
 

 

 

Saygıdeğer Müşterimiz; 

Kullanmakta olduğunuz Otoklav cihazları hakkında önemli bilgileri paylaşmak üzere bu 
bilgilendirme notumuzu sizlere ulaştırıyoruz. 

Otoklavlar bilindiği üzere yüksek basınç altında çalışmakta olup ülkemiz ve Avrupa Topluluğu 
tarafından kabul edilen 2014/68/EU - Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne tabi cihazlardır. 2002 yılında 
Türkiye’de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği yayınlanmış olup 1 Ocak 2004’e kadar geçiş dönemi 
öngörülmüştür. Bu tarihten itibaren Türkiye’de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği zorunlu hale gelmiştir. 
Halihazırda Otoklavların üretimi ve kullanımı 03.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Basınçlı 
Ekipmanlar Yönetmeliği hükümlerine tabidir.  

Mevzuat hükümlerine göre Otoklavlar, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne uygun olarak 
tasarlanmalı, imalatı yapılmalı ve CE işareti ile markalanmalıdır. Kullanmakta olduğunuz 2004 yılı ve 
sonrası üretim tarihine sahip Otoklav cihazlarınızın CE markalama işaretinin olduğundan emin olmanız 
gerekmektedir. CE markalaması olmayan cihazların kullanımı yüksek risk teşkil etmekte olup aynı 
zamanda kullanımı da yasal değildir. CE markalaması olmayan cihazların kullanımından tamamen 
işletme sahipleri sorumludurlar. Firmamız, Akarmak’ın ürettiği ürünler CE sertifikalı ve standartlara 
uygun üretilen/üretilmiş ürünlerdir. 

Tesislerinizde çalışmakta olan basınçlı kapların kontrolleri, Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer 
alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda 
(TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5) belirtilen kriterlere göre yapılır. Basınçlı 
kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, ürün tanıtım plakasında 
tanımlı değilse ve standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı 
aşmayan sürelerle yapılır. Ancak otoklavların özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar 
gereğince hidrostatik test yapma imkanı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda 
belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, yönetmelikte belirtilen yetkili 
kişiler tarafından düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte açıkça 
belirtilmelidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca basınçlı ekipmanların/otoklavların güvenli 
olarak çalışabilmeleri için periyodik olarak emniyet ekipmanları, korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, 
deformasyon, kalibrasyon gibi kriterlerinin Yönetmelik’le yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan 
teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılması gerekmektedir. Belirtmek isteriz ki, 
PERİYODİK KONTROL ile PERİYODİK BAKIM ayrı bir faaliyet olup, PERİYODİK KONTROL, Yönetmelik’le 
yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını 
içermektedir.  

Olumsuz durumların yaşanmaması bakımından önlem almak için sahip olduğunuz otoklavların 
yasal mevzuatlara göre düzenli olarak bakımlarının ve kontrollerin yaptırılması bir zorunluluktur. 

Siz değerli müşterilerimize yukarıda yapılan bilgilendirmeler şirketimizin müşteri memnuniyeti 
ve yüksek kalite standartları uyarınca yapılmakta olup herhangi bir sorunuz veya destek ihtiyacınızda 
bizimle temasa geçebilirsiniz. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  20/01/2020 

 


