
Başvuru 

EN 1317-5’e göre Yol Güvenlik 

Sistemleri ile ilgili belgelendirme 

başvuru formu BvA Belgelendir-

meden temin edilmelidir. 

Başvuru EN 1317-5’e göre yapı-

lan bu başvuru ile Yol Güvenlik 

Sistemleri belgelendirme kapsa-

mını (ürün sınıfı, tipi, vb.) tanım-

lar. 

Belgelendirme prosedüründe 

Yol Güvenlik Sistemleri üreticisi 

Fabrika Üretim Kontrolü, üretim 

ve üretim kontrol personel yeter-

liliklerini sunabilmelidir. 

Denetim 

Denetimde üretim ve üretim 
kontrol personelinin teknik bilgi-
leri ve yeterlilikleri üretici tarafın-
dan ispatlı bir şekilde gösteril-
melidir. 

Denetimin süresi fabrika üretim 
sahası, çalışan personel sayısı, 
üretim prosedürleri, üretim hatla-
rı ve kullanılan malzemelerin 
kapsamına bağlı olarak değiş-
kenlik göstermektedir.  

Üretici kuruluş; Fabrika Üretim 
Kontrolü, Ürün İzlenebilirliği, 
Üretim ve Ürün Kontrolünü ya-
pan personelin eğitim ve yetkinli-

ğini, Ölçme ve Deney cihazları-
nın bakım ve kalibrasyonlarının 
düzenli yapılmasını sağlamalı-
dır. 

Başlangıç denetiminde, Avrupa 

Standardı tarafından talep edi-

len ürün özellikleri, Fabrika 

Üretim Kontrolü (FÜK) prose-

dürlerinin yürürlüğe konulması 

ve pratiğe yansıtılması ve daha 

sonra üretilen ürünlerin, başlan-

gıç tip deneylerindeki numune-

lerin mekanik ve kimyasal özel-

liklerini sağladığı doğrulanmalı-

dır.  

Uyumluluğu etkileyen deney 

çalışmalarını yöneten, gerçek-

leştiren veya doğrulayan perso-

nelin sorumluğu, yetkisi ve ara-

larındaki ilişki belirtilmelidir. Bu 

uyumluluk işlerini gerçekleştiren 

personel uygun eğitim, salahi-

yet ve tecrübe bazında yetkili 

olmalıdır ve kayıtları tutulmalı-

dır.  

Ürünler veya partiler ürün 

menşeileri açısından teşhis edi-

lebilir ve izlenebilir olmalıdırlar. 

İmalatçı, izlenebilirlik kodları 

ve/veya işaretlerinin ürünlere 

yerleştirilmesi konusundaki 

işlemlerin düzenli olarak kontrol 

edilmelerini sağlandığına dair 

yazılı prosedürleri olmalıdır. 

FÜK’ün sonucu kayıt edilmeli ve 

değerlendirilmeli, yetkili perso-

nel tarafından imzalanmalıdır. 

 

Yol Güvenlik Sistemleri Üre-

ticilerine yönelik EN 1317-5 

standardı, taşıt güvenlik 

sistemlerinde mamul gerek-

leri ve uygunluk değerlendir-

mesi için şartları içerir.. 

Bu standart 2012 yılında 

CEN tarafından onaylanmış-

tır. EN 1317-5+A2 aşağıda 

belirtilen taşit güvenlik sis-

temlerinin uygunluk 

degerlendirmesine ilişkin 

gerekleri kapsar. 

a) Güvenlik bariyerleri, 

b) Çarpma yastıkları, 

c) Terminaller 

d) Geçiş bölgeleri  

e) Taşıt / yaya parapet-

leri (sadece taşıtı 

yolda tutma işlevine 

sahip). 

Yapı Malzemeleri Yönetmeli-

ği (CPR) uygunluğu ve neti-

cesinde CE işareti, ürünün 

Avrupa ve Türkiye pazarına 

sunmak için 4703 sayılı ka-

nun gereği yasal bir zorunlu-

luktur. 
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Güvenlik Sistemleri için Mamul Gerekleri 

ve uygunluk değerlendirmesi  

EN 1317-5:2007+A2:2012  

BvA Belgelendirme, EN 
1317-5+A2 standardı 
kapsamında  2013 yılın-
da Nando’da yayınlana-
rak, bu kapsamda 2344 
nolu Onaylı Kuruluş ol-
muştur. Konusunda de-
neyimli uzman kadro-
suyla her aşamada tek-
nik destek, yol gösterme 
ve ekonomik çözümler-
de bulunabilir. 



Kapsam 

Bu standard, aşağıda belirtilen taşıt gü-

venlik sistemlerinin uygunluk değerlendir-

mesine ilişkin; 

a) Güvenlik bariyerleri, 

b) Çarpma yastıkları, 

c) Terminaller 

d) Geçiş bölgeleri  

e) Taşıt / yaya parapetleri (sadece 

taşıtı yolda tutma işlevine sahip). 

Yaya parapetine ilişkin gerekler, bu stan-

dart kapsamında değildir.  

Hava etkileri sebebiyle eskime bakımından 

dayanıklılık değerlendirmesine ilişkin ge-

rekler, bu standarda dâhil edilmiştir. 

Kalite Gereklilikleri 

Ürün özellikleri; 

 Çarpma performansı 

 Birleşik taşıt/yaya parapetlerinin 

yüksekliği 

 Dayanıklılık 

Teknik gerekliliklerini, karşılamalıdır. 

Yol güvenlik sisteminin kullanım ömrü, 

sistemin doğal dayanıklılığına ve hakim 

ortam şartlarına bağlı olarak değişir. Bir 

mamulün, temelinde teknik şartnamelerde 

belirtilen dayanıklılık değerlendirmesi için 

(beyan edilmiş) ekonomik makul kullanım 

ömrü ile gerçek kullanım ömrü arasında 

kesin bir ayrımın yapılması gereklidir. Ma-

mulün gerçek kullanım ömrü; kurulum, 

tasarım, çevresel konum, taşıma, kullanım 

ve bakim gibi imalatçının kontrolü dışında 

olan birçok faktöre bağlıdır. 

Personel gereklilikleri 

Uyumluluğu etkileyen deney çalışmalarını 

yöneten, gerçekleştiren veya doğrulayan 

personelin sorumluğu, yetkisi ve araların-

daki ilişki belirtilmelidir. Bu özellikle ürün-

lerde uygunsuzluk oluşumunu engelle-

yen, uygunsuzluk olan durumlarda ve 

ürünün uyumluluk sorununun tespit edil-

mesi ve kayıt edilmesi işlemlerini başla-

tan personel için geçerlidir. Bu uyumluluk 

işlerini gerçekleştiren personel uygun 

eğitim, salahiyet ve tecrübe bazında yet-

kili olmalıdır ve kayıtları tutulmalıdır.  

Üretici kuruluş Sorumlulukları 

- Sistem 1 seviyesine uygun yapıda bir 

Fabrika Üretim Kontrolü oluşturmak ve 

uygulamak. ISO 9001 KYS oluşturmuş 

kuruluşlar bu sistemi Kalite El Kitabı ve 

diğer dokümanlarında gösterebilir. 

- Belirlenmiş bir plan doğrultusunda üre-

timden numuneler almak ve EN 1317-

5+A2 Standardında tanımlanan muayene 

ve deneylere tabi tutmak 

- Ölçme ve deney cihazlarının bakım ve 

kalibrasyonlarını düzenli olarak yaptırmak 

- Ürün izlenebilirliğini sağlamak 

- Üretim ve ürün kontrolünü yapan per-

sonelin eğitim ve yetkinliğini sağlamak 

- Performans beyanını onaylamak ve 

yayınlamak 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 

Sorumlulukları 

- İlk tip testlerini yapmak ve/veya yap-

tırmak 

- Fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolü 

üzerine ilk tetkiki yapmak 

- Fabrika Üretim Kontrol Sistemini Bel-

gelendirmek 

- Fabrika Üretim Kontrolünü devamlı 

olarak gözetim altında tutmak, değerlen-

dirmek ve bildirimini yapmak 

- Fabrikadan ya da pazardan alınan nu-

muneleri denetleme niteliğinde deney-

lerden geçirmek 
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BvA Belgelendirme, EN 1317-5+A2 standardı kapsa-
mında  2013 yılında Nando’da yayınlanarak, bu kap-

samda 2344 no’lu Onaylı Kuruluş olmuştur. Konusun-

da deneyimli uzman kadrosuyla her aşamada teknik 
destek, yol gösterme ve ekonomik çözümlerde bulu-

nabilir. 
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Taşit güvenlik sistemleri için çarpma performansı asgari alt sinir seviyeleri aşağıdaki 
tabloya uygun olmalıdır. 


