenin belirli bir süre askıya alınmasını veya iptalini talep 
edebilir.  

Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararları, Teknik Düzenleme Sorumlusu 
tarafından alınır.  

Tablo 1 - Belgelendirmenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi 

No  Durum  Sonuç  

1  Gözetim, yeniden belgelendirme 
veya özel denetimde tespit edilmiş 
olan eksiklikler ve uygunsuzluklar 3 
ay içinde kapatılmaması (takip 
denetimi gerekerek veya 
gerekmeksizin)  

3 ay sonunda belgelendirme askıya alınır. Askı süresi 3 aydır.  
3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip 
denetimi yapılır. Sonuç uygunsa belgelendirme devam ettirilir.  
Uygun değilse veya 3 aylık askı süresi içinde takip denetimi 
yapılamazsa belgelendirme geri çekilir.  
Yukarıda belirtilen sürelere Teknik Düzenleme Sorumlusu 
kararı ile ek süre verilebilir (en fazla 1 ay daha uzatılabilir.)  

2  Sözleşme şartlarına uyulmaması 
(logo kullanımı, ödemeler vb. gibi 
şartlara uymamak)  

İmalatçı veya yetkili temsilciden düzeltici faaliyet istenir.  
Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 3 aydır. Bu süre aşılırsa 
veya düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belgelendirme askıya 
alınır. Askı süresi 3 aydır.  
Sonuç yine olumsuz ise belgelendirmenin geri çekilmesine 
karar verilir.  

3  Gözetim, yeniden belgelendirme 
veya özel denetimlerin 2 aydan fazla 
ertelenmesi  

Belgelendirme askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 ay 
sonunda da denetim olmazsa belgelendirme geri çekilir.  

4  Gözetim, yeniden belgelendirme 
veya özel denetimlerde; ürün 
güvenliğini ve insan sağlığını tehdit 
edecek tipte eksiklik ve 
uygunsuzlukların tespit edilmesi  

Belgelendirme askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 

5  Piyasadan gelecek şikâyetler 
sonrasında yapılacak denetimler 
sonucu ürün güvenliğini ve insan 
sağlığını tehdit edecek tipte eksiklik 
ve uygunsuzlukların tespit edilmesi  

Belgelendirme askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır.  

6  CE İşaretinin yanlış ve hatalı 
kullanılması  

Belgelendirme askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 

7  İmalatçı veya yetkili temsilcinin temel 
sağlık ve güvenlik gereklerine ya da 
tipin amaçlanan çalışma şartlarına 
uygunluğunu etkileyecek 
değişiklikleri bildirmemesi 

Belgelendirme askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır.  

 


