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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 17.05.1983 Resmî Gazete Sayısı: 18050
 

 

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ
 

Madde 1 — Bu Yönetmel�k, 23 Mayıs 1967 tar�h, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı �ş Kanununun 74. maddes� uyarınca
yürürlüğe konmuş olan tüzükler�n �lg�l� hükümler�ne açıklık get�r�lmes� amacıyla çıkarılmıştır.

Madde 2 — Bu Yönetmel�k sanay� ve t�caretten sayılan tüm �şyerler�n� kapsar.
Madde 3 — Yönetmel�kte geçen:
«Mak�na» dey�m�, b�r tür enerj�y� başka b�r tür enerj�ye çev�rerek veya �nsan gücü �le bel�rl� �şler yapan çeş�tl� kısımlardan meydana gelm�ş

araçları,
«Koruyucu» dey�m�, mak�naların transm�syon düzenler�nde, hareketl� parçalarında ve operasyon noktalarında kullanılan koruma düzen� �le

güvenl� olmayan durumlarda kullanılacak durdurma s�stem�n�n tümünü,
«Transm�syon düzen�» dey�m�, güç aktaran m�ller�, volanları, kasnakları, kayışları, kapl�nler�, muyluları, b�yeller�, krankları, kavramaları, d�şl�

düzenler�, z�nc�r ve d�şl�s� g�b� elemanları,
«Hareketl� parçalar» dey�m�, mak�na ve tezgahlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğ�n planyaların kalem tesblt başlıkları, besleme

merdaneler�, vargel tablaları v.b. g�b�) elemanları,
«Operasyon noktaları» dey�m�, mak�na ve tezgahta, talaş kaldıran, şek�llend�ren, delen, ezen, kesen veya başka şek�lde �şlem yapan kısım �le �ş

alıp ver�rken tehl�kel� olan bölgeler�,
«Durdurma düzen�» dey�m�, konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenl�k halatları, koruyuculara k�l�tler�, �mdat düğme ve frenler�,

asansör paraşütler� g�b� güvenl� olmayan durumlarda s�stem� durdurmayı sağlayan düzenekler�,
bel�rt�r.
Madde 4 — Koruyucular, operatör �le mak�na ve tezgahta görevl� d�ğer personel� kaza, �ş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyacak,

parça sıçraması gaz, toz �nt�şar� g�b� durumları da önleyecek n�tel�k ve b�ç�mde olacaktır. Koruyucular, tezgahla doğrudan �lg�s� olmamakla b�rl�kte
tezgah veya mak�na çevres�nde bulunanların

da hareket eden kısımlarla temasını önleyecekt�r.
Madde 5 — Koruyucuların tasarımı ve tezgah üzer�nde tesb�t� tezgahta çalışanları engellemeyecek, üret�m� aksatmayacak ve kal�tey�

bozmayacak b�ç�mde olacaktır.
Madde 6 — Koruyucular, amaca uygun, kullanılması kolay sağlam ve dayanıklı olacak, gerekt�ğ�nde çıkarılmadan bakımı yapılab�lecek

şek�lde olacaktır.
Madde 7 — Pres g�yot�n ve benzer� tezgahlarda, koruyucu aralığı �le operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda ver�lm�şt�r.

 
Koruyucu aralığı

(en çok mm.)
Koruyucunun operasyon

noktasından uzaklığı (mm.)
6 0 — 30

10 38 — 53
13 53 — 78
16 78 — 130
20 130 — 155
22 155 — 180
32 180 — 206

 
Bu ölçüler esas olmakla b�rl�kte, çalışan el�n� düz olarak tezgah tablası üzer�nde hareket ett�rd�ğ�nde, koruyucu aralığından geçen parmak uçları

operasyon noktasına ulaşamayacaktır.
Madde 8 — Koruyucular, 4/12/1973 gün ve 7/5583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le kabul ed�len, 11/1/1974 ve 14765 sayılı Resm� Gazete'de

yayınlanarak yürürlüğe g�ren «İşç� Sağlığı ve İşgüvenl�ğ� Tüzüğü» nün Beş�nc� kısım �k�, yed�, sek�z ve dokuzuncu bölümler�nde yer alan hükümlere
uyacak n�tel�kte olacaktır.

Madde 9 — Her mak�nanın özell�ğ�ne göre operasyon noktaları uygun koruyucu �ç�ne ılınacak, varsa �lg�l� Türk standardına uygun olacaktır.
Hareketl� kısımlarda aynı şek�lde korunacaktır.

Madde 10 — Yurt�ç�nde yapılan mak�na ve tezgahların koruyucuları yapımcı f�rma tarafından �lg�l� Türk standartlarına uygun olarak
yapılacaktır. Türk Standardı olmayan koruyucular �ç�n yapımcı f�rma Türk Standartlar Enst�tüsünden uygun koruyucu standardının yapılmasını
�steyecekt�r.

Ancak standart hazırlanıncaya kadar Türk Standartlar Enst�tüsünün göstereceğ� esaslara uyacaktır.
Madde 11 — Koruyucu olmayan mak�na ve tezgahların yapımına, satılmasına, serg�lenmes�ne, k�ralanmasına veya devred�lmes�ne �z�n

ver�lmeyecekt�r. Bu konuda gerek�l görülen durumlarda � l ve yerel yönet�mler �le güvenl�k kuvvetler� yardımcı olmakla yükümlüdürler.
Madde 12 — İthal ed�lm�ş veya yerl� yapım olup koruyucusu olmayan ve halen kullanılmakta olan mak�na ve tezgahlar �ç�n Çalışma

Bakanlığı, �lg�l� Bakanlıkların görüşünü alarak «Genel Koruyucu Standartları' nın hazırlatılmasına tekn�k yönden katkıda bulunacak ve sözkonusu
mak�nalara uygun koruyucuların yapılmasını ve kullanılmasını sağlayacak tedb�rler� alacaktır.

Madde 13 — Koruyucusu olmayan mak�na ve tezgah kullanılmayacaktır. H�ç b�r �şç�den bah�s konusu koruma düzen� olmayan b�r mak�na
veya tezgahı kullanması �stenmeyecekt�r.

İşç�ler de koruyucuyu etk�s�z duruma get�rerek çalışamayacak veya böyle çalışmakta d�renmeyecekt�r.
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Madde 14 — İşveren mak�na koruyucularıyla �lg�l� mevzuattan �şç�ler� haberdar edecekt�r. İşveren aynı zamanda bu mak�naların
kullanılmasından doğacak tehl�kelerden bu hususta önceden alınacak tedb�rlerden de uygun b�r şek�lde �şç�ler� haberdar edecek ve gerek�yorsa
eğ�tecekt�r.

Madde 15 — Bu Yönetmel�ğ�n �şç� Sağlığı ve İşgüvenl�ğ� �le �lg�l� hükümler� Çalışma Bakanlığı; Mecbur� Türk Standartları kapsamına g�ren
yapımla �lg�l� hükümler� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı; �thalatla �lg�l� hükümler� T�caret, Sanay� ve Teknoloj� ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları
tarafından uygulanır.

Madde 16 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� yer�ne get�rmeyenler hakkında İş Kanununun �lg�l� ceza hükümler� uygulanır.
Madde 17 — Yönetmel�ğ�n : 9, 10, 11. ve 12 nc� maddeler� yayın tar�h�nden sek�z ay sonra d�ğer maddeler� yayın tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Sayfa


