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AB uyum sürecinde Bakanl›¤›m›z sorumlulu¤unda
bulunan kiflisel koruyucu donan›m (KKD) mevzu-
at›n›n uyumlaflt›r›lmas› ve tarama süreci tamam-
lanm›fl olup büyük ilerleme kaydedilmifltir. ‹fl Ka-
nunu’nun yay›mlanmas›n›n ard›ndan büyük ço-
¤unlu¤u Avrupa Birli¤i müktesebat›n› uyumlaflt›rma-
ya yönelik olmak üzere toplam 48 Yönetmelik Resmi
Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e konulmufltur. 

Bakanl›¤›m›z ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda mev-
zuat çal›flmalar›n›n yan›nda, bu mevzuat›n uygu-
lanmas› ve karfl›lafl›lan sorunlar›n afl›lmas› konula-
r›na da büyük önem vermektedir.  Özellikle ülke-
mizdeki sanayinin yo¤un oldu¤u bölgelerde olmak
üzere birçok ilimizde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›n-
da duyarl›k art›rmak amac›yla iflçiler, iflverenler ve
bunlar›n temsilcilerinin de kat›l›m› sa¤lanarak bir
dizi seminerler ve paneller düzenlemifltir. Bu faali-
yetlerimiz 2006 y›l›nda oldu¤u gibi 2007 y›l›nda  da
devam edecektir. 

‹SG konular›nda  bilgilendirme ve
bilinçlendirme faaliyetlerimiz ayn› ka-
rarl›l›kla devam edecektir.

2006 y›l›nda ‹NTES ve YOL-‹fi Sendikas› ile birlikte
yürütülen "‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kam-
panyas›" çerçevesinde inflaat sektörünün yo¤un fa-
aliyette bulundu¤u 10 ilde düzenlenen etkinlikler
tamamlanm›fl bulunmaktad›r. Bundan sonraki y›l-
larda da sektörel bazdaki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ko-
nular›nda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyet-
lerimiz ayn› kararl›l›k ve konuya verilen önem do¤-
rultusunda devam edecektir. 

Bakanl›¤›m›z›n sorumluluk alanlar›; çal›flma haya-
t›n›n düzenlenmesi, denetlenmesi, çal›flma bar›fl›
ve sosyal güvenli¤in sa¤lanmas›, gibi genifl kitlele-
ri ilgilendiren bir çok bafll›¤› içermektedir. Bu bafl-
l›klardan birisi de 2. Ulusal Programda uyumlaflt›-
r›lmas›  ve sorumlulu¤u Bakanl›¤›m›za verilen Kifli-
sel Koruyucu Donan›mlar mevzuat›d›r.

Bakanl›¤›m›z, mevzuat çal›flmalar›n›n yan›s›ra bu
mevzuatlar›n uygulanmas› ve karfl›lafl›lan sorunlar›n

afl›lmas›na da büyük önem vermektedir.

Enis YETER
Vali / Müsteflar
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KKD ürünlerinde CE iflareti tafl›malar›
zorunlu hale gelmifltir
Ulusal mevzuat›m›za kazand›r›lan kiflisel koruyucu
donan›mlarla ilgili yönetmeliklerimizin hayata ge-
çirilmesi ile birlikte kiflisel koruyucu donan›m
ürünlerinin sa¤l›kl› ve güvenli olduklar›n› belirten
CE iflareti tafl›malar› zorunlu hale getirilmifltir. 

Son y›llarda tüketici bilincindeki art›fl memnuniyet
verici bir geliflme olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tü-
keticilerin sa¤l›kl› ve güvenli malzemeleri daha çok
talep etmeleri do¤al olarak çal›flanlar›m›z›n sa¤l›k
ve güvenli¤ine olumlu katk› sa¤layacakt›r. Güvenli
çal›flma ortam› ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n
ve dolay›s›yla sa¤l›k giderlerinin azalmas› olarak
topluma ve ekonomiye yans›yacakt›r.

Efllefltirme Projesi 
Sonuçlar›na Genel Bir Bak›fl…
Bakanl›¤›m›z kiflisel koruyucu donan›mlarla ilgili
piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu ve tek
yetkili kurum olarak gerekli mevzuat çal›flmas›n›n
ard›ndan etkin ve sistematik bir yaklafl›mla konuyu
ele almak üzere AB Efllefltirme Projesinden sa¤la-
nan bir yard›m ile Finlandiya ile eflleflmifl ve 2006
y›l›nda söz konusu Proje tamamlanm›flt›r.

Efllefltirme Projesi; Avrupa Birli¤i ‹ç Pazar Mevzuat›
içinde yer alan kiflisel koruyucu donan›m mevzu-
at›n›n uygulanmas›na, özellikle ifllevsel piyasa gö-
zetimi sisteminin oluflturulmas›na yard›mc› olmufl
ve piyasa gözetimi kapasitesini güçlendirmifltir. 

Bu proje ile, piyasaya arz edilen Kiflisel Koruyucu
Donan›mlar›n, AB mevzuat›na uygunlu¤unun sa¤-
lanmas› ve fonksiyonel bir piyasa gözetimi ve de-
netimi sisteminin oluflturulmas› amaçlanm›flt›r.

Proje kapsam›nda;
• 25 e¤itim semineri ve 4 ayr› çal›fltay,
• Almanya ve Finlandiya ya olmak üzere 2 çal›flma
ziyareti,
• Finlandiya’da, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Mü-
dürlü¤ü ve ‹SGÜM’den ilgili personelin kat›l
d›¤›, 12 ve 7 günlük 2 staj program› gerçeklefltiril-

mifltir.

Düzenlenen bu faaliyetler ile ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmekte olan
Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Piyasa Gözetimi ve
Denetimi stratejisi haz›rlanm›fl ve uygulamaya
konmufltur. Ayr›ca piyasa gözetimi ve denetimi fa-
aliyetleri ile ilgili kurumsal yap› güçlendirilmifl ve
bak›fl aç›s›n›n gelifltirilmesi yönünde önemli dene-
yimler edinilmifltir.

KKD ile ilgili temel bilgi ve mevzuat›n yer ald›¤› ay-
r› bir web sitesi Bakanl›¤›m›zca haz›rlanarak hizme-
te sunulmufltur. "http:// isggm.calisma.gov.tr/kkd"
adresinde yay›nda olan sitede KKD ile ilgili flikayet
ve ihbar imkan› haz›rlanm›fl olup kullan›c›lar›n hiz-
metine sunulmufltur. fiikayet ve ihbarlar günlük
olarak de¤erlendirilmekte ve gere¤i yap›lmaktad›r.

Proje sonucunda; Bakanl›k KKD piyasa gözetimi
stratejisi haz›rlanm›fl, yeterli say›da uzman e¤itil-
mifl, ‹SGÜM’e bilgi ak›fl sistemi kurulmufl, ‹S-
GÜM’de yap›lacak testler belirlenmifl, akreditasyon
ifllemleri ile ilgili çal›flmalara katk› sa¤lanm›fl ve
paydafllarla güçlü bir iflbirli¤i sa¤lanm›flt›r. Kamu-
oyu oluflturmak ve ilgili taraflar›n konuya ilgilerini
art›rmak amac›yla haz›rlanan yaz›l› ve görsel ma-
teryaller seminer ve benzeri etkinliklerde  ilgili ta-
raflara da¤›t›lm›flt›r. Piyasa gözetimi ve denetimi,
projede görevli yabanc› uzmanlarla beraber baflla-
t›lm›fl ve haz›rlanan stratejik plan çerçevesinde de-
vam etmektedir. 



AB ile imzalanan 1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi Karar›

ile Avrupa iç pazar›n› oluflturan 4 serbest dolafl›m-

dan biri olan mallar›n serbest dolafl›m› sistemine

dahil edilmifl olduk (Di¤er serbest dolafl›mlar: kifli-

lerin, hizmetlerin ve sermayenin dolafl›m›).

Mallar›n serbest dolafl›m›n›n temini için, üye ülke-

lerin gümrüklerinde mallar›n ayn› yasalara göre ifl-

lem görmesi gereklidir. 

• Bu  durum, haks›z rekabeti önledi¤i   gibi sa¤l›k ve

güvenlik aç›s›ndan  da üye ülke vatandafllar›n›n ay-

n› düzeyde korunmas›n› sa¤layacakt›r. 

• Ayn› yasalara göre ifllem yap›lmas›; yasalar›n

uyumlaflt›r›lmas› veya kurallar›n karfl›l›kl› tan›nmas›

ile gerçeklefltirilebilir.

Serbest Dolafl›m› Engelleyecek 
K›s›tlamalar
AB Antlaflmas›n›n 28 inci maddesi, prensipte malla-

r›n serbest dolafl›m›n› garanti etmektedir. Mallar

üzerinde miktar k›s›tlamalar› ve ithalatta ayn› etkiyi

gösterecek di¤er önlemleri almak yasakt›r. Antlafl-

man›n bu hükmüne ra¤men  serbest dolafl›m› en-

gelleyecek k›s›tlamalar neler olabilir?

a) De¤iflik Ulusal Yasalar:

• Halk›n refah›n›, sa¤l›¤›n›, güvenli¤ini ve çevrenin

korunmas›n› öngören ve ba¤lay›c› olan de¤iflik ulu-

sal mevzuat.

b) ‹lave Test Metotlar›/Belgelendirme ‹fllemleri:

• Ürünün ulusal yasalara ve standartlara uygunlu-

¤una iliflkin olarak ek k›s›tlamalar getirilebilir.

c) De¤iflik Ulusal Sanayi Standartlar›:

• ‹thalat, ihracat veya ürünün kullan›m›na iliflkin ya-

sal olarak ba¤lay›c› olmayanlar.

Ticarette Teknik Engeller Nas›l Kald›r›l›r
Ticarette teknik engellerin kald›r›lmas› için üç yol

bulunmaktad›r.

a) Teknik mevzuat› uyumlaflt›rmak ve de¤iflik ulusal

yasalar›n yerine bunlar› uygulamak.

b) Ortak Avrupa standartlar›n› kullanmak. 

c) Test ve belgelerin karfl›l›kl› tan›nmas›. (Test ve

belgelendirme kurulufllar›n›n ayn› düzeyde olmas›

gerekmektedir.)

Ticarette Teknik Engellerin Kald›r›lmas›
a) Teknik Mevzuat›n Uyumlaflt›r›lmas›: 

• ‹ste¤e ba¤l› uyumlaflt›rma (Eski yaklafl›m)

• Bütün olarak uyumlaflt›rma (Yeni yaklafl›m)

Yeni yaklafl›mda, uyumlaflt›rma süreci tamamland›-

¤›nda, tüm üye devletlerde, ekonomik alana dahil

olan ülkelerde (‹zlanda, Norveç, Lichtenstein) ve

Türkiye’de (Gümrük Birli¤i nedeniyle) yaln›zca

uyumlaflt›r›lm›fl direktifin gerekliliklerine uyum gös-

teren ürünler piyasaya arz edilmek  zorundad›r.

Mevzuat uyumu, Toplulukta serbest dolafl›ma giren

mallar›n temel sa¤l›k ve güvenlik gereklilikleri karfl›-

lamalar›n› gerektirmektedir. Ürünlere iliflkin temel

gerekliliklere karfl›l›k gelen teknik özellikler uyum-

laflt›r›lm›fl standartlarda yer almaktad›r. Uyumlafl-

t›r›lm›fl standartlar› uygulamak iste¤e ba¤l›d›r, ima-

latç› her zaman di¤er teknik bilgilerle bu gereklilik-

leri yerine getirebilir. Ancak, uyumlaflt›r›lm›fl stan-

dartlara uygun üretilen ürünlerin temel gereklilikle-

ri karfl›lad›¤› varsay›m› önemli bir avantaj olufltur-

maktad›r.

Yeni Yaklafl›m Direktiflerinin Ana Unsurlar›: 

• Piyasa gözetiminin zorunlu olmas›,

• Temel gerekliliklerin belirtilmesi,

MÜZEYYEN ASMA1
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• Uygunlu¤un kabul edilmesi,

• Uygunluk de¤erlendirilmesi,

• Onaylanm›fl kurulufllar,

• CE ‹flareti ve serbest dolafl›m,

• Koruyucu önlemler.

•Yasal mevzuat›n hiç sapma göstermeden uygulan-

mas›, hususlar›d›r.

b) Ortak Standartlar›n Uygulanmas›:

(Avrupa Standartlar› CEN, CENELEC, ETSI gibi Av-

rupa Birli¤i kurulufllar› taraf›ndan haz›rlanan ortak

standartlar›n kullan›lmas›),

• Yeni ürünler için yeni  ortak standartlar oluflturul-

mas›.

c) Test ve/veya Belgelerin Karfl›l›kl› Tan›nmas›:

• Onaylanm›fl kurulufllar için ayn› özelliklerin isten-

mesi.

• Bu kurulufllar›n denetlenmesi ve izlenmesi. 

Mallar›n serbest dolafl›m›nda yasal çerçevenin öngördükleri

• Kullan›c›lara üst düzeyde güvenli¤i garanti etmek-

tedir.

• Temel sa¤l›k ve güvenlik gerekliliklerini belirtmek-

tedir.

• Uygunlu¤un kan›tlanma mekanizmalar›n› göster-

mektedir.

• ‹flaretlerin (CE) ve belgelerin al›nma yollar›n›  gös-

termektedir.

• Yasay› yürürlü¤e koyacaklar›n yetki ve sorumluluk-

lar›n› tan›mlamaktad›r.

Yetkili kurulufllar›n belirlenmesi

97/9196 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile, uyumlaflt›-

r›lacak olan Avrupa Toplulu¤unun standardizasyon,

ölçüm, kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test ve bel-

gelendirme konular›ndaki teknik mevzuat›n konu

bafll›klar› ve yetkili kurumlar belirlenmifltir. Kiflisel

koruyucu donan›m konusunda yetkili kurulufl Çal›fl-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›d›r.

• Yatay mevzuat, çerçeve kanunlar› ile ilgili düzenle-

meler D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan haz›rlan-

m›flt›r. 

Mallar›n Serbest Dolafl›m› ile ilgili 
Çerçeve Mevzuat
• 4703 say›l› Çerçeve Kanun: Ürünlere ‹liflkin Teknik

Mevzuat›n Haz›rlanmas› ve  Uygulanmas›na Dair

Kanun.

• Ürünlerin Piyasaya Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik.

• CE Uygunluk ‹flaretinin Ürüne ‹lifltirilmesine ve

Kullan›lmas›na Dair Yönetmelik.

• Uygunluk De¤erlendirme Kurulufllar› ile Onaylan-

m›fl Kurulufllara Dair Yönetmelik.

• Teknik Mevzuat›n ve Standartlar›n Türkiye ile Av-

rupa Birli¤i Aras›nda bildirimine Dair Yönetmelik.

• Bu Çerçeve mevzuat›n alt›nda dikey mevzuat diye

adland›rd›¤›m›z 24 adet yeni yaklafl›m direktifleri

uyumlaflt›r›larak Türk mevzuat›na kazand›r›lm›flt›r.

Bunlar›n sadece 3 adedi ürüne CE uygunluk iflareti

ilifltirilme zorunlulu¤unu tafl›mamaktad›r. Di¤er 21

direktif için ürünlere CE iflareti ilifltirilmesi zorunlu-

lu¤u bulunmaktad›r.   

Dikey mevzuattan baz›lar›; 

• Düflük Voltaj Direktifi, 

• Basit Bas›nçl› Kaplar direktifi, 

• Makine Emniyeti Direktifi, 

• Kiflisel Koruyucu Donan›m Direktifi,

• Patlay›c› Ortamlarda Kullan›lan Ekipman Direktifi,

• Oyuncaklar›n Güvenli¤i Direktifi,

• Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, 

• Gaz Yakan Cihazlar Direktifi, 
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• S›cak Su Kazanlar› Direktifi,

• So¤utma Cihazlar› Direktifi,

gibi.

• 4703 say›l› Çerçeve Kanunun amac›, ürünlerin pi-

yasaya arz›, uygunluk de¤erlendirmesi, piyasa göze-

timi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yap›lacak

bildirimlere iliflkin usul ve esaslar› belirlemektir.

• Kapsam: Ürünlerin piyasaya arz koflullar›n›, üreti-

ci ve da¤›t›c›lar›n yükümlülüklerini, uygunluk de-

¤erlendirme kurulufllar›n›, onaylanm›fl kurulufllar›,

piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya ar-

z›n›n yasaklanmas›n›, toplat›lmas›n›, bertaraf›n› ve

bunlarla ilgili yap›lacak bildirimleri kapsar.

ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K 
BAKANLI⁄ININ GÖREVLEND‹R‹LMES‹
• Gümrük Birli¤i çerçevesinde, 97/9196 say›l› Ba-

kanlar Kurulu Karar› gere¤i KKD ile ilgili yasal dü-

zenlemelerin haz›rlanmas› ve uygulanmas› Çal›flma

ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na verilmifltir.

• Bakanl›k içinde de, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel

Müdürlü¤ü KKD Mevzuat›n›n haz›rlanmas›, bu mev-

zuat›n uygulanmas› ve uygulamaya iliflkin her türlü

karar› vermekle sorumlu k›l›nm›flt›r.

• Bakanl›¤›m›z Taraf›ndan Haz›rlanan KKD ile ilgili

Mevzuat:

• Kiflisel Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤i

(89/686/EEC say›l› Direktif paralelinde).

• Kiflisel Koruyucu Donan›m›n ‹flyerlerinde Kulla-

n›lmas› Hakk›nda Yönetmelik (89/656/EEC say›l› Di-

rektif paralelinde).

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizasyon

Rehberine Dair Tebli¤.

• Çal›flma ve sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan

yap›lacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine ‹liflkin

Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik.

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ‹lgili Onaylanm›fl

Kurulufllar›n Görevlendirilmesine Dair Tebli¤.

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ‹lgili Uyumlaflt›r›l-

m›fl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤.

Yeni yaklafl›m direktiflerinin yap›s› flöyledir:

• Kapsam, tan›mlar, istisnalar,

• Temel güvenlik ve sa¤l›k gereklilikleri,

• ‹lgili uyumlaflt›r›lm›fl standartlarla iliflkileri,

• Uygunluk de¤erlendirme ifllemleri,

• Resmi gereklilikler (dokümanlar, iflaretler) 

• Piyasa gözetimi ve denetimi.

Kiflisel Koruyucu Donan›m Direktifi 89/686/EEC say›l›

Avrupa Konseyi Direktifidir. Bu Direktifte de¤ifliklik yapan

direktifler afla¤›da verilmifltir.

1)3/68/EEC (CE iflareti ile ilgili),

2)3/95/EEC (Motorsiklet sürücülerinin bafll›k ve göz

siperlerinin kapsam d›fl›na al›nmas›),

3)6/85/EC (CE iflareti yan›na senenin yaz›lmamas›)

89/686/EEC say›l› Avrupa Konseyi Direktifi, Kiflisel

Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤i olarak mevzuat›-

m›za kazand›r›lm›fl ve 09/02/2005 tarihinden itiba-

ren yürürlü¤e girmifltir.

Yönetmeli¤in bölümleri flunlard›r:

• Birinci bölüm: Amaç, kapsam, hukuki dayanaklar,

tan›mlar,

• ‹kinci bölüm: KKD’nin piyasaya arz› ve uygunluk

varsay›m›,

• Üçüncü bölüm: Belgelendirme ifllemleri,

• Dördüncü bölüm: Onaylanm›fl kurulufllar,

• Beflinci bölüm: AT Tip incelemesi,

• Alt›nc› bölüm: Nihai ürün için Avrupa Toplulu¤u

Kalite Kontrolü,

• Yedinci bölüm: Üretimde Avrupa Toplulu¤u kalite

kontrol sistemi,

• Sekizinci bölüm: Avrupa Toplulu¤u uygunluk be-
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yan› ve CE iflareti,

• Dokuzuncu bölüm: Çeflitli hükümler, piyasa göze-

timi ve denetimi,

• Onuncu bölüm: Son hükümler.

EK-I : Bu yönetmeli¤in kapsam›na girmeyen KKD’lerin listesi.

• EK-II: Temel sa¤l›k ve güvenlik gerekleri.

• EK-III: ‹malatc›n›n sunaca¤› teknik belgeler.

• EK-IV: CE iflareti.

• EK-V: Onaylanm›fl kuruluflun yerine getirmesi ge-

reken koflullar.

• EK-VI: AT uygunluk beyan› formu.

89/656/EEC say›l› Avrupa Konseyi Direktifi, Kiflisel

Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde Kullan›lmas›

Hakk›nda Yönetmelik olarak mevzuat›m›za kazand›-

r›lm›fl, 11/02/2004 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. ‹ç

pazar›n sosyal boyutunun bir basama¤›n› olufltur-

maktad›r.

Bu Yönetmeli¤in; 

a) Birinci Bölümü: Amaç, kapsam, hukuki dayanak

ve tan›mlar,

b) ‹kinci bölümü: ‹flverenin yükümlülükleri,

c) Üçüncü bölümü: Son hükümler,

EK-I: Kiflisel koruyucu donan›m kullan›m›na iliflkin

risk belirleme tablosu örne¤i,

EK-II: Kiflisel koruyucu donan›m listesi,

EK-III: Kiflisel koruyucu donan›m kullan›lmas›n›n

gerekli olabilece¤i ifller ve sektörlerden oluflmakta-

d›r.

KKD Yönetmeli¤inin Amac› ve Kapsam›
‹nsan sa¤l›¤› ve güvenli¤inin korunmas› amac›yla

kullan›lan kiflisel koruyucu donan›mlar›n imalat›, it-

halat›, da¤›t›m›, piyasaya arz›, hizmete sunumu ve

denetimi ile üçüncü flah›slar›n can ve mal güvenli¤i-

nin tehlikelere karfl› korunmas›na iliflkin usul ve

esaslar› düzenlemektir.

Kapsam›: Kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tü-

zel kiflilerin KKD’nin üretimi, ithalat›, piyasaya arz›

ve denetimi ile ilgili hususlard›r.

KKD Yönetmeli¤inin kapsam›nda olan kiflisel koruyucu do-

nan›mlar 3 grupta de¤erlendirilmektedir.

• Basit yap›daki kiflisel koruyucu donan›mlar,

• Karmafl›k yap›daki kiflisel koruyucu donan›mlar,

• Di¤er kiflisel koruyucu donan›mlar.

Kiflisel Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤i, iflyerlerin-

de kullan›lan ve sade vatandafllar›n, tüketicilerin

kulland›¤› tüm kiflisel koruyucular› kapsar (Solunum

koruyucu cihazlar, göz koruyucu,bafl koruyucu, iflit-

me koruyucu, düflmeye karfl› koruyucular, ayak- ba-

cak koruyucular›, koruyucu giysiler, el ve kol koruyu-

cular› ve can yelekleri dahil).

Ancak, afla¤›da listesini verece¤imiz kiflisel koru-

yucu donan›mlar kapsam d›fl›d›r.

EK-I: Yönetmelik Kapsam›na Girmeyen Kiflisel Koruyucu

Donan›mlar›n Listesi:

1) Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplar›n›n

veya kanun ve düzenin korunmas›nda görevli kiflile-

rin kullan›m› için tasarlanm›fl ve üretilmifl kiflisel ko-

ruyucu donan›mlar (mi¤fer, kalkan vb).

2) Nefsi müdafaa için üretilen KKD’ler (bay›lt›c›

spreyler, kiflisel sald›r›ya karfl› cayd›r›c› silahlar vb.),

3) Afla¤›da belirtilen etkenlere karfl› kiflisel kullan›m

için tasarlarm›fl ve üretilmifl KKD’ler;

a) Olumsuz atmosferik koflullar (bafll›k, mevsimlik

giysi, ayakkab› flemsiye vb.)

b) Islanma ve su (bulafl›k, eldivenler vb.),

c) Is› (eldiven vb.),

4) Uçak veya deniz araçlar›nda, kiflilerin kurtarma ve

korunmas› amac›yla imal edilen ve sürekli kullan›l-

mayan KKD’ler,
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5) ‹ki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için

bafll›klar ve göz siperleri.

TANIMLAR

Kiflisel Koruyucu Donan›m: Kiflisel Koruyucu Dona-

n›m bir veya birden fazla sa¤l›k ve güvenlik tehlike-

sine karfl› korunmak için kiflilerce giyilmek, tak›lmak

veya tafl›nmak amac›yla tasarlanm›fl herhangi bir ci-

haz, alet veya malzemeyi,

Kifliyi ayn› anda bir veya daha fazla muhtemel risk-

lere karfl› korumak amac›yla üretici taraf›ndan bir

bütün haline getirilmifl bir çok cihaz, alet veya mal-

zemeden oluflmufl bir donan›m› (KKD Yön.Mad.4),

Temel Gerekler: KKD’nin insan sa¤l›¤›, can ve mal gü-

venli¤i, hayvan ve bitki yaflam ve sa¤l›¤›, çevre ve tü-

keticinin korunmas› aç›s›ndan sahip olmas› gereken

asgari güvenlik koflullar›n›,

Üretici Tan›m›: KKD’yi ve/veya parçalar›n› üreten, ›s-

lah eden, piyasada haz›r bulunduran bir veya birden

fazla parçay› birlefltiren veya ç›kartan ürüne ad›n›, ti-

cari markas›n› veya ay›rt edici iflaretini koyarak ken-

disini üretici olarak tan›tan gerçek veya tüzel kifliyi,

üreticinin Türkiye d›fl›nda olmas› halinde, üretici ta-

raf›ndan yetkilendirilen temsilciyi, Türkiye’de bir

yetkili temsilcinin bulunmamas› halinde ise ithalat-

ç›y› ayr›ca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve fa-

aliyetleri, KKD’nin güvenirlili¤ine iliflkin özelliklerini

etkileyen gerçek veya tüzel kifliyi, ifade eder.

Güvenli Ürün: Kullan›m süresi içinde, normal kulla-

n›m koflullar›nda risk tafl›mayan veya kabul edilebi-

lir ölçülerde risk tafl›yan ve temel gerekler bak›m›n-

dan azami ölçüde koruma sa¤layan üründür.  Ürü-

nün sa¤lamas› gereken temel sa¤l›k ve güvenlik ko-

flullar›, Kiflisel Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤inde

aç›klanm›flt›r.

Uygunluk ‹flareti:
Üreticinin, bu Yönetmelikten kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdi¤ini ve bir KKD’nin ilgili tüm uygunluk 

de¤erlendirme ifllemlerine tabi tutuldu¤unu gösteren iflareti ifade eder. 

‹flaretinin Ürüne ‹lifltirilmesinin Süreci

Kat I Kat II Kat III

Basit tasar›m Karmafl›k tasar›m

Üretici Teknik Dokümantasyon (Ek-III)

AT Tip ‹nceleme

Onaylanm›fl kurulufl

Nihai Ürün               Üretim Kal.

Kalite                       ‹zleme

Kont.Sis.                   Sis.

AT Uygunluk Beyan›

Üretici CE                               CE CE 0123
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Piyasaya Arz: KKD’nin  tedariki ve/veya kullan›m›

amac›yla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer

almas› için yap›lan faaliyeti,

AT Uygunluk Beyan›: Üreticinin piyasaya arz etti¤i

KKD’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlu¤unu

beyan etti¤i belgeyi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi:
Bakanl›k taraf›ndan KKD’nin piyasaya arz› ve da¤›t›-

m› aflamas›nda veya Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›

Piyasada iken bu yönetmelik hükümlerine uygun

olarak üretilip üretilmedi¤inin ve güvenli olup ol-

mad›¤›n›n denetlenmesini, güvenli olmayan ürünle-

rin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerekti-

¤inde yapt›r›mlar uygulamak amac›yla yetkili kuru-

lufl taraf›ndan yap›lacak her türlü faaliyeti kapsar.

Piyasa Gözetiminin Prensipleri:

• Yasaya uygunluk,

• Oransall›k,

• Objektif ve tutarl› olmak,

• Tüm kararlar› ispatlanm›fl gerçeklere dayand›rmak,

• Aç›kl›k ve fleffafl›k (bilgilere ulaflabilme),

• Yeterli kaynaklara ve güce sahip olma,

• Avrupa ile iflbirli¤i.

Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerin-
de Kullan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik
Bir di¤er yönetmelik olan, “Kiflisel Koruyucu Dona-

n›mlar›n ‹flyerlerinde kullan›lmas› Hakk›nda Yönet-

melik”, 4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›na giren tüm

iflyerlerini kapsar, bu yönetmelik ‹fl Kanununun

78 inci maddesi, (Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görüflünü ala-

rak Çal›flma ve sosyal Güvenlik Bakanl›¤› iflyerlerin-

de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin al›nmas›, ma-

kineler, tesisat, araç ve gereçler ile kullan›lan mad-

deler sebebiyle ortaya ç›kabilecek ifl kazalar› ve

meslek hastal›klar›n›n önlenmesi; yafl, cinsiyet ve

özel durumlar› sebebiyle korunmas› gereken kiflile-

rin çal›flma flartlar›n›n düzenlenmesi amac›yla tüzük

ve yönetmelikler ç›kar›r.) uyar›nca 89/656/EEC say›l›

direktif esas al›narak haz›rlanm›flt›r.

Bu yönetmeli¤in amac›, iflyerindeki risklerin önlen-

mesinin veya yeterli derecede azalt›lmas›n›n, teknik

tedbirlere dayal› toplu koruma ya da ifl organizasyo-

nu veya çal›flma yöntemleri ile sa¤lanmad›¤› du-

rumlarda, kullan›lacak kiflisel koruyucular›n özellik-

leri, temini, kullan›m› ve di¤er hususlarla ilgili usul

ve esaslar› belirlemektir.

Burada genel kural, iflyerinde kullan›lan kiflisel ko-

ruyucu donan›mlar›n KKD Yönetmeli¤ine uygun

olarak tasarlanm›fl ve üretilmifl olmas›d›r.

Bu Yönetmeli¤in;

EK-I’i kiflisel koruyucu donan›m kullan›m›na iliflkin

risk belirleme tablosu örne¤ini (fiziksel, kimyasal,

biyolojik gibi.), 

EK-II’si kiflisel koruyucu donan›m listesini (bafl, ku-

lak, göz ve yüz, solunum sistemi, el ve kol, ayak ve

bacak, cilt, gövde, kar›n ve vücut koruyucular› gibi.), 

EK-III’ü kiflisel koruyucu donan›m kullan›lmas›n›n

gerekli olabilece¤i ifller ve sektörler listesini (koru-

yucu baretler inflaat ifllerinde, çelik burunlu emniyet

ayakkab›lar› metal ifllerinde, koruyucu gözlükler kay-

nak ifllerinde gibi.) göstermektedir.

KKD Kategorizasyonu
KKD Yönetmeli¤inin kapsam›nda olan kiflisel koru-

yucu donan›mlar 3 grupta de¤erlendirilmektedir.

• Basit yap›daki kiflisel koruyucu donan›mlar,

• Karmafl›k yap›daki kiflisel koruyucu donan›mlar,

• Di¤er kiflisel koruyucu donan›mlar.

Bu donan›mlar›n belgelendirme ifllemleri her parça

KKD’nin kategorisine ba¤l›d›r. AB’nin “KKD Katego-

rizasyon Rehberi” kiflisel koruyucu donan›mlar›n CE

belgelendirme ifllemlerinin yap›labilmesi için, KKD

nin hangi kategoriye dahil olduklar›n› belirlemek

üzere haz›rlanm›flt›r.
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Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizasyon

Rehberine Dair Tebli¤:

Bu rehber “Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Katego-

rizasyon Rehberine Dair Tebli¤”  4/5/2004 tarihli

Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve 9/2/2005 tarihinde

yürürlü¤e girmifltir. Bu tebli¤ KKD Yönetmeli¤inin

uygulamas›n› kolaylaflt›rmak için ç›kar›lm›flt›r. Do¤-

ru uygunluk de¤erlendirme ifllemini seçmek, üretici-

nin sorumlulu¤undad›r. Bu kategorizasyon rehbe-

rinde kiflisel koruyucu donan›mlar belgelendirme

aç›s›ndan 3 kategoride de¤erlendirilmektedir. 

KATEGOR‹ I

Tebli¤ Madde 4- Tasar›mc› taraf›ndan, kullan›c›n›n

kendisinin de¤erlendirilebilece¤i kabul edilen, ted-

rici olarak ortaya ç›kan ve zaman›nda farkedilebilir

derecede düflük düzeydeki risklere karfl› koruma

sa¤layan basit yap›daki kiflisel koruyucu donan›m-

lar, Kategori-I olarak s›n›fland›r›l›r.

• Kategori I’e dahil olan kiflisel koruyucu donan›m-

lar›n belgelendirilmesi, “Kiflisel Koruyucu Donan›m-

lar Yönetmeli¤i”nin 10 uncu maddesinde belirtildi¤i

flekilde, üreticinin sorumlulu¤u kendi üzerine ola-

rak, AT uygunluk beyan› düzenlemesi esas›na göre

yap›l›r.

KATEGOR‹ I- Örnekler 1

Bu kategoriye giren KKD’ler kullan›c›y› özellikle;

a) Yüzeysel mekanik etkiler (bahç›van eldivenleri,

dikifl yüksü¤ü vb.),

b) Zay›f ve etkisi kolayca geçebilen temizlik madde-

leri (seyreltik deterjan çözeltisi ve benzeri çözeltile-

re karfl› kullan›lan eldivenler),

c) 500C’nin üzerinde olmayan s›cak maddelerle ça-

l›flmalarda oluflan riskler veya tehlike yaratmayan

di¤er etkiler (mesleki ifllerde kullan›lan eldivenler,

önlükle vb.),

d) Do¤al atmosferik etkenler (bafll›klar, mevsimlik

elbiseler, ayakkab›lar (vb),

e) Vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkile-

ri kal›c› lezyonlara neden olmayan küçük darbeler ve

titreflimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldi-

venler, hafif ayakkab›lar (vb),

f) Günefl ›fl›¤› (günefl gözlükleri), risklerine karfl› ko-

rurlar.

KATEGOR‹ II

Tebli¤ Madde 5- Kategori I ve Kategori III’ün d›fl›nda

kalan tüm kiflisel koruyucu donan›mlar, Kategori II

olarak s›n›fland›r›l›r.

• Kategori II’ye dahil olan kiflisel koruyucu dona-

n›mlar›n belgelendirilmesi, “Kiflisel Koruyucu Dona-

n›mlar Yönetmeli¤i”nin 12 nci maddesinde belirtil-

di¤i flekilde, onaylanm›fl kurulufl taraf›ndan model

kiflisel koruyucu donan›m için AT tip inceleme bel-

gesi düzenlendikten sonra, üretici taraf›ndan AT uy-

gunluk beyan› düzenlenmesi esas›na göre yap›l›r.

KATEGOR‹ III

Tebli¤ Madde 6- Tasar›mc› taraf›ndan, ani olarak or-

taya ç›kabilecek tehlikeler,kullan›c›n›n zaman›nda

fark edemeyece¤i düflünülen durumlarda ve hayati

tehlike oluflturarak, sa¤l›¤a ciddi flekilde ve geriye

dönüflü mümkün olmayacak derecede zarar verebi-

lecek risklere karfl› koruma sa¤layan karmafl›k yap›-

daki kiflisel koruyucu donan›mlar, Kategori III olarak

s›n›fland›r›l›r.

Kategori III’e dahil olan kiflisel koruyucu donan›mla-

r›n belgelendirilmesi, “Kiflisel Koruyucu Donan›mlar

Yönetmeli¤i”nin 11’inci maddesinde belirtildi¤i fle-

kilde, onaylanm›fl kurulufl taraf›ndan model kiflisel

koruyucu donan›m için AT tip inceleme belgesinin

düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan

veya bir baflka onaylanm›fl kuruluflun üretilen kiflisel

koruyucu donan›mlar›n kalite kontrolünü yaparak

üreticiye kalite kontrol belgesini vermesinden son-

ra, üreticinin AT uygunluk beyan› düzenlemesi esa-

s›na göre yap›l›r.
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Örnek 

Bu kategoriye giren KKD’ler flunlard›r:

a) Kart› partikül ve s›v› aerosollerden veya tahrifl

edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan

korunmak için kullan›lan filtreli solunum sistemi

koruyucular›,

b) Su alt›na dalmada kullan›lanlar› da içeren, at-

mosferden tam yal›t›m sa¤layan koruyucu solunum

araçlar›,

c) Kimyasal maddelere veya iyonlaflt›r›c› radyasyona

karfl› s›n›rl› bir koruma sa¤layan araçlar,

d) Etkisi 100o C veya daha fazla olan hava s›cakl›¤›

ile k›yaslanabilen, k›z›l ötesi ›fl›n yay›lmas›, alev ve-

ya büyük miktarda ergimifl materyalin varl›¤› ile ka-

rakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek s›cak-

l›ktaki ortamlarda kullan›lacak acil durum ekipman-

lar›,

e) Eksi 50o C veya daha düflük hava s›cakl›¤› ile k›-

yaslanabilen düflük s›cakl›ktaki ortamlarda kullan›-

lacak acil durum ekipmanlar›,

f) Yüksekten düflmelere karfl› kullan›lan donan›mlar,

g) Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karfl› veya

yüksek gerilim ifllerinde kullan›lan yal›t›c› özellikli

donan›mlar.

Yönetmelik Kapsam›na Girmeyen KKD’ler
KKD Yönetmeli¤i kapsam›na girmeyen KKD’ler (dü-

zeltici gözlükler, 2 ve 3 tekerli motorlu araçlar için

tasarlanm›fl ve üretilmifl baret ve siperlikleri, Silahl›

Kuvvetler ve Emniyet güçleri taraf›ndan kullan›lmak

üzere özel olarak tasarlanm›fl ve üretilmifl mi¤ferler

gibi.) Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizas-

yon Rehberine Dair Tebli¤de, kategori 0 olarak belir-

tilmifltir.

Temel Sa¤l›k ve Güvenlik Gerekleri
Belgelendirme kategorisi ne olursa olsun, üretilen

KKD (Kat.I,II,III) temel sa¤l›k ve güvenlik gerekllilik-

lerini tafl›mal›d›r.  

- Üreticiler, KKD’yi tasarlarken ve üretirken bu husu-

su ak›llar›ndan ç›karmamal›d›r.

KATEGOR‹ZASYON TABLOSU
Tebli¤ Madde 9- “Kiflisel Koruyucu Donan›m Yönet-

meli¤i” kapsam›nda bulunan ve tüm tasar›mc› ve

üretici, gerçek ve tüzel kiflilerin dikkate almalar› ge-

reken ve kiflisel koruyucu donan›mlar ile ilgili olan

Kategorizasyon Tablosu, rehbere dair tebli¤in ekin-

de verilmifltir. 

Tablodan Örnekler

Birkaç örnek vermemiz gerekirse; ‹flitmeyi koruyan

tüm donan›mlar (kulak içine ve d›fl›na tak›lanlar)

Belgelendirme Kategorisi II’de de¤erlendirilir. Tüm

göz koruyucular› ve filtrelerinin Belgelendirme Kate-

gorisi II olup, etkisi 100o C veya daha fazla hava s›-

cakl›¤› ile k›yaslanabilir k›z›l ötesi ›fl›n yay›lmas› gi-

bi yüksek s›cakl›ktaki ortamlarda kullan›lmak üzere

tasarlanm›fl, iyonlaflt›r›c› radyasyona, elektrik riskle-

rine karfl› koruma sa¤lamak üzere tasarlanm›fl ve

üretilmifl göz koruyucular› ve filtreleri Kategori III’de

de¤erlendirilir.

-Bunun yan›nda yüzme ve/veya dalg›ç gözlük ve

maskeleri ve günefl gözlükleri de Kategori I olarak

de¤erlendirilir.

-Yüksekten düflmeye karfl› koruma sa¤lamak üzere

tasarlanm›fl tüm koruyucu donan›mlar, emniyet ku-

fla¤›, bacak bantlar›, kemerler vs. Kategori III’de de-

¤erlendirilir.

-Yüzeysel mekanik etkilere karfl› koruma sa¤lamak

üzere, mesleki kullan›mda ola¤anüstü veya afl›r› ol-

mayan hava flartlar›na karfl› koruma sa¤lamak üzere

tasarlan›p üretilmifl koruyucu giysiler Kategori I,

özel koruma sa¤lamak üzere tasarlan›p üretilmifl

giysiler Kategori II,

Elektrik risklerine, kimyasallara veya iyonlaflt›r›c›

radyasyonlara karfl› s›n›rl›  koruma sa¤lamak üzere,
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100o C üzerinde ve – 50o C alt›ndaki s›cakl›ktaki or-

tamlarda kullan›lmak üzere tasarlan›p üretilmifl giy-

siler Kategori III’de yer al›r.

• Sonuç olarak, KKD’nin üretiminde, tüketiminde

ve piyasa gözetimi ve denetiminde taraflar›n sorum-

luluklar›n›n neler oldu¤una bak›ld›¤›nda:

• Üretici: Piyasaya güvenli ürün sunmal› ve ürünle-

rin teknik mevzuata uygunlu¤unu sa¤lamal›d›r. Üre-

tici ürüne CE iflareti ilifltirerek, ürünün ilgili teknik

düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun oldu¤unu

ve ürünün gerekli uygunluk de¤erlendirme ifllemle-

rine tabi tutuldu¤unu teyit etmelidir.

• Tüketici: Tüketici grubu ikiye ayr›labilir:

• Birinci grupta yer alan sade vatandafl, bofl zaman-

lar›nda sportif faaliyetlerinde kulland›¤› kiflisel ko-

ruyucular›n CE iflaretli olmas›na dikkat etmelidir.

• ‹kinci grupta yer alan  iflveren, iflyerindeki muhte-

mel riskleri de¤erlendirerek, KKD’yi risklere ve ko-

flullara göre seçecek ve seçti¤i KKD’nin güvenli ürün

olmas›na yani CE iflareti tafl›mas›na dikkat etmelidir.

• ‹flverenin ald›¤› KKD’yi kullanacak iflçi grubu ise;

CE iflaretli KKD’nin kullan›m k›lavuzundaki talimata

göre kullanmal›d›r. 

• Üye ülke, yetkili otorite: Üye ülkeler güvenli ürün-

lerin piyasaya sürülmesi için yetkili otoriteleri belir-

leyeceklerdir. Daha önce de ifade edildi¤i gibi KKD

konusunda yetkili otorite  Çal›flma ve Sosyal Güven-

lik Bakanl›¤›d›r. 

• Yetkili otorite, güvenli ürün üretilmesi ve  piyasa-

ya arz edilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri ha-

z›rlayacak ve bu yasal düzenlemeler çerçevesinde

piyasa gözetimi ve denetimini yapacakt›r.

• Ayr›ca, KKD’ler konusunda belgelendirme kuru-

lufllar›n› de¤erlendirmek ve onaylamak da Bakanl›-

¤›m›z görevleri aras›ndad›r.

* KKD Denetçileri dikey ve yatay yasalar gere¤i, KKD

piyasa gözetimi ve denetimini market, depo, sergi

ve fuarlarda yapacaklard›r.

* Ürünün CE uygunluk iflareti ile di¤er iflaretleri ta-

fl›y›p tafl›mad›¤›, Türkçe kullan›m k›lavuzunun bulu-

nup bulunmad›¤›, ürünün KKD Yönetmeli¤inin

ekinde yer alan sa¤l›k ve güvenlik koflullar›n› yerine

getirip getirmedi¤ini kontrol edeceklerdir. 

Üründen flüphelendiklerinde; biri flahit numune ol-

mak üzere iki tak›m numune alacaklar, daha ileri de-

¤erlendirmelerini yaparak ve gerekirse test etme ve-

ya ettirme yoluna gideceklerdir.

Güvensiz ürünlerde öncelikle üreticilerle temasa ge-

çilerek ürünün güvenli hale getirilmesi sa¤lanacak-

t›r. Bunun mümkün olmad›¤› hallerde, KKD denetçi-

sinin önerisi ve Genel Müdürün onay› ile yapt›r›m-

lar uygulanacakt›r.

Yasal Zorunluluklar Yerine Getirilmedi¤inde;

• Piyasa gözetimi denetimi elemanlar›, denetim so-

nucu güvensiz ürün tespit ettiklerinde, afla¤›daki

yapt›r›mlardan birisini durumun ciddiyetine para-

lellik arz edecek flekilde uygularlar. 

Ürünün:

• Güvensizli¤inin üretici taraf›ndan giderilmesinin

mümkün oldu¤u hallerde yetkili kuruluflça belirle-

necek süre içinde ürünün güvenli hale getirilmesi

için üreticinin uyar›lmas›,

• Piyasaya arz›n›n geçici olarak durdurulmas›,  

• Piyasaya arz›n›n yasaklanmas›,

• Piyasaya arz edilmifl olanlar›n toplat›lmas›, (ürü-

nün k›smen veya tamamen bertaraf edilmesi),

• ‹dari para cezas› verilmesi,

fleklinde uygulan›r. 
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KKD’LER‹N KULLANILMASINDA GENEL 
HÜKÜMLER, ELEKTR‹KTE ve ELEKTR‹K 
KAYNA⁄INDA GÜVENL‹K ve KKD KULLANIMI 

KKD TANIMI

‹nsanlar, yarat›fllar›ndan gelen bir hareketle d›flar›-
dan gelecek tehlikelere karfl› kendini korumaya yö-
nelik refleksler gelifltirmifllerdir. Ancak bu davra-
n›fllar gözle görülebilen tehlikelere karfl› oluflmak-
tad›r. Örne¤in; tozlu bir bölgeden geçerken a¤z›n›
burnunu elle kapatmas› ve gözlerine toz girmesini
önlemek amac›yla gözlerini k›smas› veya fena ko-
kulu bir yerden geçerken burnunu kapatmas› gibi
hareketler yapmaktad›r. Ancak çal›flmak ve üretim
yapmak zorunda oldu¤u ortamlarda oluflan tehli-
kelere karfl› kendini koruyabilmesi, gerek uygula-
nan üretim yöntemi gerekse girdi olarak kullan›lan
maddelerin sahip olduklar› özellikler nedeniyle
önemli hale gelmektedir. Bu maddelerin, zararl› et-
kilerinden korunma sa¤lanmad›kça vücudun belli
organlar› üzerindeki etkileri kal›c› ve zararl› hale ge-
lecektir. 

Al›nan teknik önlemlerin yetersiz kald›¤› veya, sü-
reç gere¤i kullan›lma zorunlulu¤u olan ya da acil
durumlarda oluflan tehlikeden kaynaklanabilecek
ifl kazas› ve mesleki maruziyetlerden çal›flanlar› ko-
rumak veya etkilerini en aza indirmek için kullan›lmak
üzere kiflisel koruyucu donan›mlar gelifltirilmifltir.

Bu donan›mlar›n gerekli yerlerde ve uygun bir fle-
kilde kullan›lmas› maksad› ile Avrupa Birli¤ine
uyum çerçevesinde çeflitli mevzuatlar yay›mlanm›fl
ve yürürlülü¤e konulmufl bulunmaktad›r. 

Uyumlaflt›r›lm›fl olan bu yönetmeliklerden Kiflisel
Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤inde KKD: Bir ve-
ya birden fazla sa¤l›k ve güvenlik tehlikesine karfl›
korunmak için kiflilerce giyilmek veya tafl›nmak
amac›yla tasarlanm›fl herhangi bir cihaz, alet veya
malzeme, kifliyi ayn› anda bir veya daha fazla muh-
temel risklere karfl› korumak amac›yla imalatç› ta-

raf›ndan bir bütün haline getirilmifl birçok cihaz,
alet veya malzemeden oluflmufl bir donan›m, belir-
li bir faaliyetin yap›lmas› için korunma amac› ol-
maks›z›n, tafl›nan veya giyilen donan›mla birlikte
kullan›lan, ayr›labilir veya ayr›lamaz nitelikteki ko-
ruyucu cihaz, alet veya malzeme olarak tan›mlan-
m›flt›r.

Endüstriyel çal›flma ortamlar›nda art›k riskler bir
s›r de¤ildir. Özellikle son AB entegrasyonu dahilin-
de Türkiye de yay›nlanan ve uygulamaya konan yö-
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netmelikler sayesinde, çal›flma ortam›ndaki riskler
konusundaki bilinçte tüm ülke genelinde geçmifl
y›llara göre çok ciddi bir art›fl meydana getirmifltir.

Çal›flma ortam›ndaki risklerin gerek yap›lan ifle ge-
rekse de ortama ba¤l›l›¤› nedeni ile risklerin çeflit-
lili¤i neredeyse s›n›rs›zd›r. Özellikle uygulama baz-
l› risk de¤erlendirmeleri yap›ld›¤›nda çeflitlilik da-
ha da genifllemektedir. 

K‹fi‹SEL KORUYUCULARIN KULLANIMI 
HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER
‹flyerinde kullan›lan KKD, Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak tasarlanm›fl ve üretilmifl olmal›d›r.
Tüm Kiflisel Koruyucu Donan›mlar;
• Kendisi ek riske sebep olmadan ilgili riski önle-
meye uygun olmal›d›r.
• ‹flyerinde varolan flartlara uygun olmal›d›r.
• Kullanan iflçinin sa¤l›k durumuna ve ergonomik
gereksinimlerine uygun olmal›d›r.
• Gerekli ayarlamalar yap›ld›¤›nda kullanana tam
uymal›d›r.
• Birden fazla riskin bulundu¤u ve ayn› anda birden
fazla KKD kullan›lmas›n›n gerektirdi¤i durumlarda,
bu KKD'lerin bir arada kullan›lmas› uyumlu olmal›
ve risklere karfl› etkin olmal›d›r.
• KKD'lerin kullan›lma koflullar› özellikle kullan›l-
ma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet s›kl›¤›-
na, iflçinin çal›flt›¤› yerin özelliklerine ve KKD'nin
performans›na ba¤l› olarak belirlenmelidir.
• Tek kifli taraf›ndan kullan›lmas› esas olan KKD'le-
rin zorunlu hallerde birkaç kifli taraf›ndan kullan›l-
mas› halinde, bu kullan›mdan dolay› sa¤l›k ve hij-
yen problemi do¤mamas› için her türlü önlem al›n-
mal›d›r.
• ‹flyerinde her bir KKD için yeterli aç›klay›c› bilgi
bulunmal› ve bu bilgilere kolayca eriflilebilmelidir.
• KKD'ler, iflveren taraf›ndan ücretsiz verilmeli, ba-
k›m ve onar›mlar›ndan sonra hijyenik flartlarda
muhafaza edilerek ve kullan›ma haz›r bulundurul-
mal›d›r.
• ‹flveren iflçiyi KKD'leri hangi risklere karfl› kulla-
naca¤› konusunda bilgilendirmeli, KKD'lerin kul-

lan›m› konusunda uygulamal› olarak e¤itim ver-
melidir
• ‹flveren, iflçilerin kiflisel koruyucu donan›mlar› uy-
gun flekilde kullanmalar› için her türlü önlemi al-
mal›d›r.
• ‹flçiler kendilerine verilen kiflisel koruyucu dona-
n›mlar› ald›klar› e¤itime ve talimata uygun olarak
kullanmakla yükümlüdür. 
• ‹flçiler kiflisel koruyucu donan›mda gördükleri
herhangi bir ar›za veya eksik-
li¤i iflverene bildirmeli-
dir.
• ‹flçilere verilen kiflisel
koruyucu donan›mlar
her zaman etkili flekilde
çal›fl›r durumda olmal›,
temizlik ve bak›m› ya-
p›lm›fl ve gerekti¤inde
yenileri ile de¤ifltirilmeli-
dir.
KKD'ler istisnai durumlar
hariç sadece amac›na uy-
gun olarak kullan›lmal›d›r.
KKD'ler talimatlara uygun
olarak kullan›lmal› ve tali-
matlar iflçiler taraf›ndan
anlafl›l›r olmal›d›r.

K‹fi‹SEL KORUYUCU DONANIMLARIN TEMEL
SA⁄LIK VE GÜVENL‹K GEREKLER‹:
• KKD'ler amaçlanan do¤rultuda kullan›m› s›ra-
s›nda karfl›lafl›lan tüm risklere karfl› yeterli koruma
sa¤lamal›d›r. KKD, tehlike içeren ifl yap›l›rken, ön-
görülebilen koflullarda ve amaçlanan do¤rultuda
kullan›m› s›ras›nda kullan›c›y› mümkün olan en
yüksek düzeyde koruyacak flekilde tasarlanarak
imal edilmelidir.

• KKD, öngörülebilir koflullarda kullan›m› s›ras›nda
tehlikelere ve yap›s›ndan kaynaklanabilen rahats›z-
l›k verici di¤er faktörlere neden olmayacak flekilde
tasarlanarak imal edilmelidir. KKD malzemesi ve
parçalar›, bozulma sonucu ortaya ç›kan maddeler
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de dahil olmak üzere, kullan›c›n›n sa¤l›k ve hijyeni-
ni olumsuz yönde etkilememelidir. Giyildi¤inde
kullan›c›ya temas eden veya etmesi muhtemel her-
hangi bir KKD eleman›, tahrifl ya da yaralanmalara
neden olabilecek derecede sert olmamal›, keskin
kenarlar ve ç›k›nt›lar bulundurmamal›d›r. KKD'nin
vücudun durufl flekline ve hareket etmesine neden
oldu¤u k›s›tlamalar ile duyu organlar›nda yol aça-
bilece¤i hassasiyet kayb› en aza indirilmeli ve KKD,
kullan›c› veya di¤er kifliler iflin tehlikeli olabilecek
hareketlere neden olmamal›d›r.

• KKD' nin ayarlanabilir ve eklenebilir sistemler
yard›m›yla veya farkl› beden ölçülerinde üretilerek
kullan›c›n›n vücut yap›s›na uygunlu¤u sa¤lanarak
en etkin flekilde kullan›labilmesi sa¤lanmal›d›r.
KKD, dayan›kl›l›k ve ifllevselli¤ini azaltmayacak fle-
kilde olabildi¤ince hafif imal edilmelidir. Ayn› ima-
latç›, ayn› anda birden fazla risk söz konusu oldu-
¤unda bu risklere karfl› vücudun birbirine yak›n k›-
s›mlar›n›n efl zamanl› korunmas›n› sa¤lamak için
farkl› tip ve s›n›flarda KKD modellerini piyasaya su-
narsa, bunlar birbiriyle uyumlu olmal›d›r.

• KKD ile birlikte verilen kullan›m k›lavuzunda be-
lirtilen depolama, kullan›m, temizlik, bak›m, ona-
r›m ve dezenfekte, KKD veya belirli parçalar›n›n
kullanma ömrü veya son kullanma tarihi, tafl›maya
uygun paketleme flekli önerilerine uyulmal›d›r.
Kullan›m k›lavuzu piyasaya arz edildi¤i ülkenin res-
mi dili veya dillerinde olmal›d›r.

• E¤er varsa KKD'lere iliflkin uyumlaflt›r›lm›fl ulusal
standartlar ve refarans numaralar› ile, KKD'lerin ta-
sar›m›n› yapan onaylanm›fl kuruluflun unvan›, ad-
resi ve kimlik numaras› bilgileri de bulunmal›d›r.

Baz› KKD Tipleri veya S›n›flar› ‹çin Ortak ‹lave Gerekler
• KKD'nin ayarlanabilir sistemleri varsa, bu sistem-
ler, öngörülen kullan›m koflullar›nda kullan›c›n›n
bilgisi d›fl›nda, yanl›fl bir ayarlamay› engelleyecek
flekilde tasarlanarak imal edilmelidir. Korunacak
vücut bölümünü örten KKD'ler, kullan›m s›ras›nda
oluflan terlemeyi azaltmak için, mümkünse yeterin-
ce havaland›r›lmal›d›r. E¤er bu mümkün de¤ilse,
KKD teri emecek donan›mlara sahip olmal›d›r. Yüz,
göz ve solunum yollar› için kullan›lan KKD'lerin,

kullan›c›n›n görüfl alan›nda neden olaca¤› k›s›tla-
malar en aza indirilmelidir.
• Yeni bir KKD'nin ifllevinin zamana ba¤l› olarak
önemli oranda azald›¤› biliniyorsa, üretim tarihi ve
mümkünse son kullanma tarihi her bir KKD parça-
s›n›n ve de¤iflebilen bölümlerinin üzerine, hiçbir
yanl›fl anlamaya meydan vermeyecek flekilde, aç›k-
ça belirtilmeli ve bu bilgiler ambalaj üzerine de ya-
z›lmal›d›r.

• KKD tak›lma halinde tehlikeyi bertaraf edecek dü-
zeyde düflük bir k›r›lma direncine sahip olmal›d›r.
KKD, Patlay›c› kar›fl›mlar›n›n tutuflmas›na neden
olabilecek elektrik, statik elektrik,çarpma sonucu
oluflan ark veya k›v›lc›m oluflturmayacak nitelikte
tasarlanarak imal edilmelidir.

• Karmafl›k yap›daki KKD'lerle birlikte sunulan ve
imalatç› taraf›ndan haz›rlanan kullan›m k›lavuzu,
özellikle, onlar› yorumlayacak ve KKD'nin kullan›c›
taraf›ndan do¤ru uygulanmas›n› sa¤layacak nitelik-
te e¤itilmifl uzman kiflilerin özel olarak bilgilendi-
rilmesi için gerekli verileri içermelidir.

• KKD, bir di¤eriyle ba¤lant› yap›labilecek tamam-
lay›c› sisteme sahipse, birlefltirme mekanizmas›
yaln›zca uygun cihaza tak›lmaya izin verecek flekil-
de tasarlanarak imal edilmelidir.

• ‹çinde ak›flkan bir dolafl›m sistemi bulunduran
KKD'lerin sistemi korunacak vücut k›s›mlar›n›n ta-
mam›n›n çevresinde yeterli ak›flkan beslemesini
sa¤layacak ve öngörülen kullan›m koflullar›nda kul-
lan›c›n›n durufl biçiminden, el, kol ve vücut
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hareketlerinden etkilenmeyecek flekilde seçilmeli
veya tasarlanmal›d›r.

* Kullan›c›n›n görülmesini sa¤layan KKD'ler, Kulla-
n›c›n›n görülebilmesinin gerekti¤i koflullarda kulla-
n›lacak giyilebilen KKD, fotometrik ve kalorimetrik
özelliklere sahip, yeterli fliddette görülebilir ›fl›k ya-
yan veya yans›tan, uygun pozisyonda yerlefltirilmifl
bir veya daha fazla donan›ma sahip olmal›d›r.

Belirli Riskler ‹çin ‹lave Gereksinimler
* KKD, çarpma sonucu meydana gelebilecek yara-
lanmaya engel olmal›, özellikle korunan k›sm›n za-
rar görmesini önleyecek düzeyde darbe emici ol-
mal›d›r. Darbe emici donan›m›n a¤›rl›¤› ve boyutla-
r› etkin kullan›m› engellememelidir.

• Yüksekten düflmeler ve bunun sonucunda mey-
dana gelebilecek ölüm ve yaralanmalar›n önlen-
mesi için tasarlanm›fl KKD'ler, vücut emniyet ke-
meri tertibat› (body harness) ile güvenli ve sa¤lam
bir yere ba¤lanabilir bir sisteme sahip olmal›d›r. 

• Yüksekten düflmelere karfl› kullan›lan KKD, öngö-
rülen kullan›m koflullar›nda, kullan›c›n›n engellerle
çarp›flmas›n› önlemek için, dikey düflme mesafesi
en aza indirilecek ve frenleme kuvveti kullan›c›da
fiziksel hasar oluflturmayacak veya herhangi bir
KKD eleman›n›n kopmas› veya y›rt›lmas› sonucu
kullan›c›n›n düflmesine neden olacak s›n›r de¤ere
ulaflmayacak flekilde tasarlanmal›d›r. 

• KKD, frenlemeden sonra, kullan›c›n›n gerekli yar-
d›m› bekleyebilece¤i uygun pozisyonda durmas›n›
sa¤lamal›d›r. 

• Kullan›m k›lavuzu, özellikle afla¤›da belirtilen hu-
suslarla ilgili tüm bilgileri içermelidir: 

* Güvenilir ba¤lant› noktas› için gereken temel
özellikler ve kullan›c›n›n alt›ndaki gerekli asgari di-
key mesafe,

* Vücut emniyet kemeri tertibat›n›n kuflan›lmas›
ve güvenli bir ba¤lant› noktas›na uygun bir flekilde
ba¤lanmas›.

• Kaymay› önlemek için tasarlanm›fl ayakkab›n›n
taban› bas›lacak yüzeyin durumu ve yap›s› dikkate
al›narak sürtünme ve kavrama yoluyla yeterli bir tu-
tunmay› temin etmelidir.
• Mekanik titreflimden korunmak için kullan›lan
KKD'ler vücudun risk alt›nda kalan bölümünde
maksimum günlük maruziyet göz önüne al›narak s›-
n›r de¤eri aflmayacak flekilde koruma sa¤lamal›d›r.

• Fiziksel yaralanmalara karfl› korunma (s›yr›klar,
kesikler, s›k›flmalar, delinmeler) sa¤layan KKD'ler
yüzeysel yaralanmalara karfl› KKD materyali ve di-
¤er parçalar› yeterince dayan›kl› olacak flekilde se-
çilmeli, tasarlanmal› ve birlefltirilmelidir.

• Suda batmamay› sa¤layan KKD'ler; giyildi¤inde
güvenli olan, suda destek vererek suyun üzerinde
kalmay› sa¤layan giysilerdir. Kullan›m s›ras›nda
hareket kabiliyetini k›s›tlamamal›, di¤er kiflileri de
kurtarabilmesini sa¤lamal›d›r.

• Bo¤ulmalar›n önlenmesi (cankurtaran yelekleri,
kolluklar) için kullan›lan KKD'ler s›v› ortam içine
düfltükten sonra bilinçsiz ve çok yorgun olabilecek
kullan›c›y›, sa¤l›¤›na zarar vermeden, mümkün ol-
du¤unca k›sa sürede yüzeye geri döndürebilecek ve
ayn› zamanda yard›m beklerken nefes almas›na
izin verecek pozisyonda s›v› yüzeyinde tutmay› sa¤-
lamal›d›r. KKD, tamamen veya k›smen, kendili¤in-
den yüzen/batmaz materyalden yap›lmal› veya elle
ya da otomatik olarak gazla ya da nefesle fliflirilebi-
lir özellikte olmal›d›r. fiiflirme için gerekli dona-
n›mlar› ve gerekti¤inde bir ›fl›k veya ses sinyali sa¤-
layan bir sisteme sahip olmal›d›r.

• Gürültünün zararl› etkilerinden korunma
sa¤layan KKD'ler kullan›c›n›n maruz kald›¤› gürül-
tüyü yönetmelikte belirtilen s›n›r de¤erini geçme-
yecek flekilde azaltmal›d›r.  

• Is› ve/veya atefle karfl› korunma sa¤layan, vücu-
dun tamam›n› veya bir k›sm›n› ateflin zararl› etkile-
rine karfl› korumak üzere tasarlanm›fl KKD'ler uy-
gun ›s› izolasyon kapasitesine ve mekanik dayan›k-
l›l›¤a sahip olmal›d›r. Uygun ›s› iletme kapasitesi-
ne sahip ve ayn› zamanda ani alev alma ve yanma-
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ya yol açmamal›, gerekti¤inde d›fl yüzeyleri yans›t›-
c› olmal›d›r. Ayr›ca ›s›ya karfl› koruma için kullan›-
lan KKD'ler;

* Giyildi¤i süre boyunca, risk alt›ndaki vücut bö-
lümlerinde oluflacak ›s› birikiminin, herhangi bir
flekilde sa¤l›¤a zarar verecek limite veya a¤r› efli¤i-
ne ulaflmas›n› önlemek için, KKD taraf›ndan kulla-
n›c›ya iletilen ›s› miktar› yeterince düflük olmal›d›r.

* KKD, s›v› ve buhar›n içeri s›zmas›n› önlemeli ve
kullan›c› ile temas etti¤inde yan›klara neden olma-
mal›d›r. Bu tür KKD ile birlefltirilerek kullan›lacak
solunum cihazlar› kendisinden beklenilen koruma
görevini tam olarak gerçeklefltirebilmelidir.

* Vücudun bir bölümünü veya tamam›n› so¤u¤un
etkilerine karfl› korumak için tasarlanm›fl KKD'ler
uygun mekanik dayan›kl›l›k ve ›s› yal›t›m sistemine
sahip olmal›d›r. KKD'lerde bulunan esnek k›s›mlar
ve di¤er elamanlar kullan›c›n›n hareketlerini rahat-
ça yapabilmesi için gerekli esnekli¤e sahip olmal›-
d›r. Giyildi¤i süre boyunca, KKD'den kullan›c›ya
iletilen ve bunun sonucunda el ve ayak parmaklar›
uçlar› da dahil vücudun korunmas› gerekli herhan-
gi bir bölümünde oluflacak so¤uk birikimi sa¤l›¤a
zarar vermeyecek ve a¤r› efli¤ine ulaflmayacak mik-
tarda düflük olmal›d›r.

Radyasyondan korunmak için tasarlanan KKD'lerin;
• ‹yonlaflt›r›c› olmayan Radyasyon kaynaklar›n›n
neden oldu¤u akut veya kronik zararlardan gözü ko-
rumak için tasarlanan KKD'ler, zararl› dalga boyla-
r›nda yay›lan ›fl›k enerjisinin büyük ço¤unlu¤unu
emebilecek veya yans›tabilecek kapasitede olmal›-
d›r. Ancak öngörülen kullan›m koflullar›n›n gerek-
tirdi¤i, renklerin ay›rt edilebilmesini, ayr›nt›lar›n
alg›lanabilmesini ve görme aral›¤›ndaki zarars›z
›fl›¤›n geçmesini olumsuz yönde etkilememelidir. 
• Filitre edici gözlüklerin bütün çeflitlerine imalat-
ç› taraf›ndan ilgili koruma faktör numaras› konul-
mal›d›r. 

* ‹yonlaflt›r›c› Radyasyon Vücudun tamam›n› ve-
ya bir bölümünü radyoaktif tozlar, gazlar, s›v›lar ve-
ya bunlar›n kar›fl›m›ndan korumak için tasarlanan
KKD'lerin yap›ld›¤› malzeme radyoaktif kirleticile-
rin içeri s›zmas›n› etkili bir flekilde önlemelidir.

ELEKTR‹KTE GÜVENL‹K ve KKD KULLANIMI
Elektrik enerjisi, mekanik enerji, ›s›, ›fl›k gibi di¤er
enerji türlerine kolayca çevrilebildi¤i ve tafl›nabil-
di¤i için günümüzde hayat›m›z›n vazgeçilmez bir
unsuru olmufltur. Elektrik enerjisinin üretimi, ta-
fl›nmas›, çevrimi ve kullan›m›nda ise gerekli güven-
lik tedbirlerinin al›nmas› bir zorunluluktur. Bu ted-
birler, çal›flanlar›n e¤itimi yan›nda gelifltirilen ve
tecrübelere göre haz›rlanm›fl olan bilimsel daya-
naklara uymak ve uygulamak, risklerden kaç›nmak
suretiyle can ve mal güvenli¤ini sa¤lamak öncelikli
amaçlar›m›zdan olmal›d›r. Bu nedenle can ve mal
kayb›na sebep olacak olaylar› en aza indirmek için
elektrikle ilgili çal›flmalarda sa¤l›k ve güvenlikle il-
gili tedbirlerin al›nmas›nda Kiflisel Koruyucu Do-
nan›m kullan›lmas› önemli hale gelmektedir.

Elektrikle ilgili çal›flmalarda kiflisel koruyucu dona-
n›m seçilmesinde korunma aç›s›ndan göz önünde 
bulundurulmas› gereken hususlardan biriside afla-
¤›da belirtilen gerilim kademelerinin bilinmesi ya-
rarl› olacakt›r. 
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Küçük Gerilim: 0 - 50 Volt aras›
Alçak Gerilim: 50 - 1.000 Volt aras›
Orta Gerilim: 1 000 - 35 000 Volt aras›
Yüksek Gerilim: 35 000 - 154 000 Volt aras›
Çok Yüksek Gerilim: 154 000 Volt'tan yukar›s›
Etkin de¤eri alternatif ak›mda 50 Volt'un, do¤ru
ak›mda ise 75 Voltun üzerinde olan gerilimlere teh-
likeli olarak kabul edilmelidir. Herhangi bir tedbir
al›nmadan kabul edilebilecek azami yaklaflma me-
safeleri;

50 - 3.500 Volt aras› 30 cm.
3.500  - 10 000 Volt aras› 60 cm.
10.000  - 50 000 Volt aras› 90 cm.
50.000  - 100 000 Volt aras› 150 cm.
100.000  - 250.000 Volt aras› 300 cm.
250.000  - 450.000 Volt aras› 450 cm.dir.

Elektrik ak›m›n›n etkilerine karfl› vücudun tamam›-
n› veya bir bölümünü korumak için tasarlanm›fl
KKD'ler, öngörülen en olumsuz koflullar alt›nda

kullan›c›n›n maruz kalabilece¤i voltajlara karfl› ye-
terli bir flekilde yal›t›lm›fl olmal›d›r. Bu amaca ulafl-
mak için, bu tip KKD'lerin yap›ld›¤› malzeme ve di-
¤er elemanlar, gerçek çal›flma ortamlar›nda karfl›la-
fl›labilecek voltajlara uygun koflullarda test edilmifl
ve koruyucu yüzeyden geçen kaçak ak›m›n miktar›
ölçülmüfl olmal›d›r. KKD'lerin malzemesi ve di¤er
elemanlar, ölçülen de¤erin her koflulda tolerans
eflik de¤erine karfl›l›k gelen azami izin verilen de¤e-
rin alt›nda olacak flekilde seçilmelidir.

Gerilim alt›nda olan veya olabilecek elektrik tesisa-
t›nda yap›lan çal›flmalarda kullan›lacak tipteki
KKD'ler ve ambalajlar›nda; özellikle, üretim tarihi,
seri numaras›, uygun kullan›m voltaj› ve/veya koru-
ma s›n›f›n› belirten iflaretler olmal›d›r. Ayr›ca bu
tip KKD'lerin d›fl yüzeyinde de kullan›ma bafllama
tarihi ile yap›lacak periyodik test ve kontrol tarihleri-
nin s›ras›yla yaz›laca¤› bofl yer b›rak›lm›fl olmal›d›r.

Kullan›m k›lavuzunda, özellikle kullanma ömrü bo-
yunca yap›lmas› gereken dielektrik testlerinin s›kl›-
¤›, flekli ve bu tip KKD'lerin hangi tür amaçlar için
kullan›laca¤› belirtilmifl olmal›d›r. 

Öncelikle gerilim alt›nda bulunan alanlarda çal›fl-
maktan kaç›nmakla birlikte çal›flacak personele
yüksek ve alçak gerilimde yapaca¤› iflin özelli¤ine
göre kiflisel koruyucu donan›mlar verilmeli ve bu
teçhizat›n nas›l kullan›laca¤› hakk›nda e¤itilmesi
gerekti¤i dikkate al›nmal›d›r. Bu tür çal›flmalar için
kullan›lmas› gereken kiflisel koruyucu donan›mlar
ve kullan›lmalar› ile ilgili k›saca afla¤›daki bilgileri
vermek mümkündür. 

KKD Yönetmeli¤i kapsam›nda olan ve elektriksel
risklere karfl› koruyucu donan›mlar Kiflisel Koruyu-
cu Donan›mlar›n Kategorizasyon Rehberinde kate-
gori III olarak s›n›fland›r›lm›fllard›r.
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Bu kapsamdaki KKD'ler:
Bafl Koruyucular›
• Bafl korumas›n›n gerekti¤i tüm yerlerde uyar›ya
meydan vermeden iflin niteli¤ine uygun olarak, ba-
ret kullan›lmal›d›r,

• Elektrik ifllerinde çal›flan personelin kullanaca¤›
baretlerde, delik olmamas›na, üzerinde hiçbir me-
tal parça bulunmamas›na ve d›fl yüzeyinde su tutu-
cu kanal ve benzeri bir flekilde imal edilmifl olma-
mas›na dikkat edilmelidir.

Yüz ve Göz Koruyucular›
Ifl›nlardan, ›fl›ktan, parçac›klardan yü-
zü ve gözü korumak amac› ile yüze ve
göze uygun koruyucu gözlükler, yüz si-
perlikleri, elle tutulan yüz koruyucula-
r› ve yüz siperleri kullan›lmal›d›r,

El ve Kol Koruyucular›
• Çal›flma s›ras›nda, çal›flan›n elektrik çarpmalar›-
na,
• Kaynak arklar›na, 
• Ezilmelere, 
• Cisim batmalar›na, 
• Is›ya, 
• Kimyasal maddelere,
• Asitlere, bazlara vb. 
etkenlere karfl› koruyan güvenlik malzemesidir. 
• Elektrik bulunan veya ihtimali olan yerlerde;
• Kesici ve Ay›r›c›lar› açar veya kapat›rken,
• Sigorta de¤ifltirirken,
• Hatta gerilim olup olmad›¤›n› kontrol ederken,
• Topraklama ve k›sa devre yaparken,
• Laboratuarlarda yap›lan gerilimli çal›flmalarda,
ve bunlar›n d›fl›nda ihtiyaç duyulan durumlarda
gerilim kademelerine uygun olmak flart› ile yal›tkan
el ve kol koruyucular› kullan›lmal›d›r. 

Yal›tkan El ve Kol Koruyucular›n›n Malzemeleri,
Bak›m› ve Kontrolü;
• Ezilme ve cisim batmalar›na karfl› mekanik çal›fl-
ma (deri, kumafl, dokuma üzerine lastik kaplama
vb.) eldivenleri,
• Kaynak ifllerinde çal›fl›rken, kaynak (deri, kumafl
takviyeli vb) eldivenleri,
• Yüksek ›s› (60 c'nin üzeri) bulunan yerlerde ›s›ya

dayan›ml› (cam elyaf›, alüminyum folyo, kevlar ku-
mafl vb) eldivenler,
• Asidik, bazik ve kimyasal maddelerin bulundu¤u
yerlerde asit (lastik, plastik, kauçuk vb) eldivenler
kullan›lmal›d›r.
• Eldivenler s›k s›k (Her eldivenin
al›nd›¤› firmaca belirlenen flekilde)
temizlenmeli,
• Ya¤ ile eldivenlerin temas› önlen-
meli,
• Eldivende kaçak olup olmad›¤›
hava test metodu ile kontrol edil-
meli,
• Kauçuk eldivenler kesici cisim-
lerle temas ettirilmemeli,
• Çal›flanlar eldiven kullan›rken eldivene zarar ve-
recek yüzük takmamal›,
• ‹zole eldivenler pudralanarak lastik torba içinde
saklanmal›d›r.

Düflmelere Karfl› Kullan›lan
Koruyucu Donan›m;
Direk, kule, iskele vb çal›flma-
larda düflmeye karfl› kullan›l›r-
lar.

• Kal›n kösele deri, keten, pamuk dokuma do¤al
veya suni elyaf örgülü vb. malzemeden yap›lmal›-
d›r,
• Emniyet kemerleri kullan›c›lar›n yüküne dayan›k-
l› olmal›d›r,
• Bozulma yapaca¤›ndan, emniyet kemerleri yük-
sek ›s›, nem ve sudan korunmal›d›r,
• Kemerlerin kesik veya zedelenmifl durumda bu-
lunmad›¤›, perçin veya dikifllerinin sa¤laml›¤› peri-
yodik olarak kontrol edilmelidir. 

Ayakkab›, Botlar ve
Çizmeler
Çal›flanlar taraf›n-
dan; özellikle ener-

jilenmifl tesislerin bak›m ve onar›m ifllerinde;
• A¤›r veya yuvarlanabilen malzemelerin kald›r›l›p
tafl›nd›¤› ifllerde çelik burunlu,
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• Asit, baz ve benzeri kimyasal maddelerle çal›fl›lan
yerlerde lastik ve benzeri maddeden yap›lm›fl, 
• Patlay›c› ortamlarda kar›fl›mlar›n tutuflmas›na
neden olabilecek statik elektrik riskini önleyici ni-
telikteki antistatik, 
• Elektrik çarpmalar›n›n olabilece¤i yerlerde, tama-
m› izole veya yaln›zca taban› izole, çivisiz,
• Sulu ve çamurlu yerlerde çal›flan hat bak›m ekip-
leri ile hidroelektrik santrallerinde çal›fl›lan yerler-
de gerekirse kas›k çizmesi,
Ayakkab›lar, çizmeler ve botlar giyilmelidir. 
Elektrik ifllerinde çal›flanlar ayakkab› veya botlar›y-
la çivi, metal parça ve benzeri madde olan yerlerde
gezmemelidir. Ayakkab›lar›n taban› en az müdaha-
le edilecek gerilime uygun delinme gerilimi seviye-
sinde olmal›d›r. 

Koruyucu giysiler
Vücudun d›fl etkenlere karfl› korunmas›
için çal›flma s›ras›nda giyilen ceket,
pantolon, ifl tulumu veya ifl elbiseleri-
dir. Bu koruyucularda aranan özellikler:

• ‹fl elbiseleri makinelerin çal›flan k›-
s›mlar›na girecek veya tak›lacak flekilde
bol ve y›rt›k olmamal›d›r. 
• Tehlikeli ve zararl› maddelerle temas
edilen her türlü bak›m tamir vb çal›fl-
malarda uygun güvenlik malzemeleri
ile koruyucu giysiler kullan›lmal›, gazl›
(SF6) kesiciler ve gazla temas eden
söndürme hücresi üzerinde yap›lacak
her türlü bak›m, tamir ve benzeri ça-

l›flmalarda uygun güvenlik malzemeleri ile koruyu-
cu giysiler kullan›lmal›d›r.
• Yanma ve parlama tehlikesi bulunan yerler için;
atefle veya ›s›ya dayan›kl› alev almal›d›r.
• Kimyasal maddelerle ve akü odalar›ndaki çal›fl-
malarda kullan›lan önlük, ceket, pantolon ve tulum
aside ve kimyasal maddelere dayan›kl›,
olmal›d›r.

KAYNAK
Kaynak: "‹ki metalin moleküler düzeyde birleflme-
sidir." Ya da “‹ki metalin s›cak yada bas›nç alt›nda
metallurjik flartlarda birlefltirilmesi” olarak tan›m-
lanabilir. Kaynak iflleminin olabilmesi için iki me-

talin kristal örgü yap›lar›nda ve atomlar aras›nda
yeterli benzerlik ve aktivitenin de olmas› gerekir. 

KAYNAK ÇEfi‹TLER‹
Teknolojinin geliflmesiyle birlikte kaynak yöntem-
leri ve kullan›lan enerji sistemleri de oldukça çeflit-
lenmifltir. Ancak, bugün en yayg›n olarak, kaynakta
elektrik enerjisi, yan›c› gazlar ve oksijen kullan›l-
maktad›r. Elektrik kayna¤› iki ana bölümde ele al›-
nabilir.

A. Elektrik Ark Kaynaklar›
B. Direnç Kaynaklar› 

A. ELEKTR‹K ARK KAYNAKLARI
Özel olarak imal edilmifl düflük voltajl› yüksek am-
pere sahip makinelerde yap›lmaktad›r. Alternatif
ak›m› do¤rudan kullananlar ve do¤ru ak›m jenera-
törleriyle alternatif ak›m› do¤ru ak›ma çeviren tip-
leri de mevcuttur. 

Bunlar da flu alt gruplara ayr›l›rlar:
a. Örtülü elektrik ark kaynaklar›,
b. Gaz alt› kaynaklar› Bu kaynak tipi de kullan›lan,
elektrotun türüne göre alt gruplara ayr›l›r;
1. Metal ‹nert Gaz alt› kayna¤› (M‹G),
2. Tungsten ‹nert  Gaz alt› kayna¤› (T‹G),
c. Toz alt› kayna¤›,
d. Elektron beum (›fl›n),
e. Füzyon(stud= çivi) kay-
na¤›,
f. Ultrasonik kaynak,
g. Lazer kayna¤›,
h. Plazma kayna¤›.

Koruyucu giysiler
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a. Örtülü Elektrot Kullanan
Elektrik Ark Kaynak Maki-
nalar›:
Özel olarak imal edilmifl
düflük voltajl› yüksek am-
pere sahip makinelerle
yap›lmaktad›r. Alternatif
ak›m› do¤rudan kullanan-
lar oldu¤u gibi, alternatif
ak›m› do¤ru ak›ma çevi-
ren jeneratörlü tipleri de
mevcuttur. 
Örtülü Elektrotlar
Kaynak iflleminde kullan›-
lan elektrot çubuklar›n›n

üzeri, örtü maddeleriyle kaplanm›fl durumdad›r. Bu
örtü maddesinin görevi; kaynak s›ras›nda oluflan
›s› ile yanarak, kaynak dikifli üzerinde kabuk olufl-
turmak, oluflacak gaz örtüsü ile, kaynak dikifli içine
oksijen moleküllerinin girerek iç oksitlenmeye ne-
den olmas›n› önlemektir. Elektrotlar kaynak yap›la-
cak metalin cinsine ve kal›nl›¤›na göre çok çeflitli
olarak üretilmifllerdir. 

b. Gaz Alt› Elektrik Ark Kaynaklar›
Bu  tip   kaynakta  ç›plak  elektrot  ve  örtü amaçl›
inert  gazlar kullan›l›r. ‹nert gaz›n kullan›m amac›,
örtülü elektrotlarda oldu¤u gibi kaynak dikifli için-
de O2 molekülünün kalmas›n› önlemektir. Gaz alt›
kaynaklar›nda Argon,  Helyum, Karbondioksit ve
bunlar›n kar›fl›mlar›ndan oluflan gazlar kullan›l›r.
Bu kaynak tipi de kullan›lan elektrotun türüne göre
alt gruplara ayr›l›r; 

* Metal ‹nert Gaz alt› kayna¤› (M‹G): Gaz perdeli
metal ark kayna¤›nda, elektrot erir ve dalga, dalga
kaynak dikifli oluflturur. 

* Tungsten ‹nert  Gaz alt› kayna¤› (T‹G): Gaz perde-
li Tungsten ark kayna¤›nda elektrot erimez ve dol-
gu metali olarak kullan›lmaz. ‹ki metalin eriyerek
birbirine kar›flmas› sonucu kaynak ifllemi meydana
gelir. Gerekti¤inde dolgu metali kullan›l›r.

c. Toz Alt› Kayna¤›
Grafit veya benzeri yanmayan malzemenin kaynak
elektrotunun, kaynak yap›lacak bölge ile temas et-
ti¤i noktaya ak›t›larak, kaynak yap›lan nokta üzerin-

de bir örtü oluflturma esas›na dayan›r. Çevreye ›fl›k
ve ›s› yay›lmas› önlenir. Ayn› zamanda, kaynak ya-
p›lan noktan›n hava ile temas›n› kesti¤i için, kay-
nak içi oksitlenme önlenmifl olur.

d. Elektron Beum (Ifl›n) 
Vakum alt›nda ve tamamen kapal› sistem içinde
yap›l›r. Elektron,  tabancas›ndan ç›kan elektronlar,
do¤rudan  ifl parças›  üzerine gönderilerek yap›l›r.

e. Füzyon(Stud= Çivi) Kayna¤›
Kaynak yap›lacak iki parça aras›nda meydana gelen
ark sonucu parçalar üzerine bas›nç uygulan›larak
gerçeklefltirilen bir kaynak türüdür. ‹fllem kapal›
sistem içinde gerçeklefltirilir. 

f. Ultrasonik Kaynak
Yüksek frekansl› ses dalgalar› ile yap›l›r.

g. Lazer Kayna¤›
Lazer ›fl›n› kullan›larak yap›l›r.

h. Plazma Kayna¤›
Benzeri yeni kaynak teknikleri halen gelifltirilmek-
tedir.

B. ELEKTR‹K D‹RENÇ KAYNAKLARI
Bas›nç, elektrik ak›m›, ifl parças›n›n direnci ve kay-
nak yap›lacak noktan›n ›s›nmas› prensibine daya-
n›r. En yayg›n olarak kullan›lan türleri flunlard›r: 

* Nokta veya punta kayna¤›; Tek noktadan kaynak yapar.
* Dikiflli direnç kayna¤› ( Boru kaynaklar›): Sürekli kay-
nak yapar.
* Projeksiyon direnç kayna¤›: Ayn› anda birden fazla nok-
tadan kaynak yapmay› sa¤layan sistemdir.

KAYNAK YAPILACAK BÖLGEDE ALINACAK 
GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹:
• Kaynak yap›lacak bölgenin 11m. yak›n›nda yan›c›
gaz, yan›c› gaz yayan s›v› (benzin, solvent vb.) ve
kolay tutuflucu maddeler bulunmamal›d›r.
• Yan›c› maddelere yak›n yerlerde kaynak yapmak
zorunlu ise, önce bölge iyice havaland›r›lmal›, ya-
n›c› maddelerin üzeri örtülmeli, kaynak k›v›lc›m ve
çapaklar›n›n düflece¤i yerler ›slat›lmal›, yang›n sön-
dürme  araçlar›  kullan›ma haz›r halde bulundurul-
mal›d›r.
• Kapal› alanlarda (tank, silo, menhol vb.) kaynak
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yap›lacak ise, içeri girilmeden önce  iyice havalan-
d›r›lmal›,yan›c› gaz veya s›v› depolanm›fl ise, gaz-
free ifllemi yap›lmal› iyice temizlendi¤inden emin
olunduktan sonra içeri girilmeli, kaynak yap›m› sü-
resince d›flar›dan içeriye temiz hava verilmeli,böl-
gede en az iki kifli bulunmal› ve bunlardan birisi
gözlemci olmal›d›r. 
• Kaynak ifli bittikten sonra bölge so¤utulmal›d›r.
Ayd›nlatma zorunlu ise, 24 voltla çal›flan seyyar
lamba kullan›lmal›d›r.

ELEKTR‹K ARK KAYNAKLARINDA ELEKTR‹K
fiOKUNA KARfiI KAYNAK MAK‹NALARINDA 
ALINACAK GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹:
• Makine gövde topraklama ba¤lant›s› yap›lm›fl ol-
mal›.
• Makineye enerji ileten kablolarda ekleme ve izo-
lasyon bozuklu¤u olmamal›d›r.
• Elektrot pensesine ve ucu kaynak yap›lacak par-
çaya ba¤lanan kablolar›n kal›nl›klar›, kullan›lacak
ak›m fliddetine (Amper) uygun olarak seçilmeli,
üzerlerinde izolasyon bozuklu¤u ve eklemeler ol-
mamal›d›r.

Kaynak makinesi                                               
• ‹zoleli kaynak pensesi kullan›lmal›, a¤z› ve izolas-
yonu bozuk penseler kullan›lmamal›d›r.
• Gemi kabinleri, kazan ve tanklar›n iç k›s›mlar› gi-
bi dar alanlardaki kaynak ifllerinde, yaln›z do¤ru
ak›m üreten ve boflta çal›flma gerilimi düflük, alçak
gerilim cihazlar› kullan›lmal›d›r.
• Dar yerlerde yap›lan kaynak ifllerinde, kaynakç›-
n›n vücudunun metal k›s›mlara temas›n› önleye-

cek koruyucu giysi veya
altl›klar kullan›lmal›d›r.
• Makine boflta çal›fl›r-
ken, verilen molalarda
veya cüruf temizlerken
elektrot pensesi koltuk
alt›na s›k›flt›r›lmamal›, iletken olmayan bir levha
üzerine konulmal›d›r.

KAYNAK IfiINLARINDAN KORUNMAK ‹Ç‹N 
ALINACAK ÖNLEMLER:
Elektrik ark› ile yap›lan kaynak ve kesme ifllemi s›-
ras›nda, metalin erimesi sonucu infrared (IR) (K›z›l
alt›), elektrot ile ifl parças› aras›nda meydana ge-
len elektrik ark› sonucu ültraviyole (UV) ›fl›nlar› ya-
y›lmaya bafllar. IR ›fl›n› çarpt›¤› yüzeyde s›cakl›k
oluflturur, elektromanyetik spektrumda, mikro dal-
ga ile görünen ›fl›k aras›nda yer al›r ve 0,75 ile 10m.
dalga boyundad›r.

Ültraviyole ›fl›nlar› elektromanyetik spektrumda
100 -400 nm. dalga boylar› aras›nda yer al›r. üç
gruba ayr›l›r ve bu gruplar›n oluflturaca¤› etkiler:

• UV A 320-400 nm.(nano metre)  menekfle rengi
• UV B 280-320  nm. deride k›zar›kl›k
• UV C ≥  280 nm. bakteri öldürücü
• 170-220 nm. oksijeni molekülünü parçalar,
ozon'un oluflturur.
• 130-190 nm.  azot monoksit, azot dioksit ve fos-
gen'in oluflmas›na neden olur.
• 280 -320 nm korneay› etkiler.
• 300-320  nm. deride k›zar›kl›k, göz merce¤i, kor-
neada hasara neden olabilir.
• 400 nm. deri alt›nda su toplanmas›n› sa¤layacak
derecede,  ciddi yan›klara neden olur. 

Göz ve yüz koruma için art›k geleneksel sabit koyu-
luktaki camlar b›rak›l›p, ifl güvenli¤i ve çal›flma ve-
rimlili¤i aç›s›ndan çok daha iyi durumda olan oto-
matik kararan filtreli bafll›klar tercih edilmeye bafl-
lanm›flt›r.

Göz ve yüz korumas› ihtiyac›n› de¤erlendirdi¤imiz
de özellikle  mekanik korumalar›n yan›nda kaynak
›fl›¤›ndan koruma standartlar›na sahip olan kiflisel
koruyucu donan›mlar (KKD) gerekli ve yeterli koru-
may› sa¤lamaktad›r. Bu KKD' ler kendi içlerinde
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çok farkl›l›klar tafl›makta olup, seçiminde kararma
süresi ve kararma kesinli¤i de¤erlendirilmelidir.
Kaynak ark› olufltuktan sonra kararma süresi ne ka-
dar k›sa olursa gözün etkilenmesi o kadar az ola-
cakt›r. Ancak bu noktada flu unutulmamal›d›r ki;
kaynak iflleminde k›z›lötesi ve mor ötesi ›fl›nlar kay-
nak sonras›nda da devam etmektedir. Bu sebeple
kararma süresinde ba¤›ms›z olarak k›z›lötesi ve
morötesi ›fl›nlara karfl› koruma sürekli olarak sa¤la-
nan bir özellik olmal›d›r.  Otomatik kararan filtreler
karfl› ya da yan yönlerden gelen bir baflka kaynakç›-
n›n ›fl›¤›ndan etkilenebilmekte ve bu durum kulla-
n›c›ya görüfl problemleri yaratabilmektedir. Son
modellerde bu s›k›nt›da giderilmifltir.

Ifl›nlardan Korunmak ‹çin Önlemler;
• Çal›flma s›ras›nda vücutta aç›k yer bulunmamal›.
• Eldiven, yüz siperi veya kaynakç› gözlü¤ü kullan›l-
mal›,gözlük cam›n›n koyuluk derecesi kaynak için
seçilen ak›m fliddetine (amper) göre seçilmelidir.
Önerilen de¤erler :

* (AMPER) DIN 4647
* 40-80 A 10
* 80-175 A 11
*175-300 A 12
* 300-500 A   13  Koyuluk derecesi seçilmelidir. 
• Çevrede çal›flanlar› korumak için kaynak yap›lan
bölgenin etraf›, paravana ile çevrilmelidir

KAYNAK GAZLARINA KARfiI ALINACAK 
ÖNLEMLER:
Kaynak ifllemi s›ras›nda ifllenen metalden ç›kan
metal duman›n›n yan› s›ra kaplama gibi di¤er et-
kenlerde risk oluflturmaktad›r. Metal duman› özel-
likle metal hummas› gibi uzun maruziyet zaman›
sonras›nda ortaya ç›kabilen ciddi meslek hastal›k-
lar›na sebep olman›n yan›nda a¤›zda metal tad› gi-
bi anl›k rahats›zl›klara da sebep olmaktad›r. Bunun

yan›nda metalin üzerinde kaplamalar›n yanmas› ve
oksi jenle reaksiyonu da bir çok tehlikeli kimyasal gaz
ve dumanlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Elektrik ark kaynak ifllemi s›ras›nda oluflan s›cakl›k
4000 dereceye kadar ç›kar, metalle elektrot aras›n-
da oluflan ark s›ras›nda ültraviyole ve infrared ›fl›n-
lar› oluflur. So¤uk ›fl›n olarak tan›nan ultraviyole
›fl›nlar›, havadaki oksijen moleküllerini parçalaya-
rak ozon gaz›n›n, azot gaz› ile oksijenin ba¤lanma-
s›n› sa¤layarak azot oksitlerinin oluflumuna neden
olur. Yine, elektrot üzerindeki örtü içinde bulunan
organik maddelerin yanmas› sonucu karbondioksit
ve karbon monoksit gazlar› meydana gelir. Metal
yüzeyinde veya kaynak yap›lan bölgede triklor eti-
len gibi klorlu hidrokarbon buharlar› mevcut ise,
ultraviyole ›fl›n›n›n etkisiyle ve s›cak yüzeye temas›
ile çok zehirli olan fosgen gaz› oluflur. Örtülü elekt-
rotlarda, cüruf ve gaz örtüsü oluflturmak için, elekt-
rotun asitik, bazik, rutil ve oksit tipte olufluna göre
de¤iflen, 80-90 aras› organik ve inorganik madde
kullan›lmaktad›r. Bunlar flu flekilde grupland›r›l-
m›flt›r:

K ‹ fi ‹ S E L  K O R U Y U C U  D O N A N I M L A R I N ( K K D )

G E N E L  H Ü K Ü M L E R ‹

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

26



- Kaynak duman›n› oluflturan bu maddelerin parti-
kül çap›, solunum yollar›na ulaflabilecek kadar kü-
çüktür. Ark kayna¤› s›ras›nda oluflan ozon ve azot
oksitleri irritan gazlard›r, solunum yollar›n› tahrifl
ederler. 

- Karbon monoksit gaz›, bo¤ucu bir gazd›r. Ortam
havas›ndaki,%0.01 konsantrasyon belirtisizdir,
%0.2 konsantrasyon bir saatte öldürür, % 1 kon-
santrasyona maruziyet hemen öldürür. 

Tüm bu etkilerin yan›nda ifllenen metal, yap›lan
kaynak metodu, çal›flma ortam› koflullar›  (havalan-
d›rma, ›fl›k vb.) gibi etkenlerin çeflitlili¤i nedeni ile
her uygulama kendisine özel risk de¤erlendirmesi
gerektirmektedir. Bu sebeple KKD'lerin de bu çeflit-
lili¤e cevap verebilecek nitelikte olmas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r.

Gazla yap›lan kaynak ve kesme ifllemi s›ras›nda,
metalin erimesi sonucu infrared (k›z›l alt›) ›fl›n ya-
y›lmaya bafllar. Bu ›fl›n çarpt›¤› yüzeyde s›cakl›k
oluflturur. IR, elektromanyetik spektrumda, mikro
dalga ile görünen ›fl›k aras›nda ve 0,75 ile 10m. dal-
ga boyundad›r Cam iflçilerinde 10-15 y›ll›k maruzi-
yet sonucunda katarakta neden oldu¤u tespit edil-
mifltir. Ayr›ca gözün retina tabakas›nda, vücudun
aç›k k›s›mlar›nda yan›klar bununla birlikte, ciltte
kahve rengi lekeler oluflturabilir.

K‹fi‹LER‹ KORUMAK ‹Ç‹N 
ALINACAK ÖNLEMLER:

1. KAYNAK IfiINLARINDAN KORUNMAK ‹Ç‹N 
ALINACAK ÖNLEMLER:

Yukar›da say›lan maruziyetleri önleyebilmek için;
• Çal›flma s›ras›nda vücutta aç›k yer bulunmamal›.
• Eldiven, yüz siperi veya kaynakç› gözlü¤ü kullan›l-
mal›, gözlük cam›n›n koyuluk derecesi en az 5-6 ol-
mal›d›r.
• Çevrede çal›flanlar› korumak için kaynak yap›lan
bölgenin etraf›, paravana ile çevrilmelidir.

2. ELEKTR‹K ARKINA KARfiI KAYNAK 
MAK‹NALARINDA ALINACAK GÜVENL‹K 
ÖNLEMLER‹:
- Makine gövde topraklama ba¤lant›s› yap›lm›fl ol-
mal›.
- Makineye enerji ileten kablolarda ekleme ve izo-
lasyon bozuklu¤u olmamal›d›r.                    
- Torç a¤z› düzgün, so¤utma sistemi çal›fl›r durum-
da olmal›d›r.
- Gemi kabinleri, kazan ve tanklar›n iç k›s›mlar› gi-
bi dar alanlardaki kaynak ifllerinde, yaln›z do¤ru
ak›m üreten ve boflta çal›flma gerilimi düflük, alçak

gerilim cihazlar› kullan›lmal›d›r.

3. KAYNAKÇININ KULLANMASI
GEREKEN 
K‹fi‹SEL KORUYUCULAR:
- Kolay yanmayan kumafltan ya-
p›lm›fl, ifl elbisesi.                           
- Krom emprenye edilmifl, boyuna
kadar uzanan  deri önlük.
- Uzun manfletli deri eldiven.          
- Ense k›sm› pelerinli baret( bafl
üzerinde kaynak 
yaparken itfaiyecilerde oldu¤u gi-
bi).
- Kaynakç› gözlü¤ü veya siperi.       
- Deri tozluk.                                   

- Çelik maskaratl› ayak-
kab›, bot.
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Dünya ticaretindeki tarifelerden kaynaklanan güm-

rük vergileri, fonlar ve miktar k›s›tlamalar› gibi en-

gellerin tedrici olarak ortadan kalkmas›yla birlikte,

ülkeler yerli sanayilerini uluslararas› rekabete karfl›

korumak amac›yla teknik engellere baflvurmaya

bafllanm›flt›r. Teknik engeller uygulan›rken tüketi-

cilerin can ve mal güvenli¤inin, bitki ve çevrenin

korunmas› felsefesi temel al›nm›flt›r. 

Söz konusu teknik engellerin uluslararas› ticaret

üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi amac›yla

gerek Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gerek böl-

gesel entegrasyonlarda ülkelerin uygulad›klar› bu

tür tedbirlerin ticaretin önünde gereksiz teknik en-

gel teflkil etmemesi için çeflitli düzenlemeler yap›l-

m›flt›r. Teknik düzenlemelerin, standartlar›n ve uy-

gunluk de¤erlendirme yöntemlerinin uyumlaflt›r›l-

mas›n›n söz konusu teknik engellerin afl›lmas›nda

en önemli araç oldu¤u dikkate al›narak küresel ve

bölgesel entegrasyon anlaflmalar› ile bu uyumun

sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r. Üye ülkelerin sa¤l›k,

güvenlik, zorunlu standartlar, tüketicinin korunma-

s› amac› ile belirlemifl olduklar› ulusal mevzuatla-

r›n›n amaçlar› ayn› bile olsa birinden di¤erine fark-

l›l›k göstermesi ticarette teknik engel oluflturmak-

tad›r. AB bu alanda koordinasyonun sa¤lanabilme-

si için çeflitli yap›sal düzenlemelere gitmifltir. Özel-

likle teknoloji alan›nda CEN (Avrupa Standardizas-

yon Komitesi), CENELEC (Avrupa Elektro teknik

komitesi) ve ETS‹ (Avrupa Telekomünikasyon ve

Standardizasyon Kurumu) gibi kurumlar Tek Pazar

ile oluflan alanda standartlar›n uyum ve uygulama-

s›n›n kontrolünü sa¤lamaktad›rlar.

Avrupa Toplulu¤unda teknik mevzuat uyum çal›fl-

malar› 1961 y›ll›ndan itibaren bafllam›flt›r. Roma
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Anlaflmas›n›n 251. maddesi kapsam›nda yürütülen

faaliyetler kapsam›nda;

• 1969 y›l›nda Klasik Yaklafl›m, 

• 1985 y›l›nda Yeni Yaklafl›m, 

• 1989 y›l›nda Global Yaklafl›m, 

• 1990 y›l›nda da Modüler Yaklafl›m uygulanmaya

bafllanm›flt›r.

Klasik Yaklafl›m da temel görüfl, mevzuat düzeyin-

deki teknik kurallar ile bu kurallarla efl etkiye sahip

standartlar›n tamam›n›n uyumlaflt›r›lmas›d›r. Yani

ürün baz›nda bir teknik düzenlemeyi gerektirmektedir.

Yeni yaklafl›m,  her bir ürünle ilgili mevzuat›n uyu-

mu yerine benzer mallar›n bir arada toplanmas›yla

oluflturulan ürün gruplar›yla ilgili olan ve temel ge-

rekler olarak isimlendirilen ve bu çerçevede haz›r-

lanan mevzuat›n uyumlaflt›rmas›n› öngören yakla-

fl›md›r. Bu yaklafl›m›n temel ilkeleri flunlard›r:

• Mevzuat uyumu, toplulukta serbest dolafl›ma gi-

ren ürünlerin temel sa¤l›k ve güvenlik gereklerini

karfl›lamas› beklenmektedir.

• Direktifteki temel gereklere karfl›l›k gelen ürünle-

re iliflkin teknik özelliklerin uyumlaflt›r›lm›fl stan-

dartlarda yer ald›¤› varsay›lmaktad›r.

• Uyumlaflt›r›lm›fl standartlar› veya di¤er standart-

lar› uygulamak iste¤e ba¤l› olup ihtiyaridir. Üretici

her zaman di¤er teknik belgelere de baflvurabilme-

lidir.

• Uyumlaflt›r›lm›fl standartlara uygun üretilen

ürünlerin temel sa¤l›k ve güvenlik gereklerini karfl›-

lad›¤› var say›lmaktad›r.

Yeni yaklafl›m direktifleri kapsam›nda üretilen

ürünler için CE uygunluk iflaretinin ilifltirilmesi zo-

runlulu¤u bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, imalatç›lar

veya yetkili temsilcileri ilgili Avrupa Birli¤i Direktif-

leri kapsam›ndaki tüm prosedürleri yerine getire-

rek AT uygunluk beyan›n› haz›rlay›p ürüne CE uy-

gunluk iflareti ilifltirmeleri gerekmektedir. CE uy-

gunluk iflareti tafl›mayan ürünlerin AB ülkelerinde

piyasaya arz edilmesi mümkün de¤ildir.

Global Yaklafl›m›n temel ilkesi, test, deney ve bel-

gelendirme konusunda karfl›l›kl› tan›may› altyap›-

n›n yak›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak, karfl›l›kl› güvenin

ve fleffafl›¤›n oluflturulmas› aç›s›ndan akreditasyon

ifllemlerini öne ç›karmakt›r. Modüler yaklafl›mda

ürünlerin özelliklerini ve tafl›d›klar› risk oranlar›n›

dikkate alarak uygunluk de¤erlendirme yöntemleri

belirlenmektir.

Ülkemiz ile AB aras›nda 6 Mart 1995 tarihinde im-

zalanan ve 01.01.1996 tarihinde yürürlü¤e girmifl

bulunan Gümrük Birli¤i Anlaflmas›n›n 8-11’inci

maddeleri kapsam›nda 1/95 say›l› ortakl›k konseyi

karar› gere¤i uyumlaflt›r›lmas› gereken Avrupa Bir-

li¤i yeni yaklafl›m mevzuat› ülkemiz taraf›ndan

uyumlaflt›r›lm›flt›r. Bilahare, 2/97 say›l› OKK Türki-

ye’nin uyumlaflt›raca¤› ortak mevzuat›n listesini ve

bu mevzuat›n uyumlaflt›rma koflul ve kurallar›n›

belirlemifltir. Söz konusu Ortakl›k Konsey Karar›

çerçevesinde belirlenmifl olan AB teknik mevzuat›-

n›n hangi kurum ve kurulufllar›n uyumlaflt›raca¤›

97/9196 say›l› Türk Ürünlerinin ‹hracat›n›n Art›r›l-

mas›na Yönelik Teknik Mevzuat› Haz›rlayacak Ku-

rumlar›n Belirlenmesine ‹liflkin Bakanlar Kurulu

Karar› ile tespit edilmifl bulunmaktad›r. Söz konu-

su Bakanlar Kurulu karar› ile Kiflisel Koruyucu Do-

nan›m Direktifinin (98/686/EEC)  uyumlaflt›r›lmas›

sorumlulu¤u Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›-

¤›na verilmifltir. ‹fl yerinde, evde, bofl vakitlerde

olas› kazalara karfl› koruma sa¤lamak amac›yla kul-

lan›lan Kiflisel Koruyucu Donan›mlar (KKD), kulla-

n›m maksatlar› bak›m›ndan özel ürünlerdir. Sa¤l›k
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ve güvenlik temel hakt›r ve bu yüzden insanlar en

yüksek seviyede koruma talep eder ve beklerler.

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› Yeni Yaklafl›m Mevzuat›

konusunda koordinatör kurulufl olarak belirlenmifl-

tir. AB müktesebat›n›n ulusal mevzuat›m›za dahil

edilmesi amac›yla haz›rlanm›fl bulunan 4703 say›l›

“Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n Haz›rlanmas› ve

Uygulanmas›na Dair Kanun” (Çerçeve Kanun) ve

kanunun uygulama Yönetmeliklerinin metinleri ile

bunlara iliflkin düzenlemeler D›fl Ticaret Müsteflar-

l›¤›nca gerçeklefltirilmifltir. Çerçeve Kanun esas

olarak Avrupa Birli¤i’nin 92/59/EC say›l› Genel

Ürün Güvenli¤i Direktifini uyumlaflt›rm›flt›r. Ancak

Avrupa Birli¤i, 92/59/EC say›l› Direktifi yürürlükten

kald›rarak yerine 2001/95/EC say›l› direktifi yürürlü-

¤e koymufl olmas› nedeniyle Çerçeve Kanun’da de-

¤ifliklik yap›lmas› zorunlulu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Kiflisel Koruyucu Donan›mlar yönetmeli¤i 09 fiubat

2004 tarihinde haz›rlanarak yay›mlanm›fl olup 09

fiubat 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Ancak AB

Komisyonu ile yap›lan görüflmelerde yönetmelikte

baz› düzenlemelerin yap›lmas› gere¤i ortaya ç›k-

m›flt›r. Ortaya ç›kan bu gerekliliklerden dolay› Kifli-

sel Koruyucu Donan›m Yönetmeli¤i revize edilmifl

metni 29 Kas›m 2006 tarih ve 26361 say›l› Resmî

Gazete’de yay›nlanarak ayn› tarihte yürürlü¤e gir-

mifltir. Yönetmelik Mevzuat›m›za Uygunluk de¤er-

lendirme kurulufllar›, Onaylanm›fl kurulufl, CE ifla-

retlemesi ve piyasa gözetimi gibi yeni kavramlar

getirmifltir.

Bakanl›¤›m›z yönetmelik çerçevesinde;
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizasyon

Rehberine Dair Tebli¤,

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ilgili onaylanm›fl

kurulufllar›n Görevlendirilmesine Dair Tebli¤,           

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ilgili Uyumlaflt›-

r›lm›fl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤,

• Bakanl›¤›m›z Taraf›ndan Yap›lacak Piyasa Gözeti-

mi ve Denetimine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda

Yönetmelik, haz›rlanarak yay›mlanm›flt›r.

Mallar›n Tek Pazar’da serbestçe dolaflabilmesinin

ön koflulu olan ürün güvenli¤i ile ilgili teknik dü-

zenlemeleri içeren mevzuatta; Ürünlere CE Uygun-

luk ‹flaretinin ilifltirilmesi ve kullan›lmas›na dair

genel hükümler yer almaktad›r.

4703 say›l› Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n Haz›r-

lanmas› ve Uygulanmas›na Dair Çerçeve Kanun,

esas itibar›yla piyasaya sadece teknik düzenleme-

sine uygun ve güvenli ürünlerin arz edilebilmesi

için yetkili kurulufllar›n, üreticilerin ve uygunluk

de¤erlendirme kurulufllar›n›n görevlerini belirle-

mektedir. Gümrük Birli¤i çerçevesinde Türkiye’nin

Tek Pazar’a entegre olmas› öngörüsü dikkate al›n-

d›¤›nda, Çerçeve Kanunun ifllevinin orta ve uzun

vadede Türkiye’deki yetkili kurulufllar›n›n mevzuat

haz›rlama ve bu mevzuat› uygulama ve Türk üreti-

cisinin de söz konusu mevzuat gere¤i üretim tekni-

¤ini Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyumlu hale getir-

mesi ve gerekli organizasyonel düzenlemeleri yap-

mas› gerekmektedir. Zira Çerçeve Kanun ve Türki-

ye’nin Gümrük Birli¤i taahhütleri kapsam›nda

uyumlaflt›raca¤› ürün baz›ndaki teknik mevzuat bir

arada düflünüldü¤ünde, Türk üreticicisinin, AB Tek

Pazar›’nda piyasaya arz edece¤i ürünlerle ilgili ted-

birlerini alabilecek ve kamu birimleri de bu kapsam-

da üzerine düflen mevzuat haz›rlama ve bu mevzu-

ata uyuldu¤una dair denetleme görevlerini yerine

getireceklerdir. Mevzuat›m›za kazand›r›lan yeni dü-

zenlemelerle ürünlerimizin sadece AB pazar›na ser-

bestçe girebilmesi imkân› yarat›lmakla kal›nmaya-

cak, bu geliflmifl sistem çerçevesinde ürünlerimizin

dünya piyasalar›nda da teknik engellere maruz kal-

malar› büyük ölçüde engellenmifl ve ayr›ca güvenli

olmayan ürünlerin ülkemiz piyasas›na da arz edil-

memesi için gerekli önlemler al›nm›fl olacakt›r.
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Çerçeve Kanun mevcut Türk mevzuat›nda da¤›n›k

bir flekilde yer alan ve etkin bir flekilde uygulama

imkân› bulunmayan piyasa gözetimi ve denetimi

kavram›na büyük önem vermekte, mevcut mevzuat-

ta yer almayan, üretimde teknik kurallara uyuldu-

¤unun üretim esnas›nda üçüncü taraf uygunluk de-

¤erlendirme kurulufllar› vas›tas›yla denetlenmesi

ve piyasada güvensiz kiflisel koruyucu donan›m

ürünleri tespit edildi¤i takdirde bu ürünlerden za-

rar görmesi muhtemel risk alt›ndaki kullan›c›lar›n

durumdan haberdar edilmesi mekanizmalar›n›n

hukuksal altyap›s›n› oluflturmakta ve AB ortak

mevzuat›n›n bulunmad›¤› alanlarda teknik mevzu-

at gelifltirirken ilgili mevzuat›n ticarete teknik engel

teflkil edip etmeyece¤inin belirlenmesi amac›yla

AB taraf›ndan gelifltirilen karfl›l›kl› bildirim meka-

nizmas›na Türkiye’nin de dahil edilmesiyle ilgili ça-

l›flmalar sürdürülmektedir. Bu itibarla, Çerçeve Ka-

nun ve uygulama ve uyumlaflt›r›lan Yönetmelikler

ile getirilen yeni sistem hakk›nda ilgili tüm tarafla-

r›n bilgi sahibi olmas› için bilgilendirme ve bilinç-

lendirme faaliyetlerinin yayg›nlaflt›rmas› yararl›

olacakt›r. Öncelikle mevzuat›n do¤ru flekilde uygu-

lanmas› halinde Avrupa Toplulu¤u içinde düzenle-

melere uygun üretilen Türk mallar›n›n serbest do-

lafl›m›yla ilgili teknik engellerin ve güçlüklerin orta-

dan kald›r›lmas›na olanak sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Avrupa Birli¤i’nde yap›lan çal›flmalar piyasaya arz

edilen veya hizmete sunulan tüm ürünlerin güven-

li olmas› üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Yeni Yaklafl›m

ve baz› koflullarda klasik yaklafl›m mevzuat›na uy-

gun ürünlerin güvenli oldu¤u kabul edilmektedir.

Düzenlenmemifl alanlarda yer alan ve mevzuat› bu-

lunmayan ürünleri güvenlik koflullar› ise Genel

Ürün Güvenli¤i Direktifi ile belirlenmektedir.

Ulusal düzeyde ise piyasa gözetimi ve denetiminin

etkin bir flekilde gerçeklefltirmesiyle, piyasaya arz 

edilen kiflisel koruyucu donan›mlar›n KKD Yönet-

meli¤i ve di¤er düzenlemelere uygun olmas› ve bu-

na ba¤l› olarak CE güvenlik iflaretini ve Türkçe kul-

lanma k›lavuzu bulundurmas› ve güvensiz kiflisel

koruyucu donan›m ürünlerinin ise piyasadan çekil-

mesi sa¤lanm›fl olacakt›r.

‹flyerinde, evde ve bofl vakitlerde kullan›lan kiflisel

koruyucu donan›mlar›n temel sa¤l›k ve güvenli¤i-

mizi yeterince korudu¤undan ve bu ürünlerin gü-

venli olduklar›ndan emin olmal›y›z. Bu bak›mdan

genifl bir kitleyi ilgilendiren kiflisel koruyucu dona-

n›mlar›n CE iflareti tafl›mas›, Türkçe kullan›m k›la-

vuzunun bulunmas› yasal bir zorunluluktur. 

Riskli ürünlerin tespit edilmesi durumunda ithali-

ne ve piyasada dolafl›m›na izin verilemez. Yap›lan

denetimler sonucunda ürün ilgili teknik düzenle-

meye göre üretilmemiflse;

• Üretici taraf›ndan ürünün ilgili teknik mevzuatta

belirtilen düzenlemelere dönüfltürülmesi istenir.

• Ürünün piyasaya arz› yasaklan›r.

• Piyasaya arz edilmifl ürünlerin toplanmas› sa¤la-

n›r.

• Ürün güvenli hale getirilemiyorsa tafl›d›klar› risk-

lere göre k›smen veya tamamen bertaraf edilmesi

sa¤lan›r.

• Üç gün içinde üreticinin veya ürünü tedarik eden

kiflinin kimli¤ini bildirmeyen da¤›t›c› hakk›nda üretici

gibi ifllem yap›l›r. Prosedürlere uyulmamaya devam

edilmesi halinde çerçeve kanunun 11. ve 12. maddele-

ri gere¤i yasal ve idari para cezalar› uygulan›r.

Ayr›ca kullan›c›lar taraf›ndan flüpheli görülen ürünle-

rin Genel Müdürlü¤ümüze (http://isggm.calis-

ma.gov.tr/kkd/index.html) internet adresindeki ihbar

ve flikâyet hatt› yoluyla bildirilmelidir.
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Genel olarak standart, standardizasyon çal›flmalar›
sonucunda yetkili kurum ve/veya kurulufllar taraf›n-
dan haz›rlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gere-
ken koflullar› kapsayarak, uygulanmas› genellikle ta-
raflar›n iste¤ine b›rak›lan teknik özellik veya belgeler-
dir. Di¤er bir ifade ile standart (bir örneklik) kavram›;
tasar›mda, imalatta, anlay›flta, ölçümde ve test ifllem-
lerinde birlik ve beraberlik anlam›na gelmektedir. Di-
¤er bir tan›ma göre ise standart, tan›nm›fl bir kurulufl
taraf›ndan yayg›n olarak ve tekrar kullan›lmak üzere
kabul edilen, ürün veya ilgili ifllem ve üretim yöntem-
leri için kurallar, rehberler ya da özellikler belirleyen
ve uyulmas› zorunlu olmayan belgedir. Söz konusu
belge, bir ürüne, ifllem veya üretim yöntemine uygu-
lanan terminoloji, semboller, ambalajlama, iflaretle-
me veya etiketleme gereklerini de içerebilir veya yal-
n›zca bunlarla ilgili olabilir.(1) www.ekocevre.com

Standardizasyon Nedir?
Uluslararas› Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) yapt›-
¤› tan›ma göre, standardizasyon "belirli bir faaliyetten
ekonomik fayda sa¤lamak üzere, bütün ilgili taraflar›n
katk› ve ifl birli¤i ile belirli kurallar koyma ve kurallar›
uygulama ifllemidir."

Standartlar nedir ve ne de¤ildir?
Standartlar tekni¤in genel olarak kabul edilen kuralla-
r›n›, ya da tekni¤in en son durumunu yans›t›r . Tekni¤in
en son durumu mümkün olan de¤il kullan›lan ya da
uygulanan anlam›ndad›r. Standartlar bilim ve teknolo-
jinin en uç noktalar›n› yans›tmaz.

Standartlar›n Faydalar› Nelerdir?
‹nsan hayat›nda artan say›daki ürünleri ve prosedürle-
rin basitlefltirilmesi, çeflitlilik kontrolü , malzemelerin,
enerjinin ve insan kaynaklar›n›n etkin kullan›m›, uyum-
luluk ve karfl›l›kl› olarak de¤iflilebilir iletiflim,sa¤l›k, gü-
venlik ile hayat ve çevrenin korunmas›, piyasa belirsiz-
li¤i derecesinde azalma, tüketicilerin ve toplumun ç›-
karlar›n›n korunmas›, amaca uygunluk, ticari engellerin
kald›r›lmas›, tüketicinin korunmas›, karfl›l›kl› anla-
y›fl/iletiflim, serbest ticaret (teknik ticari engellerin kal-
d›r›lmas›) gibi konular standartlar›n faydalar›n› olufl-
turmaktad›r.

Standartlar›n Güncellenmesi
Standartlar donmufl unsurlar de¤ildir, tekni¤in son du-
rumuna göre güncellefltirilmeleri ve teknolojideki iler-
lemeyi yans›tmalar› gereklidir. “Standart halen tekni¤in
son durumunu yans›tmakta m›d›r ya da standard›n ye-
ni teknolojik geliflmelere uyarlanmas› gerekli midir?”
sorusunun cevab› verilmelidir.

Standartlar›n Gözden Geçirilmesinin Nedenleri 
Teknolojideki ilerleme, malzeme bilimindeki ilerleme
Onaylanm›fl Kurulufllar›n test faaliyetlerinden kaynak-
lanan bilgiler, ölçüm tekni¤inin flu anki durumu, KKD
kullan›m› s›ras›nda edinilen deneyim  kazalar ve hasta-
l›klar hakk›ndaki yeni istatistikler, yeni araflt›rmalar›n
sonuçlar› gibi nedenlerden standartlar gozden geçiri-
lirler. 

D›fl Ticarette Standardizasyon Nedir?
‹hracat ve ithalatta optimizasyonun sa¤lanabilmesi
için ilgili tüm taraflar›n katk› ve iflbirli¤i ile belirli teknik
kurallar konulmas›, bu kurallar›n uygulanmas› ile uy-
gunluk de¤erlendirmesi ve belgelendirme ifllemleridir.

Uyumlaflt›r›lm›fl Avrupa Standard›:
Avrupa Birli¤i Komisyonunun talimat› üzerine bir Av-
rupa Standardizasyon Kuruluflu taraf›ndan haz›rlanan
ve Avrupa Topluluklar› Resmi Gazetesi'nde ismi ya-
y›mlanan standartt›r.

Uyumlaflt›r›lm›fl Ulusal Standart:
Bir uyumlaflt›r›lm›fl Avrupa standard›n› uyumlaflt›ran
ve TSE taraf›ndan Türk Standard› olarak kabul edilip
yay›mlanan standard› ifade eder.

Türkiyedeki Durum
4703 Say›l› “Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n Haz›r-
lanmas› ve Uygulanmas›na Dair Kanun”un 14. mad-
desine göre haz›rlanarak, Bakanlar Kurulunun
2001/3529 say›l› Karar› gere¤ince, 17.01.2002 tarih ve
24643 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e
giren, “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair
Yönetmelik” çerçeve yönetmelik olarak nitelendiril-
mektedir. Söz konusu Yönetmeli¤in 5. maddesi afla¤›-
daki gibidir:

AHMET ERSOY1

1. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Uzman Yard›mc›s›
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“Ürünlere iliflkin teknik düzenlemeler yetkili kurulufl-
lar taraf›ndan haz›rlan›r.

Teknik düzenlemelerde uyumlaflt›r›lm›fl ulusal stan-
dartlara at›fta bulunulmas› halinde, ilgili uyumlaflt›-
r›lm›fl ulusal standartlar›n haz›rlanmas› veya haz›rlat-
t›r›lmas›, tadil veya revize edilmesi, resen veya yetkili
kurulufllar›n talebi üzerine, Türk Standardlar› Enstitü-
sü taraf›ndan gerçeklefltirilir.

Teknik düzenlemelerde at›fta bulunulan uyumlaflt›r›l-
m›fl ulusal standardlar ve ilgili uyumlaflt›r›lm›fl Avru-
pa standartlar›n›n isimleri, numaralar› ile bunlara
iliflkin de¤ifliklikler, bu standartlar›n ilgili oldu¤u tek-
nik düzenleme belirtilmek suretiyle, yetkili kurulufllar-
ca, Resmi Gazete'de yay›mlan›r.

Bu yasal gerekçeden dolay›,
Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ilgili olarak yetkili ku-
rulufl durumunda bulunan Çal›flma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl›¤› taraf›ndan, bugüne kadar afla¤›daki teb-
li¤ler yay›mlanm›flt›r :

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizasyon
Rehberine Dair Tebli¤
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ‹lgili Onaylanm›fl
Kurulufllar›n Görevlendirilmesine Dair Tebli¤
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ‹lgili Uyumlaflt›r›l-
m›fl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlarla ‹lgili Uyumlaflt›r›l-
m›fl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤e Ek Yap›lmas›
Hakk›nda Tebli¤

Ancak, geliflen teknolojiye uyum sa¤lanabilmesi için,
CEN taraf›ndan yay›mlanan yeni EN standartlar›n›n,
TSE taraf›ndan da uyumlaflt›r›lmas› sonucunda, mev-
cut listelere, yeni yay›nlanan standartlar›n da yine
Tebli¤ ile eklenmesi gerekmektedir.

Halen, yeni uyumlaflt›r›lm›fl olan yaklafl›k 22 adet ulu-
sal standart daha bulunmaktad›r.  Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› taraf›ndan 09.08.2005 tarih ve 25901 say›l›
Tebli¤ ile afla¤›daki zorunlu standartlar›n zorunluluk-
lar› yürürlükten kald›r›lm›flt›r :

1- TS 899 Alçak Gerilim ‹çin Yal›tkan Lastik Eldivenler
2- TS 8144 Emniyet Bel Kemeri-A¤açlara T›rmanmada
Kullan›lan
3- TS EN 1836 Kiflisel Göz Korumas›-Genel Kullan›m

Amaçl› Günefl Gözlükleri ve Günefle Karfl› Koruyucu
Filtreler 
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan 01.10.2005 tarih
ve 25953 say›l› Tebli¤ ile afla¤›daki zorunlu standartla-
r›n zorunluluklar› yürürlükten kald›r›lm›flt›r :

1- TS EN 60903 Eldiven ve Kolçaklar-Yal›tkan Malze-
meden Gerilim Alt›nda Çal›flma ‹çin-Özellikler

2- TS 8454 PVC Eldivenler-Evlerde Kullan›lan 

Avrupa Mevzuat›nda Standartlar Uyumlaflt›r›lm›fl Avru-
pa standartlar› Avrupa mevzuat›nda önemli bir rol oy-
nar. Standartlar›n uygulanmas› gönüllü olmas›na ra¤-
men standartlar yine de imalatç›lar, onaylanm›fl kuru-
lufllar, piyasa gözetimi taraflar› için vazgeçilmezdir.
Standartlar, bir ürün uyumlaflt›r›lm›fl Avrupa standart-
lar› kullan›lmadan gelifltirilse bile, ürün taraf›ndan kar-
fl›lanmas› gerekli asgari güvenlik seviyesine iliflkin yön-
lendirme sa¤larlar.  

Standartlara uyum zorunlu olmamakla beraber KKD
lerin KKD Direktifinin 89/686/EEC Ek II'de belirlenen
uygulanabilir Temel Güvenlik ve Sa¤l›k fiartlar›n› karfl›-
lamas› gerekmektedir. Bunlar›n, bafll›klar›na bakmak
gerekirse;

Tüm KKD'lerde bulunmas› gereken genel özellikler, ta-
sar›m prensipleri, ergonomi, koruma düzeyleri ve s›n›f-
lar›, KKD'nin kendisinin tehlikeye yol açmamas›, rahat-
l›k ve etkinlik, baz› KKD tipleri veya s›n›flar› için ortak
ilave gerekler, belirli riskler için ilave gerekler, özel risk-
lere özgü ilave gerekler, mekan›k çarpmalara karfl› ko-
runma, fiziksel yararlanmaya karfl› korunma, bo¤ulma-
ya karfl› korunma, gürültünün zararl› etk›ler›ne karfl› ko-
runma, ›s› ve yanmalara karfl› korunma, so¤u¤a karfl›
koruma,elektrik so¤u¤a karfl› koruma, elektrik floklar›na
karfl› koruma, radyasyondan korunma, tehlikeli mad-
delere ve enfeksiyon kaynaklar›na karfl› korunmad›r.

Yukar›da paragrafta belirtilen flartlar› sa¤layan KKD'ler
temel sa¤l›k ve güvenlik flartlar›na uydu¤unu göster-
mektedir.

Kaynaklar
1) www.ekocevre.com
2) Ü.ERDEM  Kiflisel Koruyucu Donan›mlar ‹çin Stan-
dartlarla ‹lgili Tebli¤ler Ve Mevcut Durum Sunum
3) E. KORHONEN  Yeni Yaklafl›mda Standartlar›n Rolü 
KKD : Kiflisel Koruyucu Donan›m
EN : Avrupa Normlar›
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TSGG

1.4 Üretici Taraf›ndan Sa¤lanan Bilgi
Ürün tan›m›
‹malatç› tan›m›
Ürün tarifi

a) Saklama
a) Kullan›m
a) Temizlik
a) Bak›m
a) Servis
a) Enfeksiyon giderme
b) Testlerle belirlenen koruma performans› de¤eri
c) Uygun KKD aksesuarlar› ve yedek parçalar›n özellikleri
d) De¤iflik risk seviyelerine göre ve kullan›m s›n›rlar›na göre koruma s›n›flar›
e) KKD nin ve parçalar›n›n eskime süreleri
f) Nakliye için uygun paketleme
g) ‹flaretlemelerin anlam›

Kayhan Topalo¤lu1

1. ‹SG Uzman Yard›mc›s›
Kaynak: Bahima, Seminar on Standardisation of PPE ,

Ürün bilgileri herhangi bir ürünün temel unsurlar›ndan biri olarak kabul edilmelidir. Bu bak›mdan aç›k, öz,
anlafl›l›r olmal› ve son kullan›c›lar için uygun bilgileri sa¤lamal›d›r. “‹malatç› taraf›ndan sa¤lanan bilgiler”,
herhangi bir KKD ile birlikte sa¤lanan bilgilerde mutlaka bulunmal›d›r. Bu bilgiler amaçlanan kullan›m›na
ba¤l› olmaks›z›n tüm s›n›f KKD'lerde bulunmal›d›r. ‹fl için, spor için veya bofl zaman aktivitesi için tasarlan-
m›fl olmas› hiç fark etmez. Ve KKD hangi kategoriye göre üretilirse üretilsin (kategori-I, II veya III) bu bilgilere
sahip olmal›d›r. 

“‹malatç› taraf›ndan sa¤lanan bilgi” KKD'nin bir parças› gibi kabul edilir ve 89/686/EEC say›l› KKD direktifi ek-
2'de belirtilen Temel Sa¤l›k ve Güvenlik Gereklerini karfl›lamal›d›r. ‹malatç›n›n sa¤lad›¤› bilgi, KKD piyasaya
her sürüldü¤ünde beraberinde bulunmal›d›r. Bu bilgilerin en az›ndan hedeflenen üye devletin resmi dilin-
de(lerinde) sa¤lanmas› gerekir. Bilgilerin, ürünün kendisi üzerinde (iflaretleme) ya da ürüne ilifltirilen bir eti-
kette verilmesi durumunda, bu bilgiler KKD'nin öngörülen kullan›m ömrü boyunca kal›c› ve okunakl› olmal›-
d›r. E¤er iflaret ya da etiket kelimeler ya da cümleler içeriyorsa, bunlar donan›m›n kullan›laca¤› yerin resmi
dilinde(lerinde) olmal›d›r.

Uyulmas› gerekli ana (TSGG) Temel Sa¤l›k ve Güvenlik Gereklili¤i BHSR(TSGG) 1.4'tür ancak e¤er uygulana-
biliyorlarsa di¤er özel Temel Sa¤l›k ve Güvenlik Gereklerine de uymas› gereklidir.

Afla¤›daki konularda bilgiler içermelidir:
• KKD’nin kullan›m›n›n önerildi¤i faaliyetler
• E¤er ürün birkaç ö¤eden olufluyorsa, koruman›n sadece tüm ö¤eler birlikte giyildi¤inde sa¤land›¤›na ilifl-
kin bir UYARI 
• Uygun bedenin nas›l seçilece¤i ve uyma kontrolünün nas›l yap›laca¤›
• KKD’nin nas›l giyildi¤i, tak›ld›¤› ve ç›kar›ld›¤›.
• KKD’nin nas›l ayarlanaca¤›. KKD’nin kullan›c›n›n morfolojisine uyarlanmas›, öngörülen kullan›m süresi için

K ‹fi ‹SE L  KO R U YU CU  D O N AN IMLAR D A  ‹MALAT Ç I

TARAF IN D AN  VER ‹LEN  B ‹ LG ‹ LER ‹N  Ö N EM‹  

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

34



do¤ru konumunun kolaylaflt›r›lmas›na iliflkin ayarlamalar ele al›nmal›d›r. Sistem parametrelerinin ayarlama-
lar› da ele al›nacakt›r (bas›nç, ak›fl, vb.) 
• Kullan›m öncesi inceleme ve gerekli kontroller ile bunlar›n nas›l  yerine getirilece¤i 
• KKD giyilirken acil durum prosedürleri
• Azami kullan›m süresi
• Koruyucu ö¤enin s›n›rlamalar› ve imkanlar›
• Hatal› kullan›m

Ürün tan›m›: ‹kili anlama gelmeyecek biçimde belirli bir KKD’ye iliflkin olacakt›r. Ürün, imalatç›lar ve bilgiler
aç›k biçimde birbiri ile iliflkili olmal›d›r.

‹malatç› tan›m›: En az›ndan imalatç›n›n ve/veya topluluk içindeki yetkili temsilcisinin ad› ve adresi.

Tarif: Bu bilgi KKD’nin nelerden olufltu¤unun bir tarifini içerecektir.

Saklama: Ürünü iyi kullan›m koflullar›nda saklamak ve muhafaza etmek için gerekli flartlar› tan›mlayacakt›r.
Hem KKD’nin kullan›mdan önce saklanmas› hem de kullan›mlar aras›ndaki saklama ele al›nacakt›r.

Kullan›m: Son kullan›c›n›n ürünü güvenli kullanmas›n› sa¤lamak için mevcut olan tüm verileri içerecektir.

Temizlik: Temizleme prosedürleri ve kullan›lacak ürünler (ya da seçimleri için gerekli kriterler) aç›k biçimde
belirlenmelidir. S›cakl›klar, zaman, temizleme döngüsünün azami say›s›, kurutma, ütüleme v.b. belirlenecek-
tir. E¤er gerekliyse, kimi hassas bileflenlerin ayr›lmas› gibi ön ifllemler belirlenecektir.

Bak›m: ‹nceleme, onar›m, parçalar›n de¤iflimi ve hizmetten geri çekme için gerekli olan prosedürleri içere-
cektir. Bu bilgiler özellikle do¤rulanmas› gerekli olan "ne, ne zaman ve nas›l" sorular›n› içermelidir.

Servis: KKD’nin onar›m›na iliflkin bilgiler sa¤lanacakt›r ve ilgili durumlarda bu onar›mlar sadece imalatç› ya
da yetkili bir flirket taraf›ndan yap›labilir.

Enfeksiyon giderme: Prosedürler enfeksiyon giderme prosedürlerini ve kullan›lacak ürünleri (ya da seçimle-
ri için gerekli kriterleri) aç›k biçimde belirlemelidir. Di¤erleri yan›nda, s›cakl›klar, zaman ve enfeksiyon gider-
meden sonra yerine getirilecek eylemler belirlenmelidir.

TSGG

1.3.3 Beraber (eflzamanl›) kullan›m için tasarlanm›fl farkl› s›n›ftaki KKD’lerin uyumlulu¤u
2.4 Eskimeye tabi KKD
2.8 Çok tehlikeli durumlarda kullan›m için KKD
2.12 Üzerinde tafl›d›¤› iflaretlemeler direk veya dolayl› olarak sa¤l›k ve güvenlikle 

ilgili olan KKD
3.1.2.2 Yüksekten düflmeye karfl› koruma
3.5 Gürültünün zarar verici etkilerine karfl› koruma
3.6.2 Is›ya ve/veya yang›na karfl› koruma

Kullan›ma haz›r komple KKD
3.7.2 So¤u¤a karfl› koruma

Is›ya ve/veya aleve karfl› koruma
3.8 Elektrik flokuna karfl› koruma

Radyasyona karfl› koruma
3.9.1 ‹onize olmayan radyasyon
3.9.2.2 D›fl kaynakl› ›fl›maya karfl› s›n›rl› koruma

Tehlikeli maddelere karfl› koruma
3.10.1 Solunum koruma

Didektifte belirtilen bu bilgilere bakacak olursak:
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Teknik testler s›ras›nda kaydedilen biçimiyle performans: TSGG ile uyumu do¤rulamak için testler s›ras›n-
da KKD ile ulafl›lan performanslard›r. Kategori II ya da III için performanslar, belgelendirme süreci s›ras›nda onay-
lanm›fl kurulufl taraf›ndan sa¤lanan sonuçlara at›fta bulunur. Kategori I içinse performanslar imalatç› taraf›ndan
elde edilen sonuçlara at›fta bulunur (Onaylanm›fl kurulufllar KKD kategori I belgelendirmesine dahil de¤ildir).

Uygun KKD aksesuarlar› ve/veya uygun yedek parçalar›n özellikleri: KKD ile sa¤lanan ya da KKD uygula-
malar› ile kullan›labilen uyumlu aksesuarlara iliflkin bilgiler sa¤lanmal›d›r.

Farkl› risk seviyeleri için uygun koruma s›n›flar› ve karfl›l›k gelen kullan›m s›n›rlar›: Kapsanan risk seviyesi
ve karfl›l›k gelen kullan›m s›n›rlar› belirlenmelidir.

Son kullan›m tarihi ya da eskime süresi: Eskime tarihini bilmek mümkünse, bu tarih her KKD ö¤esi ya da
de¤ifltirilebilir bilefleni üzerine silinmez biçimde yaz›lmal›d›r. Bu bilgiler ayr›ca ambalaj üzerine de silinmez
biçimde yaz›lmal›d›r. 

E¤er teknik nedenlerden ötürü bu mümkün de¤ilse, bu bilgiler her KKD ile sa¤lanan bilgilerde verilmelidir.

Nakliye için uygun ambalaj türü: E¤er KKD’nin nakliyesi (ya da saklanmas›) kimi tür ambalaj (özel ya da de-
¤il) gerektiriyorsa, bu aç›k biçimde tarif edilecektir. 

Herhangi bir iflaretin anlam›: KKD’nin üzerinde bulunan her bir iflaretin anlam› aç›klanacakt›r.

Uygun olan durumlarda uygulanan direktiflerin at›flar›: Uygulanabilen Direktifler aras›nda seçim yapmak
mümkün oldu¤unda, sadece uygulanan direktif belirtilmelidir. 

KKD’nin tasar›m aflamas›na dahil olan Onaylanm›fl Kuruluflun ad›, adresi ve kimlik numaras›: AT tip ince-
lemesine dahil olan Onaylanm›fl Kurulufla at›fta bulunur.

Ayr›ca uygulanabilir olan di¤er TSGG :
1.3.3 Efl zamanl› kullan›m için tasarlanm›fl KKD’nin farkl› s›n›flar› ya da türleri aras›nda uyum: 
Direktif ayn› imalatç› taraf›ndan pazarlanan, birleflik risklere karfl› vücudun bitiflik k›s›mlar›n›n efl zamanl› ko-
runmas› için tasarlanm›fl farkl› KKD’lerin uyumlu olmas›n› gerektirir.
Ancak, birçok kez, bu KKD’ler ayn› imalatç› taraf›ndan pazarlanmaz. Bu durumda, sa¤lanan bilgiler uyumun
iddia edildi¤i belirli KKD’yi belirtecektir. 

2.4 Eskimeye tabi KKD: Eskime KKD’nin kendisi ve/veya bileflenlerinden herhangi birine iliflkindir.
E¤er yeni KKD’nin performanslar›n›n eskimeden etkilenebilece¤i biliniyorsa, imalat tarihi ve/veya eskilik ta-
rihi KKD’nin kendisinin ve ambalaj›n›n üzerine silinmez biçimde yaz›lmal›d›r.    
‹malatç› KKD’nin faydal› ömrüne iliflkin herhangi bir taahhütte bulunam›yorsa, sa¤lanan bilgiler gerekli tüm
tavsiyeleri vermelidir böylece kullan›c› pratik kullan›m›n makul bir süresini belirleyebilir. 
fiayet temizleme KKD’nin performans›n› etkiliyorsa, temizleme döngülerinin azami say›s› KKD üzerine iflaret-
lenmelidir. Bunun yap›lmamas› durumunda, temizlik döngülerinin azami say›s› bilgilerde verilmelidir.

2.8 Çok tehlikeli durumlarda kullan›ma yönelik KKD: Bilgiler, bilgileri yorumlayabilen ve uygulayabilen ehil, e¤i-
timli kullan›c›lar›n kullan›m›na yönelik gerekli tüm verileri içerecektir.
Bu bilgiler ayr›ca KKD’nin kullan›c› taraf›ndan giyildi¤inde do¤ru olarak ayarlan›p ayarlanmad›¤› ve ifllevsel
olup olmad›¤›n› do¤rulamaya yönelik prosedürü de tarif etmelidir.

2.12  Üzerinde tafl›d›¤› iflaretlemeler direk veya dolayl› olarak sa¤l›k ve güvenlikle ilgili olan KKD: 
KKD’nin kendisinin üzerinde bulunan herhangi bir iflaretin anlam› bu bilgilerde aç›klanacakt›r. Bu aç›klama
ayr›ca ambalaj üzerindeki iflaretleri de kapsayacakt›r.

3.1.2.2 Yüksekten düflmeye karfl› koruma: Her KKD ile sa¤lanan bilgiler afla¤›dakilere iliflkin tüm ilgili bilgileri ver-
melidir:
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- Güvenilir ankraj noktas› ve kullan›c›n›n alt›n-
daki ihtiyaç duyulan asgari aç›kl›k için gerekli
özellikler,  
- Vücudu vücut koruma kufla¤›na yerlefltirme-
nin ve tutturma sistemini güvenilir ankraj nok-
tas›na birlefltirmenin uygun yolu. 
- Ankraj noktas›n›n özellikleri sadece ankraj
noktas›n›n kendisine iliflkin olanlar› de¤il ayr›-
ca e¤er gerekliyse, ankraj noktas›n›n destekleme
yap›s› (bina yap›s›, vinç, baca, vb.) ile birleflme ye-
rine iliflkin özellikleri de içerecektir. 

3.5 Sesin zararl› etkilerine karfl› koruma: Kulak koruyucusu ses düflürme seviyesi ile iflaretlenmelidir. E¤er müm-
künse, rahatl›k endeksini belirten iflaretler dahil edilmelidir.
E¤er yer nedeniyle bu mümkün de¤ilse, bu iflaretler ambalajda sa¤lanacakt›r. Pratik nedenlerden ötürü (bir-
çok kez ambalaj at›l›r) bu bilgilerin ayr›ca bilgi bildiriminde verilmesi önerilir.

3.6.2 Kullan›m için haz›r komple KKD (s›cakl›k ve/veya yang›n): Bilgiler kullan›c›ya donan›m yüksek s›cakl›k ortam-
lar›nda kullan›m için oldu¤unda azami kullan›m zaman›n› sa¤layacakt›r. Bunun mümkün olmamas› duru-
munda, bilgiler ilgili tüm verileri vermelidir, böylece kullan›c› güvenli bir kullan›m zaman› belirleyebilir.

3.7.2 Kullan›m için haz›r komple KKD (So¤uk): Bilgiler kullan›c›ya donan›m so¤uk ortamlarda azami kullan›m za-
man›n› sa¤layacakt›r. Bunun mümkün olmamas› durumunda, bilgiler ilgili tüm verileri vermelidir, böylece
kullan›c› güvenli bir kullan›m zaman› belirleyebilir.

3.8 Elektrik çarpmas›na karfl› koruma: Ambalajlar› ile birlikte, tamamen gerilim alt›nda olabilen ya da olmayabi-
len elektrik tesisatlar›nda çal›flma s›ras›nda kullan›m için olan KKD türleri belirtilen flu iflaretleri tafl›mal›d›r:
Koruma s›n›f› ve/veya karfl›l›k gelen iflletim gerilimi, seri numaras› ve imalat tarihi. 
Bilgiler özellikle KKD türlerinin kendi amaçlar› için tasarland›klar› kullan›m ve faydal› ömürleri s›ras›nda ta-
bi olacaklar› dielektrik testlerinin özelli¤ini ve s›kl›¤›n› belirtmelidir.

3.9.1 ‹yonize olmayan radyasyon: Direktif,  bilgilerin en uygun KKD seçilmesine imkan sa¤layan, belirli KKD’ye
karfl›l›k gelen transmisyon e¤rilerini içermesini gerektirmektedir. Ancak, bu e¤riler kolayca yorumlanamaz ve
bu bak›mdan çok faydal› de¤illerdir. Bu aç›dan, bu e¤rilerin yerine koruma faktörü, renk tonu numaras› ya da
standart hale getirilmifl ölçek gibi daha uygun elemanlar konulabilir. ‹lave olarak, ilgili koruma faktörü tüm
filtreleme camlar› üzerinde iflaretlenmelidir. Bu unsurlar›n anlam› aç›klanmal›d›r.

3.9.2.2 D›fl kaynakl› ›fl›maya karfl› s›n›rl› koruma: KKD’de öngörülen kullan›m koflullar› için uygun bütünü olufltu-
ran malzemenin(lerin) türü ve kal›nl›¤›n› belirten bir iflaret olmal›d›r.    
Bu iflaretin anlam› her KKD ile sa¤lanan bilgilerde aç›klanmal›d›r. 

3.10.1 Solunum koruma (Tehlikeli maddeler ve enfeksiyona yol açan ajanlar): Solunum koruyucular›nda filtrelerin ye-
ni ve orijinal ambalajlar›nda bulunduruldu¤undaki raf ömrüne iliflkin veriler sa¤lamal›d›r. ‹lave olarak KKD,
imalatç›n›n tan›m iflaretini ve donan›m›n kendine has özelliklerinin detaylar›n› tafl›mal›d›r. Bu detaylar›n verilme
yoluna ba¤l› olarak (örne¤in, imge-resim, sembol, vb.) anlamlar› sa¤lanan bilgilerde aç›klanmal›d›r. 

3.10.2 Deri ve göz ile temasa karfl› koruma (Tehlikeli maddeler ve enfeksiyona yol açan ajanlar): Direktif  KKD’nin, koru-
ma sa¤lad›¤› kimyasal ürünlerin adlar› ya da kodlar› ve kimyasal maddelerin her biri için koruma süresi ile
iflaretlenmesini gerektirir. Ancak teknik ve pratik nedenlerden ötürü bu ço¤u kez olas› de¤ildir ve bu durum-
da söz konusu bilgilerin bilgilendirici notta verilmesi kabul edilir.  ‹lave olarak, bilgiler testlerin bir tarifini (ya
da nerede bulunabileceklerini) ve farkl› öngörülen kullan›m koflullar› alt›nda azami izin verilen afl›nma
süresinin belirlenmesine yönelik tüm bilgileri içermelidir.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n çal›flma flartlar›

ve dinlenme ile ilgili 50. maddesinde der ki “Kimse,

yafl›na, cinsiyetine ve gücüne uymayan ifllerde ça-

l›flt›r›lamaz.” 

Bu maddeden yola ç›karak insan sa¤l›-

¤›n›n herfleyden önce geldi¤ini hiçbir

zaman unutmamal›y›z. Bu nedenle ça-

l›flma flartlar›n›n iyilefltirilmesi ve iflyer-

lerinde çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenlik

flartlar›n›n s›f›r ifl kazas› ve meslek has-

tal›¤› hedef al›narak en iyi flekilde sa¤-

lanmas› ülkenin her ferdi için bir ödev niteli¤i tafl›-

mak durumundad›r. Geliflmekte olan ülkemizin

maddi ve manevi olarak ülkeyi kayba u¤ratan ifl ka-

zas› ve meslek hastal›klar› say›lar›n›n azalt›lmas›

için ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na katti suretle

uyulmal›d›r. Ülkemizdeki çal›flan kesimin k›saca

analizini yapacak olursak, 2005 SSK istatistiklerine

göre: 944.984 iflyeri, 6.918.605 Sosyal Sigortalar

Kurumuna kay›tl› iflçi bulunmaktad›r. Kay›tl› olan

bu iflyerlerinin %99.5’i küçük ve orta ölçekli ifllet-

melerdir ve toplam iflçi say›s›n›n %75’i KOB‹’lerde

çal›flmaktad›r.  2005 y›l› itibari ile meydana gelen ifl

kazas› say›s› 73.923, meslek hastal›¤› say›s› ise 519

olarak kay›tlara geçmifltir. Ne yaz›k ki bu ifl kazas›

ve meslek hastal›klar› sonucu 1016 kifli yaflam›n›

kaybetmifltir.  Meydana gelen meslek hastal›klar›na

bakt›¤›m›zda istatistikler göstermektedir ki; solu-

num yolundan kaynaklanan meslek hastal›klar› ba-

fl› çekmektedir. Solunum sistemi meslek hastal›k-

lar›n›n önlenebilmesi amac›yla, kaynakta korunma-

n›n sa¤lanamad›¤› durumlarda yani kapal› sistem

veyahut ventilasyon gibi teknik önlemlerin baflar›-

s›z oldu¤u durumlarda Solunum Sistemi Koruyu-

cular› tercih edilme-

lidir. 

‹flyeri havas›nda bu-

lunan gerek metal

tozlar› gerekse sol-

ventler çeflitli zehir-

l e n m e l e r e s e b e p

olurlar. Dünyada yer-

y ü z ü n ü n % 6 0 ’ › n ›

oluflturan silis, yine

bir silis tozu olan

amyant, kömür tozu, pamuk tozu gibi tozlar›n solu-

num yolu ile akci-

¤erlere girerek birik-

mesi sonucu mey-

dana gelen hastal›-

¤›na pnömokonyoz

denmektedir. Pnö-

mokonyoz kelime

olarak akci¤erde toz

bulunmas› anlam›-

na gelse de, akci¤er-

de biriken tüm toz-

lar›n hastal›k yap›c›

potansiyelinin ol-

mamas› nedeniyle

genel kabul gören tan›mlama Uluslararas› Çal›flma

Örgütü’nün (ILO) yapt›¤› tan›mlamad›r. Buna göre,

pnömokonyoz akci¤erde doku reaksiyonuna yol

açacak toz birikimidir. Bu tip toza maruz kalma öy-

küsü bulunan bir kiflide, pnömokonyozla uyumlu

radyolojik bulgular›n olmas› durumunda baflka ile-

ri tetkike gerek kalmadan tan› konulur.3 Bu sayd›-

¤›m›z gerek tozlar gerekse solventler ve bunlara

Berk ATLI*

*Berk ATLI, ‹SG Uzman Yard›mc›s›, ÇSGB ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Merkezi Müdürlü¤ü, ‹stanbul Yolu 14. km ANKARA
1. “TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ANAYASASI” 
2. GÜVEN Rana, Türk Toraks Derne¤i, Mesleki ve Çevresel Akci¤er Hastal›klar› Sempozyumu, “Türkiye’de ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i (Yasal Yap›lanma) Yay›mlanm›fl Seminer Notlar›”
http://www.toraks.org.tr/news.php?id=607 , Eriflim Tarihi:22.01.2007
3.  AKKURT ‹brahim, “Pnömokonyozda ILO Standartlar›nda Radyolojik De¤erlendirme”, Toraks Dergisi, A¤ustos 2001, Cilt 2, Say› 2, Sayfa 62-71
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benzer zararl›lar›n, maksimum konsantrasyon de-

¤erlerini geçmeleri durumunda, uygun aspirasyon

sistemleri kullan›lmal›d›r. Ancak bu sistemlerin ku-

rulamad›¤› veya yetersiz kald›¤› durumlarda, solu-

num sistemi koruyucular›n›n kullan›lmas› gerek-

mektedir.

11 fiubat 2004 tarihli ve 25370 say›l› resmi gazete-

de yay›mlanarak yürürlü¤e giren kiflisel koruyucu

donan›mlar›n iflyerlerinde kullan›lmas› hakk›nda

yönetmelikte belirtilen solunum sistemi koruyucu-

lar›n kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u ifller ve sektör-

leri s›ralayacak olursak:

• Yetersiz oksijen veya zararl› bir gaz›n bulunabile-

ce¤i konteyn›rlar, kapal› alanlar veya gaz yakan en-

düstriyel f›r›nlarda yap›lan çal›flmalar,

• Yüksek f›r›nlara yükleme yap›lan alanlardaki ça-

l›flmalar,

• Yüksek f›r›nlar›n gaz borular› ve gaz konvertörleri

civar›ndaki çal›flmalar,

• A¤›r metal dumanlar›n›n bulunabilece¤i yüksek

f›r›n kapaklar› civar›ndaki çal›flmalar,

• Toz bulunmas› muhtemel, f›r›n içi döfleme iflle-

rinde ve kepçelerle yap›lan çal›flmalar,

• Toz oluflumunu önlemenin yetersiz oldu¤u sprey

boyama iflleri,

• Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla ba¤-

lant›l› di¤er yer alt› sahalar›nda yap›lan çal›flmalar,

• So¤utucu gaz kaça¤› tehlikesinin oldu¤u so¤uk

hava depolar›nda yap›lan çal›flmalar.4

Yukar›da bahsetmifl oldu¤umuz ifllerde çal›flanla-

r›n kullanacaklar› solunum koruyucular› seçerken

dikkat etmeleri gereken hususlar ve bu koruyucula-

r›n temel özellikleri 29/6/2001 tarihli ve 4703 say›l›

Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n Haz›rlanmas› ve

Uygulanmas›na Dair Kanunun 4 üncü maddesine

dayanarak ve 89/686/EEC say›l› Avrupa Birli¤i Di-

rektifi ile bunu tadil eden 93/68/EEC, 93/95/EEC ve

96/58/EC say›l› direktiflere parelel olarak haz›rlana-

rak resmi gazetenin 29/11/2006 tarihli ve 27361 no-

lu say›s›nda  yay›mlanarak yürürlü¤e giren  Kiflisel

Koruyucu Donan›mlar (KKD) yönetmeli¤inde belir-

tilmektedir.

Yönetmeli¤e göre solunum yollar›n›n korunmas› için tasar-

lanan KKD’lerin özellikleri;

• Kirlenmifl ortam havas›na maruz kal›nmas› ve/ve-

ya ortamda yeterli miktarda oksijen olmamas› du-

rumunda, kullan›c›ya solunabilir hava sa¤layabile-

cek özellikte olmal›d›r,

• KKD’den kullan›c›ya sa¤lanan solunabilir hava,

kirli havan›n koruyucu alet veya cihazlarla filtre

edilmesi veya temiz havan›n bir kaynaktan boru

sistemiyle sa¤lanmas› gibi uygun yöntemlerle elde

edilmelidir,

• Solunum koruyucu KKD’lerin yap›ld›¤› malzeme

ve di¤er elemanlar, öngörülen kullan›m koflullar›n-

daki giyilme süresince, kullan›c›ya yeterli solunu-

mu sa¤layacak ve hijyenik flekilde seçilmeli veya ta-

sarlanmal› ve birlefltirilmelidir,

• Yüzü koruyan parçalar›n s›zd›rmazl›¤›, nefes alma

s›ras›ndaki bas›nç düflmesi ve filtreli araçlar›n kul-

4.  Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, “Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde 
Kullan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik”,11.fiubat. 2004 Tarihli Resmi Gazete, Say›:25370 
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lan›lmas› durumunda filtrelerin temizleme kapasi-

tesi, ortamdaki kirleticilerin giriflini, kullan›c›n›n

sa¤l›¤›n› ve hijyenini koruyabilecek özellikte olma-

l›d›r,

• ‹malatç›n›n tan›t›c› iflareti ve bu tip donan›mlar›n

özelliklerini belirten detaylar bulunmal›; bu bilgiler

kullanma k›lavuzu ile birlikte, e¤itilmifl ve kalifiye

kiflilerce KKD’lerin kullan›c› taraf›ndan do¤ru ola-

rak kullan›lmas›n› mümkün k›lmal›d›r,

• Filtreli cihazlar›n kullan›ld›¤› durumlarda, kulla-

n›m k›lavuzunda, bu cihazlar›n hiç kullan›lmadan

orijinal ambalaj›nda korunmas› durumunda filtre-

lerin depolanma ömrü de belirtilmelidir.5

Solunum Sistemi Koruyucu Kiflisel Koruyucu Do-

nan›mlarda Toz / Yar›m Yüz Maskeleri ‹çin Avrupa

Standartlar›:

EN No Tan›m

140 Yar›m yüz ve çeyrek maskeler

141 Gaz filtreleri ve kombine filtreler

143 Zerrecik filtreleri

149 Zerreciklere karfl› yüz maskeleri

405 Gazlar ve gaz+zerreciklere karfl› yüz

maskeler

Solunum koruyucu maskeleri kendi içinde
gruplara ay›rarak s›ral›yacak olursak:

Hava Temizleyici Maskeler:

Hava temizleyici maskelerde kendi içinde dört gru-

ba ayr›lmaktad›r.

1- Mekanik Filtre Tipi (Partikül Tutucu) Maskeler:

• Metal ve silis tozlar›na karfl› kullan›l›r,

• Ortamda as›l› duran toz partikülleri, solunum es-

nas›nda, filtre taraf›ndan tutulur,

• K›sa sürede toz ile dolar, bu nedenle s›k de¤iflti-

rilmelidir,

• Filtre renginin koyulaflmas›, koruma özelli¤ini

kaybetti¤ini gösterir.

2- Kimyasal Filtre Tipi Maskeler: 

• Havada bulunan toz, gaz, duman ve toksik parti-

küllere karfl› kullan›l›r,

• Zararl› gazlar ve partiküller, aktif granül kömür ta-

raf›ndan emilerek reaksiyona sokulur.

3- Toz Maskeleri:

• Genellikle, selülozik elyaftan yap›lm›fl basit mas-

kelerdir,

• (0,2 – 5 mikron) aras›ndaki tozlara karfl› kullan›l›r,

• Kullanma süresi çok k›sad›r, sadece a¤›z ve burun

bölgesini kapat›r.

4- Kanisterli (Filtre Kutulu) Gaz Maskeleri:

• Tüm olarak yüzü kaplayan, s›rtta tafl›nan filtre ku-

tusuna ba¤l› olan ve organik buhar, asit gazlar›,

NH3, CO veya bunlar›n farkl› bileflimlerinden olu-

flan zararl›lara karfl› kullan›l›r,

• Gaz yo¤unlu¤unun düflük oldu¤u genifl alanlarda

kullan›l›r, 

• K›sa süreli, acil durumlarda kullan›l›r, sürekli kul-

lan›lmaz,

• Oksijen yetersizli¤i veya zararl›lar›n maksimum

de¤erlerini aflt›¤› durumlarda yararl› olmaz.

5. Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, “ Kiflisel Koruyucu Donan›mlar Yönetmeli¤i”, R.G.:29.11.2006, Say›:26361
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• Kanisterin kontrol penceresindeki panelin renk

de¤iflikli¤ine u¤ramas›, renginin solmas› maskenin

koruyucu özelli¤ini kaybetti¤ini gösterir.

Hava Beslemeli  Maskeler:

1- Hava borulu ve hava hatl› maskeler:

• ‹flyeri havas›nda bulunan zararl› etkilerden ko-

runmak üzere, hortum vas›tas›yla d›flar›dan hava

verilir,

• Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar ve-

ya gaz içeren tanklar, kuyular vb. yerlerde kullan›l›r.

2- Hava bas›nçl› maskeler:

• Yüz k›sm›nda saydam veya kafes telle takviye

edilmifl, k›r›lmaz plastikten bir siperlik vard›r.

• Kum, sert madde veya saçma gibi çelik parçalar›n

püskürtülmesi gibi ifllemlerde kullan›l›r,

Temiz Havas› Kendinden Olan  Maskeler:  (Oksijen

Beslemeli)

• Zararl› gazlar›n yüksek konsantrasyonlar›nda ve

oksijen yoklu¤unda, tam bir solunum sa¤lar,

• Çeflitli tipleri vard›r, s›rtta tafl›nanlar› her yerde

kullan›labilir ancak a¤›r olmas› bir dezavantajd›r,

• Kimyasal kartufllar›n belirli kullanma süreleri var-

d›r, son kullanma tarihi dolan kartufllar de¤ifltiril-

melidir,

• Filtreler, neme ve mekanik zararlara karfl› korun-

mal›d›r.6

Sonuç olarak, e¤er yukar›da bahsetmifl oldu¤umuz

zararl› maddelerle çal›flmak zorunda kalan iflyerleri

bu maddeleri ortamdan uzaklaflt›ram›yorlarsa yani

ifli kaynakta çözemiyorlarsa son çare olarak çal›-

flanlar›n solunum yolundan kaynaklanan meslek

hastal›klar›na yakalanmalar›n› önlemek amac›yla

saym›fl oldu¤umuz bu Solunum Sistemi Koruyucu-

lar› çal›flanlara vermek ve kullan›mlar›n› sa¤lamak

durumundad›rlar. Ancak, bu solunum koruyucu

KKD’lerin seçimi yap›l›rken dikkat edilmesi gere-

ken baz› noktalar vard›r: KKD kullan›ld›¤› yere ve

kullan›m amac›na uygun olarak seçilmelidir ve or-

tamdaki zararl› madde gaz m› yoksa toz mu oldu¤u

düflünülmelidir; her kullan›fltan sonra koruyucu

donan›m gözden geçirilmeli ve filtreleri ç›kar›ld›k-

tan sonra temizlenmelidir; koruma özelli¤ini kay-

beden filtreler de¤ifltirilmelidir; kullan›m klavuzlar›

iyice okunup kullan›m süresini aflm›fl olan KKD’ler

tespit edilerek kullan›m d›fl› b›rak›lmal›d›r; son olarak

standartlara uygun olan KKD’ler tercih edilmelidir.

04.05.2004 tarihli ve 25452 say›l› resmi gazetede

yay›mlanarak yürürlü¤e giren Kiflisel Koruyucu Do-

nan›mlar›n Kategorizasyon Rehberine Dair Teb-

li¤’de Katagori 3, yani tasar›mc› taraf›ndan, ani ola-

rak ortaya ç›kabilecek tehlikeleri, kullan›c›n›n za-

man›nda fark edemeyece¤i düflünülen durumlarda

ve hayati tehlike oluflturarak, sa¤l›¤a ciddi flekilde

ve geriye dönüflü mümkün olmayacak derecede za-

rar verebilecek risklere karfl› koruma sa¤layan kar-

mafl›k yap›daki kiflisel koruyucu donan›m olarak ta-

n›mlanan Solunum Sistemi Koruyucular› ürünün

güvenilirli¤ini gösteren CE iflareti ve yan›nda onay-

lanm›fl kuruluflun kimlik numaras›n› tafl›mal›d›r.

Örne¤in CE 0030 , burada 0030 üretim denetim

aflamas›na müdahil olan onaylanm›fl kuruluflun

kimlik numaras›na iflaret eder.7 Maddi ve manevi

kay›plar› en aza indirmek, insan hayat›n› daha de-

¤erli k›lmak, önlenemez olmayan ifl kazas› ve mes-

lek hastal›klar›ndan korunmak ancak ifl sa¤l›¤› ve

güvenli¤i kurallar›na uyulmas› halinde mümkün

olacakt›r.

6. AYNA Cengiz, Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ÇASGEM, ‹fl Güvenli¤i Sertifika Program› E¤itim Notlar›, “Kiflisel Koruyucu Donan›mlar”
7. Çal›flma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Kategorizasyon Rehberine Dair Tebli¤, Resmi Gazete:04.05.2004, Say›: 25452
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Kiflisel Koruyucu Donan›m Direktifinin amac›; in-

san sa¤l›¤› ve güvenli¤inin korunmas› amac›yla

kullan›lan kiflisel koruyucu donan›mlar›n imalat›,

ithalat›, da¤›t›m›, piyasaya arz›, hizmete sunumu

ve denetimi ile üçüncü flah›slar›n can ve mal gü-

venli¤inin tehlikelere karfl› korunmas›na iliflkin

usul ve esaslar› düzenlemektir.

Üye devletler gerekli flartlar› sa¤layan test ve belge-

lendirme kurumlar› belirleyebilirler.

89/686/EEC(KKD) direktifine göre, üye devletler taraf›n-

dan belirlenen yetkili test ve belgelendirme kurumlar›; 

• Personel ile gerekli araçlar ve donan›mlar›n bu-

lunmas›,

• Personelin teknik yetkinli¤i ve profesyonel dü-

rüstlü¤ü,

• Ekip ve teknik personelin, KKD’ ye (Kiflisel Koru-

yucu Donan›mlar) do¤rudan ya da dolayl› biçimde

ilgili tüm çevreler, gruplar ya da kiflilerin direktifte

belirtilen  testlerin gerçeklefltirilmesi, raporlar›n

haz›rlanmas›, belgelerin verilmesi ve gözetimin ya-

p›lmas›nda ba¤›ms›z olmas›,

• Personelin profesyonel bilgi gizlili¤ine riayet et-

mesi;

• Sorumluluk ulusal yasalara göre Devlet taraf›n-

dan üstlenilmiyorsa bir hukuki sorumluluk sigorta-

s› yapt›r›lmas›,

gibi asgari koflullar› sa¤lamakla yükümlüdür.

Süreklili¤in sa¤lanmas› için yukar›da belirtilen ko-

flullar›n yerine getirilip getirilmedi¤i aral›klarla Üye

Devletlerin yetkili makamlar› taraf›ndan kontrol

edilmelidir.

Üye Devletler yukar›daki asgari flartlara uyan kuru-

lufllar›n onaylanmas›ndan sorumludurlar. Onay

için kuruluflun de¤erlendirilmesinde, kuruluflun

teknik olarak yetkin olup olmad›¤› ve söz konusu

uyum de¤erlendirme prosedürlerini yerine getirme

kapasitesi olup olmad›¤› ve gerekli seviyede ba-

¤›ms›zl›k, tarafs›zl›k ve dürüstlü¤ü gösterip göste-

remedi¤i belirlenir.

EN 45000 ve EN ISO/IEC 17000 standartlar serisi

KKD Direktifi flartlar›na uyumun tesis edilmesine

yard›mc› olma konusunda önemli belgelerdir. Bu

standartlara göre akreditasyon onay›n teknik k›s-

m›n› destekler ve topluluk seviyesinde zorunlu ol-

mamakla birlikte, onaylanacak olan kurulufllar›n

yetkinli¤i, tarafs›zl›¤› ve dürüstlü¤ünün de¤erlendi-

rilmesi için önemli ve ayr›cal›kl› belgeler olarak ka-

l›rlar.

Yetkililer taraf›ndan gözetimde uygunluk için, kuru-

lufl ilgili Üye Devletin topraklar›nda kurulmufl bir

tüzel kifli olmal› ve ilgili Üye Devletin yarg›lamas›-

na  tabi olmal›d›r.

Bildirilen kurumun statüsünün, ba¤›ms›zl›k ve ta-

rafs›zl›¤›n›n garanti olmas› için, kurulufl tam olarak

ba¤›ms›z bir üçüncü taraf kurulufl olmal› ve de¤er-

lendirmeye konu KKD’nin imalatç›s›, tasar›mc›s› ya

da tedarikçisi olmamal›d›r. Onaylanm›fl Kurulufllar

bir imalatç›n›n laboratuar›ndan al›nan ölçüm so-

nuçlar›n› kendi sorumluluklar›nda kabul edebilirler.

Sorumluluk sigortas› genel olarak Onaylanm›fl Ku-

ruluflun KKD alan›ndaki faaliyetlerinin seviyesine

Salur EfiK‹N *

* ‹SG Uzman Yard›mc›s›, Çal›flma Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, ‹SGÜM, Ankara
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karfl›l›k gelmelidir. Sigorta özellikle Onaylanm›fl

Kuruluflun sertifikalar› geri çekmek zorunda olabi-

lece¤i durumlar› kapsamal›d›r. Ancak, Avrupa sevi-

yesinde sorumluluk sigortas›n›n mali de¤erini be-

lirten herhangi bir rehber belge yoktur. 

Tafleron kurulufl atama flartlar›; 

Onaylanm›fl bir kurulufl tesis edilmifl ve düzenli

olarak izlenen yetkinlik temelinde iflinin bir k›sm›-

n› di¤er bir kuruma/laboratuvara yapt›rabilir (tafle-

ron atama). Tafleron atama yetkilerin ya da sorum-

luluklar›n devredilmesini içermez. Bu bak›mdan,

Onaylanm›fl Kurulufl faaliyetlerinin ve verdi¤i bel-

gelerin tümü için sorumlu olarak kalmaya devam

edecektir.

Kalite sistemi flartlar›;

Uygunluk de¤erlendirmesi yap›lmas› ile belgeler ve

raporlar verilmesinin bir gözden geçirme sürecine

konu olma zorunlulu¤u bulunmas›na ra¤men, as-

gari flartlar›n herhangi biri Onaylanm›fl Kuruluflun

bir kalite sistemi tesis etme ve sürdürmesi için aç›k

bir flart getirmemifltir. Gerekli biçimde devam eden

uyumu güvence alt›na almak için Onaylanm›fl Ku-

ruluflun uygun ve belgelendirilen kalite kontrol

prosedürleri tesis etmesi gereklidir.

Onaylanm›fl Kurulufllar için Onaylanm›fl Kuruluflla-

r›n Avrupa seviyesindeki koordinasyon ve iflbirli¤i

faaliyetlerine kat›lmas› ya da buralarda uygun bi-

çimde temsil edilmesi yönünde genel bir yükümlü-

lük vard›r. 1992 y›l›ndan beri KKD alan›nda Onay-

lanm›fl Kurulufllar›n Avrupa Koordinasyon ve ‹flbir-

li¤i Yatay Komitesi (HCNB) ile KKD’nin farkl› türle-

ri ile ilgilenen Dikey Gruplar› (VG) bulunmaktad›r.

Önerilen durum:

Genel olarak Avrupa Koordinasyon ve ‹fl birli¤i Ya-

tay Komitesi’nin ve Dikey Grup’lar›n›n “kullan›m k›-

lavuzu” belgeleri tüm bildirilen kurumlar taraf›n-

dan uygulanmal›d›r.

Yetkinlik nas›l güvence alt›na al›nmal›d›r ?

‹lave olarak, teknik yetkinli¤i sa¤lamak için Onay-

lanm›fl Kurulufllar Avrupa standardizasyonuna

do¤rudan kat›lmak ya da burada temsil edilmekle

veya sürekli biçimde standardizasyon ve geliflimi

konusunda bilgi sahibi olmak zorundad›rlar.

Periyodik denetleme

Üye Devletler Onaylanm›fl Kurulufllar›n yetkinlikle-

rini her zaman sürdürdüklerini ve bildirildikleri söz

konusu ifli yerine getirebilme kapasitesine sahip

olduklar›n› güvence alt›na almakla sorumludur.

Bunun araçlar› ve yöntemlerinin seçilmesi Üye

Devletlere kalm›flt›r. Onaylanm›fl Kuruluflun yetkin-

li¤i düzenli aral›klarda yap›lan ve ulusal akreditas-

yon kurumu taraf›ndan tesis edilmifl olan uygula-

may› takip eden gözetime tabi olmal›d›r. Denetle-

melerin sonucunda, Üye Devletler bir kuruluflu s›-

n›rl› bir süre için onaylamamaya ve onay› daha

sonra yenilemeye karar verebilirler.   

Kaynakça ;

• Eero Korhonen, Specialized Researcher [Finish

Institute of Occupational Health and Safety

(FIOH)] 

• Kiflisel Koruyucu Donan›m Yönetmeli-

¤i(89/686/EEC)
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Kiflisel Koruyucu Donan›mlar (KKD) için korudu¤u

risklerin fliddetine göre üç kategori belirlenmifltir.

KKD’ler kategorilerine ba¤l› olmaks›z›n, Kiflisel Ko-

ruyucu Donan›m Yönetmeli¤i’ne uygun olmak zo-

rundad›r. Ancak her kategori için belgelendirme

süreçlerinde çeflitli farkl›l›klar mevcuttur. 

Öncelikle, belirtilen 3 kategoriye ve her kategorinin

içerisinde yeralan KKD’lere iliflkin k›sa bir özet ve-

rilmesi uygun olacakt›r:

Kategori I: Minimal risklere karfl› tasarlanm›fl basit

KKD’leri içerir. Tasar›mc›n›n, kullan›c› taraf›ndan

do¤ru zamanda ve güvenli flekilde belirleyebildi¤i

ve etkisinin dereceli oldu¤u minimal risklere karfl›

kullan›c›n›n koruma derecesini kendisinin de¤er-

lendirebilece¤ini düflünülerek tasarlad›¤› basit ta-

sar›ml› KKD’lerdir. Afla¤›daki durumlara karfl› koru-

ma sa¤layan KKD’ler örnek olarak verilebilir:

• Etkileri yüzeysel olan mekanik eylemler (bahçeci-

likte kullan›lan eldivenler, vb.).

• Hafif ifllerdeki temizlik malzemeleri ve kolay dü-

zeltilebilir etkiler (seyreltilmifl deterjan solüsyonla-

r›na karfl› koruma sa¤layan eldivenler vb.).

- Kullan›c›y› 50 °C’den daha fazla bir ›s›ya maruz b›-

rakmayan s›cak bileflenlerin tutulmas› sonucu kar-

fl›lafl›lan riskler ve tehlikeli çarpmalar (profesyonel

kullan›m amaçl› eldivenler, önlükler vb.).

- Gerek istisnai gerekse de afl›r› özelliklere sahip ol-

mayan atmosfer etmenleri (bafll›k, mevsime özel

giysi, ayakkab› vb.).

- Vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkile-

ri kal›c› lezyonlara neden olamayan minor çarpma-

lar ve sars›nt›lar (kafa derisini koruyucu hafif baret-

ler, eldivenler, hafif ayakkab›lar vb.).

- Günefl ›fl›¤› (günefl gözlü¤ü). 

Kategori III: Ölümcül tehlikelere veya sa¤l›¤a ciddi

ve kal›c› fleklide zarar verebilecek tehlikelere karfl›

korunma amac›nda olan karmafl›k tasar›ml› ve ta-

sar›mc›n›n kullan›c›n›n yeterli zamanda ani etkileri

saptayamayaca¤›n› düflünerek tasarlad›¤› KKD’ler-

dir. Örnek olarak:

- Kat› ve s›v› aerosoller ya da irritan maddeler, teh-

likeli, zehirli, ya da radyotoksik gazlara karfl› korun-

ma için solunum cihazlar›.

- Dalmada kullan›lanlar da dahil olmak üzere, at-

mosferde tam izolasyon sa¤layan solunum koruma

cihazlar›.

- Sadece kimyasal sald›r›lara ya da iyonize radyas-

yona karfl› s›n›rl› koruma sa¤layan KKD’ler.

- Etkileri k›z›l ötesi radyasyonun ve alevin mevcudi-

yeti ya da büyük miktarda eriyik maddelerin korun-

mas› ile karakterize olan ya da olamayabilen ve

100°C ve üzerinde hava ›s›s›n›n etkileri ile k›yasla-

nabilir yüksek ›s›lardaki ortamlarda kullan›m

amaçl› acil durum donan›mlar›.

- Etkisi -50°C ve daha düflük hava ›s›s›ndaki ile k›-

yaslanabilir düflük ›s›larda kullan›m amaçl› acil du-

rum donan›mlar›.

- Yüksekten düflmelere karfl› kullan›lan KKD’ler.

- Elektrik tehlikelerine ve tehlikeli voltajlara karfl›

ya da yüksek gerilim ifllerinin yal›t›m›nda kullan›-

lan KKD’ler.

Kategori II: Di¤er minimal ya da ciddi risklere karfl›

koruyan kategori I ya da III kapsam›na girmeyen

KKD’lerdir. Örnek olarak:

- Baretlerin ço¤u

- Kulak koruyucular

- Ço¤u göz ve yüz koruyucular›

- Ço¤u ayak ve bacak koruyucular

c.  can ayano¤lu
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- Yüzmeye yard›mc› malzemeler

- Yüksek görüfl derecesi olan giysiler

Belirtilen kategoriler için CE iflaretleme süreçlerinde

izlenecek prosedürler ise afla¤›da belirtildi¤i gibidir:

Kategori I için; izlenecek prosedür flu flekilde özet-

lenebilir; öncelikle uygulanabilir temel sa¤l›k ve

güvenlik gereklilikleri belirlenir, daha sonra temel

sa¤l›k ve güvenlik gerekliliklerinin ve ilgili harmo-

nize standartlar›n karfl›lanmas› için teknik yöntem-

ler seçilir. Teknik belgenin bir araya getirilmesi, CE

uygunluk beyan›n›n düzenlenmesi ve imzalar›n        

tamamlanmas›n›n ard›ndan CE iflaretlemesi ekle-

nir ve süreç tamamlan›r.

Kategori II için ise; kategori I’deki prosedürlerin

yan›nda onaylanm›fl bir kurulufl taraf›ndan gerçek-

lefltirilecek AT tip incelemesi de eklenmesiyle sü-

reç tamamlan›r.

Kategori III için ise; kategori II’deki prosedürlerin

yan›nda ürün için onaylanm›fl kurulufl taraf›ndan

sa¤lanacak kalite belgesinin eklenmesiyle süreç ta-

mamlan›r. CE belgelendirme süreçleri için bir ak›fl

flemas› afla¤›da görüldü¤ü gibidir.

fiema 1. KKD’ler için CE belgelendirme süreci ak›fl flemas› 

89/686/EEC KKD Direktifi
kapsam›nda olan KKD

Teknik dökümantasyonun haz›rlanmas› (üretici)

Kategori I KKD?

Nihai Ürün için
CE kalite kontrol sistemi
(Onaylanm›fl Kurulufl)

Kategori II

Evet

Hay›r
AT - tipi inceleme (Onaylanm›fl Kurulufl)

89/686/EEC KKd Direktifinin hükümlerine uygun mu?

CE Uygunluk Beyan›n›n haz›rlanmas› (üretici)

CE iflaretinin eklenmesi (üretici)

Kategori III KKD?
Evet

Evet

Hay›rEvet

veya Gözetim yoluyla ürünün CE
kalitesinin sa¤lanmas› için sis-
tem (Onaylanm›fl Kurulufl)

K i fl i s e l  K o r u y u c u  D o n a n › m l a r  i ç i n

B e l g e l e n d i r m e  S ü r e ç l e r i

S
A

Y
I
:
 
3

2
 

Y
I
L
:
 
6

 
 

E
K

‹
M

-
K

A
S

I
M

-
A

R
A

L
I
K

45



Yukar›daki flemada da belirtildi¤i üzere üreti-

ci taraf›ndan haz›rlanmas› gereken teknik dö-

kümantasyonda, KKD’nin temel sa¤l›k ve gü-

venlik gerekliliklerine uygun oldu¤unun te-

min edilmesinde kullan›lacak araçlar hakk›n-

daki tüm ilgili veriler bulunmal›d›r. Ayr›ca ka-

tegori II ve III için üreticinin teknik dosyas›,

üreticinin fabrikas›nda kullan›lan kontrol ve

test imkanlar›n›n tan›t›m› ve “bilgi pusulas›”

örne¤i bulunmal›d›r. 

Teknik dosyada ise KKD’nin kimli¤i, genel ve

ayr›nt›l› planlar ile resimler, malzemelerin ve

parçalar›n teknik özellikleri, hesaplamalar›n

aç›klamalar› (varsa), prototip test sonuçlar›,

tüm temel sa¤l›k ve güvenlik gerekliliklerinin,

harmonize standartlar›n ve tasar›m aflama-

s›nda göz önünde bulundurulan teknik özel-

liklerin eksiksiz listesi, ürün iflaretlemeleri ve

bilgi pusulas› bulunmald›r.

AT Tip incelemesinde izlenecek genel ad›m-

lar ise flunlard›r:

- Üreticinin tek bir onaylanm›fl kurulufla res-

mi olarak baflvurmas›,  

- KKD’nin uygunluk de¤erlendirmesi,

- Teknik dosyan›n incelenmesi,

- “Bilgi pusulas›n›n” incelenmesi,

- Ürünün incelenmesi ve test edilmesi,

- AT-tipi inceleme sertifikas›n›n verilmesi.

Uygun olmayan KKD’lerde Onaylanm›fl Kuru-

lufl taraf›ndan bir AT-tip inceleme belgesinin

verilmesi ret edilmiflse, di¤er onaylanm›fl ku-

rulufllar konu ile bilgilendirilir. Mevcut belge-

nin iptalinde ise, üye devletlere ve komisyo-

na bilgi verilir.
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Uygunluk de¤erlendirmesinde izlenecek ad›mlardan bahsetmeden önce uygunluk de¤erlendirmesine ili-

flikin temel bilgilerin verilmesi faydal› olacakt›r. Uygunluk de¤erlendirmesi, bir ürüne, sürece, sisteme, ki-

fliye veya organa ait belirlenmifl gereksinimlerin karfl›land›¤›n›n gösterimidir. Örnek olarak; test etme, in-

celeme, sertifikasyon, tescil etme, akreditasyon faaliyetleri verilebilir. 

Uygunluk de¤erlendirmesinin bölümleri flu flekilde s›-

ralanabilir: ‹lk bölüm: ‹malatç›n›n uygunluk beyan›;

‹kinci bölüm: uygunluk de¤erlendirme faaliyetlerinin

kullan›c› taraf›ndan gerçeklefltirilmesi; Üçüncü bölüm:

akreditasyon, belgeleme, tescil etme. 

Neden uygunluk de¤erlendirmesi?

Uygunluk de¤erlendirme süreci, ürünlerin, hizmetlerin

ve sistemlerin gerekli özelliklere sahip olmas›n›; bu

özelliklerin, tüm ürünlerde, tüm hizmetlerde ve tüm

sistemlerde tutarl› olmas›n›; herhangi bir ürünün de-

¤erlendirilmesi yoluyla, nitelik flartlar›n›n sa¤lan›p sa¤-

lanmad›¤›n›n belirlenmesini sa¤lar.

KKD’lerde CE belgelendirme sürecinde baflvurulacak

uygunluk de¤erlendirmesinde izlenecek ad›mlar ise

flunlard›r:

- KKD’ye uygun olan temel sa¤l›k ve güvenlik gereklilik-

lerinin kontrolü:

- Bilgi pusulas› kullan›m amac›n› belirler,

- ‹malatç› bunlar› teknik dosyada listeler.

- Temel sa¤l›k ve güvenlik gerekliliklerinin uygunlu¤u-

nun de¤erlendirilmesi için mutab›k özelliklerin ve test

metotlar›n›n listelenmesi:

- Harmonize standartlar (ana metot),

- ISO yada ulusal standartlar,

- Di¤er teknik özellikler.

- Testlerin yap›lmas›.

- Test raporun haz›rlanmas›.

Kaynakça

• Martti Humppila (Suojalaite Oy – Safety Equipment Co., Finlandiya), 18 Ekim 2006 tarihli “Kategori I, II, III’ ün AT tip incelemesi” isim-

li sunumu, Ç.S.G.B., Ankara.

• Eero Korhonen (Finlandiya ifl Sa¤l›¤› Enstitüsü, Finlandiya), 18 Ekim 2006 tarihli “Uygun De¤erlendirmesi Ne Demektir?” isimli sunumu,

Ç.S.G.B., Ankara. 
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Projenin süresi bir y›l olup, bütçesi 927 bin Euro’-

dur. Proje 26/12/2005 tarihinde bafllam›fl olup,

26/12/2006 tarihinde bitmifltir. Projenin aç›l›fl semi-

neri 24 fiubat 2006 tarihinde Say›n Bakan›m›z Murat

BAfiESG‹O⁄LU’nun kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir.

Projede 32 k›sa dönem AB Uzman›, Finlandiya, Al-

manya, Belçika, ‹spanya, Estonya, Polonya ve AB

Komisyonundan olmak üzere ve yerli uzmanlar

görev alm›flt›r.

PROJEN‹N AMACI: Avrupa Birli¤i ‹ç Pazar Mevzuat›

içinde yer alan kiflisel koruyucu donan›m mevzuat›-

n›n uygulanmas›na, özellikle ifllevsel piyasa gözeti-

mi sisteminin oluflturulmas›na yard›mc› olmak ve

piyasa gözetimi kapasitesini güçlendirmektir. 

Bu amaca ulaflmak için projenin kontrat›nda, elde

edilmesi zorunlu olan 5 adet ç›kt› (sonuç) bulun-

maktad›r. Projenin genel de¤erlendirmesi için bu

ç›kt›lar›n neler oldu¤una ve nas›l elde edildi¤ine ba-

k›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› düflünüyorum.

1. K‹fi‹SEL KORUYUCU DONANIMLARLA ‹LG‹L‹
OLARAK AYRINTILI P‹YASA GÖZET‹M‹ STRATE-
J‹S‹N‹N HAZIRLANMASI VE UYGULANMAYA
BAfiLANMASI:

Strateji Belgesi Haziran 2006 tarihinde haz›rlanm›fl,

Bakanl›kça 17 Ekim 2006 tarihinde de onaylanm›fl-

t›r. Strateji Belgesi, günlük çal›flmalar›n d›fl›nda 3

strateji semineri ve 2 atölye çal›flmas› ile tasarlan-

m›flt›r. 

Stratejinin birinci semineri ikiye bölünmüfl;
a) 8 Mart 2006 tarihinde yap›lm›fl, stratejinin pratik-

te uygulanmas›, çal›flma metotlar›, çal›flma el kitab›

haz›rlanmas›n›n önemi, halkla iliflkiler ve haberlefl-

menin kullan›lmas›, piyasa gözetiminin finansman›

gibi konular ifllenmifltir. Kat›l›mc› say›s› 20 kiflidir.

Birinci  Strateji Seminerinin ikinci bölümü yani;
b) 31 Mart 2006 tarihinde yap›lm›fl ve paydafllarla

piyasa gözetimi aras›ndaki ifl birli¤i tart›fl›lm›fl, gi-

riflte yap›lan aç›klamalardan sonra atölye çal›flmas›

fleklinde devam edilmifltir. Kat›l›mc› say›s› 25’tir.

‹kinci Strateji Semineri;
2 May›s 2006 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. Bakanl›k

ve ‹SGÜM uzmanlar› sunumlar› yapm›fllar, strateji

de bölüm bölüm tart›fl›lm›flt›r. Kat›l›mc› say›s› 26’d›r.

Üçüncü Strateji Semineri;
24 A¤ustos 2006 tarihinde yap›lm›flt›r. Bakanl›k ve

‹SGÜM elemanlar› ile ifl müfettifllerinin ve KKD de-

netçilerinin ifl bölümü tart›fl›lm›flt›r. Ayr›ca, halkla

iliflkilerin piyasa gözetimine yarar› ve veri taban› an-

lat›lm›flt›r. Kat›l›mc› say›s› 16’d›r.

Stratejinin uygulanmas› semineri 31 Ocak 2006 tari-

hinde yap›lm›flt›r. Stratejinin gelifltirilmesi çal›flma

el kitaplar› haz›rlama, KKD kontrol listeleri, KKD ve-

ri bilgileri listesi haz›rlama ve bunlar›n pratik piyasa

gözetimi için yarar› tart›fl›larak devam etmifltir. Piya-

sa gözetimi pilot proje fleklinde Ankara ve ‹stan-

bul’da ma¤azalar ziyaret edilerek yap›lm›fl ve bu hu-

sus Finlandiya’daki internshiple desteklenmifltir. ‹S-

GÜM’den KKD denetçileri, Finlandiya ifl müfettiflle-

rinin büyük Güvenlik Fuar›nda nas›l piyasa gözetimi

yapt›klar›n› izlemifllerdir. Bu seminere 21 kifli kat›l-

m›flt›r. Bu seminerin amac› piyasa gözetimi strateji-

sine bir bütün olarak bakmak ve 2007’nin stratejisi-

ni haz›rlamaya yard›mc› olmakt›r. KKD piyasa göze-

timi strateji belgesi haz›rlamak için Türkiye’de sa¤-

l›kl› KKD envanterine ulaflmak mümkün olmam›flt›r.

Genel Müdürlü¤ümüz KKD istatistikleri için bir program
haz›rlam›flt›r. (Statistical Package for Social Sciences).
2007 y›l› uygulama stratejisi flöyle olacakt›r:
1) Bir önceki y›l›n raporlar›na bak›lacak,

2) ‹hbar ve flikayetlere öncelik verilecek,

3) 70 sat›fl yerinde Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, ‹zmit ve

Adana’da piyasa gözetimi yap›lacak,

4) Piyasa gözetimine 2007 y›l› Mart’tan itibaren bafl-

lanacak,
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5) Bu ziyaretlerde fark›ndal›k yarat›lacak,

6) Bu iflleri e¤itilmifl 11 çekirdek kadro yürütecek,

7) Gelecek y›llarda % 15 piyasa gözetimi art›fl› öngö-

rülecektir.

2. ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
BÜNYES‹NDE ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ GE-
NEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNDEK‹ YÖNET‹C‹LER‹N P‹YA-
SA GÖZET‹M‹ STRATEJ‹S‹N‹N UYGULANMASI
VE KOORD‹NASYONUYLA ‹LG‹L‹ E⁄‹T‹LMES‹:

‹darecilerin e¤itilmelerinin amac›, ilerde onlar›n ye-

rel ve bölgesel KKD denetçilerini e¤itmeleridir. Pro-

je kontrat›nda 10 yöneticinin e¤itilmesinin yer al-

mas›na ra¤men seminer salonunda yer olmas›, se-

minerlerde çevirinin yer almas› ve gelen 14 uzman›n

alanlar›nda yetkin olmalar›, daha fazla eleman› e¤it-

memiz fikrini do¤urmufltur. Bu nedenle burada veri-

len 6 seminere 10 idareci 5 ‹SGÜM personeli her za-

man kat›lm›flt›r. Baz› seminerlerde kat›l›mc› say›s›

20-30 olmufltur.

Konuflmac›lar, onaylanm›fl kurulufl temsilcisi, hükü-

met yetkilileri, standartlar enstitüsü, AB Komisyo-

nunu temsilen gelmifllerdir. Bu seminerlerde, yerel

uzmanlar da, Bakanl›k, TSE ve TURKAK uzmanlar›,

konuflmac› olarak yer alm›fllard›r.

Seminerlerin 5 tanesi 1 günlük ve yaln›z Standardi-

zasyon semineri 2 günlüktür. Seminerler fiubat-Ha-

ziran 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir.

Seminerlerin bafll›klar› (konular›) flöyledir:
- Piyasa Gözetimi Prensipleri,

- KKD Piyasa Gözetimi,

- KKD Piyasa Gözetimi Bilgi De¤iflimi  Sistemi,

- KKD Standartlar› Haz›rlanmas›,

- KKD Bilgi Kaynaklar›,

- Akreditasyon.

Seminer de¤erlendirmelerinde genel de¤erlendirme

çok iyi ile mükemmel aras› olmufltur. ‹flinizle konu-

nun ilgisi ve bilgi art›fl›n›z sorular›na cevaplar iyi ile

mükemmel aras›nda olmufltur. Kat›l›mc›lar bu se-

minerlerin ders verme fleklinde olmas›na ve pasif

kat›l›ma iflaret etmifllerdir.  De¤erlendirmeler göz

önüne al›narak Akreditasyon semineri atölye çal›fl-

mas› fleklinde yap›lm›flt›r. Seminer konular›na bir

göz atacak olursak;

Piyasa Gözetimi Prensipleri Seminerinin içeri¤i; Pi-

yasa gözetiminin rolü, piyasa gözetiminin yasal da-

yanaklar›, piyasa gözetiminde çal›flma yöntemleri

ile gümrüklerle piyasa gözetimi yetkililerinin iflbirli-

¤i, KKD Direktifinin özelli¤i, Komisyonun rolü, KKD

piyasa gözetiminde iyi uygulamalard›r. Kat›l›mc› sa-

y›s› da 23’tür.

KKD Piyasa Gözetimi Seminerinin içeri¤i; Bu semi-

nerin amac›, AB’de KKD piyasa gözetimi nas›l olu-

yor, bu konuda bir fikir vermektir. Bir günlük semi-

nere 21 kifli kat›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar özellikle pratik

uygulamalar, iyi uygulamalar konusunda bilgilendi-

rilmifllerdir.

KKD Piyasa Gözetimi Bilgi De¤iflimi Sistemi Semi-

neri içeri¤i; Dersler Piyasa Gözetimi Yetkililerinin ifl

birli¤i (AdCo), C‹RCA sistemi, ICSMS sistemi RA-

PEX sistemi ve DTM’nin sistemi hakk›nda olmufltur.

Bakanl›k bilgi ak›fl› sisteminde DTM’nin sistemini

benimsemifltir. ICMS sistemi k›smen AB fonlar› ile

10 üye ülke taraf›ndan kurulmufltur. Bu sisteme ka-

t›l›m üyelik aidat› gerektirmektedir. Aidat ülkenin

büyüklü¤ü ile orant›l›d›r. Bu sistemde flu bilgilere

ulafl›lmaktad›r: Onaylanm›fl kurulufllar hakk›nda ge-

nel bilgi, ürün belirleme kriterleri, da¤›t›c›lar hak-

k›nda bilgi, ilgili standartlar ve uygunluk de¤erlen-

dirmeleri, testlerin konusu ve derinli¤i, test sonuç-

lar› ve eksikliklerin s›n›fland›r›lmas›, meydana gelen

kazalar ve piyasa gözetimi yetkilisince al›nan ön-

lemlerdir.

KKD’nin Standardizasyonu Seminerinin içeri¤i; KKD

piyasa gözetiminde standartlar›n rolü, yeni yakla-
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fl›m direktiflerinde standartlar›n yeri, standartlar›n

haz›rlanma ve revizyon prosedürleridir. ‹SGÜM ve

Bakanl›ktan 20 kifli kat›lm›flt›r.  TSE’nin faaliyetleri

TSE uzman›nca anlat›lm›fl olup, KKD standartlar›-

n›n oluflumunda Türkiye’nin katk›s›na iliflkin çal›fl-

ma gruplar› oluflturulmufltur.

KKD Bilgi Kaynaklar› konulu Seminerin içeri¤i; KKD

sektöründe paydafllar›n ulusal ve AB düzeyinde ifl

birli¤i, Avrupa KKD networkü ve web siteleridir. 

Akreditasyon Semineri; seminerin amac› Avrupa

modern akreditasyon sistemlerini anlatmakt›r.

TURKAK temsilcisi, Türk akreditasyon sistemi hak-

k›nda bilgi vermifltir. Test laboratuarlar› için gerek-

lilikler ve akreditasyon prosedürü anlat›ld›. Semi-

nerde 89/686/EEC say›l› direktifin yetkin test ve

belgelendirme servisleri için gerekliliklerinin neler

oldu¤u anlat›lm›flt›r.

3. MERKEZ‹ VE BÖLGESEL KKD DENETÇ‹LER‹-
N‹N VE ‹fi MÜFETT‹fiLER‹N‹N KKD P‹YASA GÖ-
ZET‹M‹ STRATEJ‹S‹N‹N UYGULANMASINA YÖ-
NEL‹K E⁄‹T‹LMES‹:

‹fl Müfettifllerine yönelik “KKD Piyasa Gözetiminde

‹fl Müfettifllerinin Rolü” konulu seminer 2’si Hazi-

ran’da Ankara ve ‹stanbul’da ve 3 üncüsü ‹zmir’de

Eylül ay›nda olmak üzere toplam 150 Teknik ‹fl Mü-

fettifline e¤itim verilmifltir.

Seminerlerde, piyasa gözetimi, KKD mevzuat›, KKD

kategorisi, uygunluk de¤erlendirme ifllemleri, iflyer-

lerinde kullan›lan KKD’ler nelerdir ve bunun gibi ko-

nular anlat›lm›flt›r. Ankara’daki seminer daha ziyade

ders verir gibi geçmifltir. Seminer de¤erlendirme so-

nuçlar›na göre ‹stanbul ve ‹zmir’de seminerlerin 2

nci günleri grup çal›flmas› ve güvenli ve güvensiz

olan KKD’lerin gösterilmesi fleklinde olmufltur. Se-

miner sonucu olarak ifl müfettifllerinin konunun bi-

lincinde oldu¤u ancak, ifl yüklerinin çok fazla oldu-

¤u görülmüfltür.

Genel Müdürlükten ve ‹SGÜM’den KKD denetçile-
rine 5 seminer verilmifltir. 
Seminer konular›:
- KKD Piyasa Gözetimi,

- Standartlar›n Rolü,

- Tehlikeli koflullarda kullan›lan KKD’ler,

- Spor ve bofl zaman aktivitelerinde kullan›lan

KKD’ler,

- Uygunluk de¤erlendirme/KKD piyasa gözetimidir.

Seminerde yerli ve yabanc› uzmanlar sunum yap-

m›fllard›r. Toplam 17 sunumda, 10 AB uzman› 3 de-

¤iflik ülkeden olup, yetkili otoriteyi, onaylanm›fl ku-

rulufllar› ve standart kurulufllar›n› temsil etmekte-

dirler. Yerel uzmanlar Genel Müdürlükten ve ‹S-

GÜM’dendir. Denetçilere verilen seminerlerde ko-

nunun daha ziyade prati¤e dönük olmas›na önem

verilmifl ve grup çal›flmalar›, atölye çal›flmalar›, mi-

zansenler oluflturarak çal›flmalar ve demonstasyon

a¤›rl›kl› olarak sürdürülmüfltür.

Standardizasyon seminerinde, standartlar›n olufl-

mas›nda Türkiye’nin nas›l rol alaca¤›, Avrupa ve

uluslararas› standartlar kurulufllar›n›n çal›flmalar›na

nas›l katk› verece¤i tart›fl›lm›flt›r. KKD Teknik Komi-

telerinde yer almas› (CEN) ve CEN/ISO çal›flmalar›-

n› takip etmesi gibi konular ele al›nm›flt›r. TSE CEN

ve CENELEC’te gözlemci statüsü ile yer almaktad›r.

TSE Çal›flma Bakanl›¤›n›n komitelerde yer almas›n›

önermifltir.

Tehlikeli koflullarda kullan›lan KKD’lerin piyasa gö-

zetimi seminerinde; AB’nin kimyasallarla ilgili mev-

zuat›, asbest mevzuat› ve risk önlenmesi, koruyucu

elbiseler, eldivenler ve solunum cihazlar› tehlikeli

koflullarda kullan›lan (Yang›n, patlay›c› ortamlar gi-

bi) konular yabanc› uzmanlarca sunulmufl ve ‹SGÜM

uzman› da Türkiye’deki asbest mevzuat›n› anlatm›fl-

t›r. Türk yöneticilere REACH yaklafl›m› üzerinde du-

rulmas› önerilmifltir (Maddelerin s›n›fland›r›lmas›

ve etiketlenmesi ile ilgili). Bu durumun KKD’ye

uyarlanmas› Güvenlik Malzeme Bilgi Formlar›n›n

önemini ortaya koymaktad›r.
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4. PROJEN‹N 4. ZORUNLU SONUCU ‹fi SA⁄LI⁄I
VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE BA⁄-
LI ‹SGÜM LABORATUVARLARININ PERSONEL‹-
N‹N KKD ‹LE ‹LG‹L‹ TEST METOTLARI VE ANA-
L‹ZLER‹ KONUSUNDA B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹ VE
E⁄‹T‹LMES‹, LABORATUVAR B‹LG‹ AKIfiI S‹S-
TEM‹N‹N OLUfiTURULMASI, ‹SGÜM LABORA-
TUVARLARININ AKRED‹TASYON HAZIRLI⁄INA
YARDIMCI OLUNMASI:

Türkiye’de bulunan test laboratuarlar›n›n bir harita-

s› ç›kar›ld›. Baz› ciddi laboratuarlar ziyaret edildi.

Burada amaç, Türkiye’de ne gibi güvenilir testler ya-

p›lmakta oldu¤unun bilinmesi ve gerekti¤inde Ba-

kanl›¤›n bunlardan piyasa gözetiminde yararlanma-

s›d›r. Bu araflt›rmadan da görüldü¤ü üzere; KKD ko-

nusunda güvenilir test yap›lan laboratuarlara flid-

detle ihtiyaç vard›r. Hali haz›rda Türkiye’de KKD’ye

iliflkin onaylanm›fl kurulufl da yoktur. Piyasa gözeti-

mi için onaylanm›fl kurulufla da gerek yoktur ancak,

üreticiler için kendi ana dillerinde dosya haz›rlama-

lar› ve testleri kendi ülkelerinde yapt›rabilmeleri

önemlidir. Bu da piyasa gözetimine olumlu katk›da

bulunacakt›r.

Tüm bu araflt›rmalardan sonra ‹SGÜM’de baz› kritik

testlerin yap›lmas› uygun görülmüfltür. Yüksekten

düflme testi Kocaeli laboratuar›nda yap›lacakt›r. An-

kara ‹SGÜM’de yap›lmas› öngörülen testler;

- Solunum cihaz› (gaz ve toz kaça¤› testleri),

- Baretler (darbe ve delinme testleri),

- Koruyucu gözlükler ve günefl güzlükleri (gaz ve toz

kaça¤› testi, ultraviyole ve infrared testi ve uçan par-

çac›klar›n çarpma testi),

- El ve kol kuruyucular›, koruyucu elbiseler (y›rt›lma

ve delinme testleri, kimyasallara direnç testleri, ›s›

ve aleve dayan›kl›l›k testi gibi.)

Bu testlerde kullan›lacak teçhizat›n teknik özellikle-

ri de haz›rlanm›flt›r. 

Bilgi ak›fl sisteminin haz›rlanmas›nda amaç, test so-

nuçlar›nda elde edilen dokümanlar›n yönetimi ve

kalite yönetimi sistemine yard›mc› olunmas›d›r. 10

Kas›m 2006 tarihinde software olarak bu program

haz›rlan›p, ‹SGÜM’e teslim edilmifltir. ‹nternet site-

si de tasarlanm›fl test edilmifl ve çal›fl›r vaziyettedir.

Akreditasyon için dokümanlar haz›rlanm›fl ancak,

test cihazlar›n›n olmamas› nedeniyle doküman ta-

mamlanamam›flt›r.

5. PROJEN‹N 5. ZORUNLU SONUCU K‹fi‹SEL
KORUYUCU DONANIMLARLA ‹LG‹L‹ AVRUPA
B‹RL‹⁄‹ MEVZUATININ 2006 YILI SONUNA KA-
DAR UYGULANMAYA BAfiLANMASIDIR.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ünde KKD ile

ilgili tüm yasal düzenlemeler haz›rlanm›fl

(89/656/EEC say›l› direktiflere

tekabül eden) ve 2005 fiubat

ay›ndan itibaren yürürlükte-

dir. Türk mevzuat› ile AB mev-

zuat› karfl›laflt›r›lm›fl, genel

olarak uygun bulunmufltur.

Genel Müdür-

lükte KKD piya-

sa gözetimi için

organizasyon,

bir daire bafl-

kanl›¤› fleklin-

dedir. ‹nsan

kaynaklar› ye-

terlidir. Bu pro-

je ile yetkin ha-

le getirilmifller-

dir. KKD Piyasa

Gözetimi Stra-

teji Belgesi ha-

z›rlanm›fl bu-

lunmaktad›r. Genel Müdürlük

ve ‹SGÜM elemanlar› piyasa gözetimini yürütecek-

lerdir ve yürütmektedirler. Piyasa gözetiminin tüm

unsurlar› (yasal düzenleme, organizasyon, insan

kaynaklar›, yeterlilik, strateji gibi) mevcuttur.
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Piyasa gözetimi ve denetimi KKD’lerin sat›ld›¤›

dükkanlara gidilmesi, onlara bilgi aktar›lmas› ve fli-

kayetlerin ele al›nmas› fleklinde sürdürülmektedir.

Piyasada güvenli ürün üreten ve ithal eden firmalar

bulundu¤u gibi, güvensiz ürün üreten ve ithal eden

firmalar da bulunmaktad›r. KKD’lerin Türkçe kulla-

n›m k›lavuzlar›n›n bulunmay›fl› da ciddi bir sorun

olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle ilgili ta-

raflara büyük ifl düflmektedir. 

Proje süresince, kamuoyu oluflturma, halkla iliflki-

ler ve haberleflme piyasa gözetiminin etkili araçla-

r›ndan biri olarak tan›mlanm›flt›r.

Bu çerçevede; 2 adet paydafllar semineri, biri Anka-

ra’da 25 May›s 2006 tarihide 52 kat›l›mc› ile, di¤eri

‹stanbul’da 20 Kas›m 2006 tarihinde 100 kat›l›mc›

ile düzenlenmifltir. KKD sektöründen ‹SG‹AD üyele-

ri, özel sektör KKD üreticileri ve ithalatç›lar›, Tüke-

tici Dernekleri, Türk Loydu, ‹SGÜM ve Bakanl›k ele-

manlar› kat›lm›fllard›r. AB uzmanlar› ve yerel uz-

manlar ve ‹SG‹AD temsilcisi, üretici temsilcisi, An-

kara seminerinde sunum yapm›fllard›r (Konular;

KKD mevzuat›, piyasa gözetimi ve denetimi, CE uy-

gunluk iflareti ilifltirilmesi, KKD’lerin kategorizasyo-

nu, KKD teknik dosyas›n›n haz›rlanmas›, AT Tip ‹n-

celeme Belgesi, taraflar›n yasal sorumluluklar›, yet-

kili otorite, imalatç› da¤›t›c›, onaylanm›fl kuruluflla-

r›n sorumluluklar›). Piyasa gözetimi, kamuoyunun

bilincinin artt›r›lmas›n› gerektirir. Bu nedenle taraf-

lar›n ifl birli¤inin çok önemli oldu¤u görülmektedir.

‹SG‹AD (‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i ‹fl Adamlar› Derne¤i)

ile ifl birli¤i önemlidir. Taraflar›n ifl birli¤inin gelifl-

tirilmesi demek, bilinçli imalatç›n›n, ithalatç›n›n ve

tüketicinin oluflturulmas› demektir. Bu seminerde 3

de¤iflik broflür, (KKD ve CE) iflareti hakk›nda taraf-

lara da¤›t›lm›flt›r.

‹stanbul’daki seminer de, ‹SG‹AD ile ifl birli¤iyle dü-

zenlenmifltir. Seminerde, Bakanl›k uzmanlar›, AB

uzmanlar› ve ‹SG‹AD temsilcisi sunum yapm›flt›r.

Güvenlik Kültürü üzerine de bir konuflma yap›lm›fl-

t›r. AB uzmanlar›, yetkili otorite ile imalatç›lar›n ifl

birli¤inin gereksinimlerini, görüfllerini, deneyimle-

rini ve bu iflbirli¤inden beklentilerini anlatm›fllar-

d›r. Bu seminerde de kat›l›mc›lara bir dosya içinde

4 adet piyasa gözetimi ile ilgili broflür da¤›t›lm›flt›r.

Paydafllar seminerinden baflka kamuoyu bilinçlen-

dirmek için 4 adet broflür bast›r›lm›fl (projenin fi-

nans katk›s› ile), seminerlerde, piyasa gözetimi ve

denetimlerinde da¤›t›lmaktad›r. 

Broflürlerin Konular›:
- Kiflisel Koruyucu Donan›mlar,

- Kiflisel Koruyucu Donan›mlarda CE Uygunluk ‹fla-

reti,

- Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n Belgelendirilmesi,

- Gümrük Birli¤i Süreci ve CE Uygunluk ‹flareti’dir.

WEB S‹TES‹:
Genel Müdürlü¤ümüz web sitesi içinde KKD web si-

tesi oluflturulmufltur. Burada KKD ile ilgili genel

bilgiler, tüm yasal düzenlemeler, sunumlar, KKD ile

ilgili mevzuat›n uygulanmas›nda yönlendirici ilke-

ler, yay›nlar, broflürler verilmekte olup, ayr›ca flika-

yet ve ihbar bölümü bulunmaktad›r. Sunumlar ve

e¤itim dokümanlar› Türkçeye çevrilmifl olup, kont-

rolden sonra yay›mlanacakt›r.

De¤iflik dergilerde ‹SG‹AD’›n bülteninde, Milli Pro-

düktivitenin Anahtar adl› dergisinde uzmanlar›n

makaleleri yay›nlanm›flt›r.

Çal›flma Ziyaretleri: 29 A¤ustos-2 Eylül aras› Fin-

landiya’ya ve 6-9 Haziran aras› Almanya’ya çal›flma

ziyaretleri düzenlenmifltir.

‹nternship: 4-15 Eylül aras› 5 ‹SGÜM uzman› Fin-

landiya’da staj görmüfllerdir. Stajyerler FIOH’da

KKD’lere yap›lan testleri izlemifl, Türkiye’den getir-

dikleri örneklere test yapm›fl, fuarda ve ma¤azada

yürütülen piyasa gözetimine kat›lm›fl, fabrika ziya-

reti yapm›fllard›r. Bu internship çok yararl› bulun-

du¤u için ikinci bir internship düzenlenmifltir. 3 uz-

man da flu anda Finlandiya’dad›r.
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Ayr›ca, Bakanl›k yönetici ve uzmanlar›na “Tak›m yö-

netimi ve etkili tak›m çal›flmas› konusunda 23 May›s

tarihinde (19 kat›l›mc›ya) 1 günlük seminer verilmifl-

tir.

Piyasa gözetiminde aktif rol alacaklar için görev ta-

n›mlar›n›n yap›lmas›nda yard›mc› olmak üzere kont-

rata yeni ilave edilen 1 günlük “Görev Tan›mlar›n›n

Haz›rlanmas›n›n Desteklenmesi Semineri” ve 4 gün-

lük “‹ngilizce Sunum Yetene¤inin Gelifltirilmesi Se-

mineri” düzenlenmifltir.

Di¤er Kurumlarla ‹fl Birli¤i:
Ayr›ca proje süresince di¤er kurumlarla iflbirli¤i çer-

çevesinde 20’den fazla toplant› yap›lm›flt›r. Bunlar,

di¤er piyasa gözetimi ile ilgili AB proje uzmanlar›,

paydafllar, iflçi iflveren kurulufllar›, TSE, DTM, AB

MEDA Program›, MPM, ‹SG‹AD gibidir.

Yönlendirme Komitesi:
Proje süresince, 4 kez toplanm›fl, gerçeklefltirilen

faaliyetleri, e¤itimleri, k›sa dönem uzmanlar›n›n gö-

revlerini, ara raporlar› tart›flm›fl ve onaylam›flt›r. 

Yönlendirme Komitesi üyeleri, üye ülke proje lideri,

yararlanan ülke proje lideri, AB delegasyonu temsil-

cisi, yerleflik proje dan›flman›, Bakanl›ktan dan›flma-

n›n yerel muadili, ABGS temsilcileri, CFCU temsilci-

si, proje asistan› ve ‹SGÜM temsilcileridir.

Sonuç olarak;

Efllefltirme projesindeki Yerleflik Proje Dan›flman›

Mr.Kallijo ve di¤er k›sa dönem uzmanlarla iyi bir ifl-

birli¤i içinde çal›fl›lm›fl, uzmanlar verebilecekleri

bilginin azamisini vermeye ve deneyimlerini aç›k yü-

reklilikle bizlerle paylaflmaya özen göstermifller, Ba-

kanl›k ve ‹SGÜM uzmanlar› da efllefltirme projesinin

bir e¤itim projesi oldu¤unun bilincinde olarak ala-

bileceklerinin azamisini alma gayreti içinde olmufl-

lard›r.

Proje sonucunda; Bakanl›k KKD piyasa gözetimi

stratejisi haz›rlanm›fl, yeterli say›da uzman e¤itil-

mifl, ‹SGÜM’e bilgi ak›fl sistemi kurulmufl, elemanla-

r› e¤itilmifl, staja yurt d›fl›na gönderilmifl, ‹SGÜM’de

yap›lacak testler belirlenmifl, akreditasyon haz›rl›¤›-

na yard›mc› olunmufl, paydafllarla iyi bir iflbirli¤i ya-

p›lm›flt›r. Kamuoyu oluflturmak için broflür ve pos-

terler bas›lm›fl, broflürler seminerlerde da¤›t›lm›flt›r.

Pilot proje olarak piyasa gözetimi yabanc› uzman-

larla beraber bafllat›lm›fl ve kendi uzmanlar›m›zla

devam etmektedir.

Bakanl›¤›m›z aç›s›ndan etkin bir piyasa gözetiminin sürdü-

rülmesi için;

1) Türkiye içinde ve d›fl›nda, Gümrük Birli¤i, piyasa

gözetimi, güvenli ürün gibi konularda üretici, itha-

latç› ve kullan›c›lara bilgi aktar›m›na devam etme-

miz,

2) Stratejimizi her y›l yeniden gözden geçirerek ula-

fl›labilir hedefler koymam›z ve güvenli KKD üreten,

kullanan, ihraç ve ithal eden ülke konumuna gelin-

mesini sa¤lamam›z, piyasa gözetimini tüm ülkeye

yaymam›z, 

3) Paydafllarla iflbirli¤ine devam etmemiz ancak, kü-

çük ve orta ölçekli üreticilere ulaflman›n bir yolunu

bulmam›z,

4) Projede e¤itilmifl uzmanlar› kullanarak e¤itimlere

devam etmemiz,

5) Bakanl›¤›m›z›n, Türkiye’de KKD’ye yönelik onay-

lanm›fl kurulufl kurulmas›na deste¤ini sürdürmemiz,

uygun olacakt›r.

Projenin baflar›ya ulaflmas›nda katk›s› olan Bakanl›k

Yöneticilerine, HAUS Ltd. Yöneticilerine, Yerleflik

Proje Dan›flman›m›z Mr. KALL‹JO’ya seminerlerde

yer alan tüm k›sa dönem uzmanlar›na, Bakanl›kta

bu projenin bafllang›ç safhas›ndan sonuna kadar yer

alan çal›flma arkadafllar›ma, e¤itimlere kat›lan tüm

uzman arkadafllara, Proje asistan›m›z Nilgün AKDO-

⁄AN’a tüm seminerlerde çeviri hizmeti yürüten çe-

virmenlerimize, bu projeye bir flekilde eme¤i geçen

herkese teflekkür ederiz.



GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹ SÜREC‹ VE 
CE UYGUNLUK ‹fiARET‹
Türkiye ile Avrupa Toplulu¤u arasında tesis edilen
Gümrük Birli¤i süreci, 1957 yılında Avrupa Ekono-
mik Toplulu¤u (AET)’nun kurulmasından itibaren,
afla¤ıdaki süreci izlemifltir:

• Roma Antlaflması – Avrupa Ekonomik Toplulu¤u-
nun Kurulması – 1957
• Ankara Anlaflması – 1963
• Katma Protokol – 1970
• 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı – 1995
• 2/97 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı – 1997
• 97/9196 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı – 1997
• 4703 Sayılı Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat Hak-
kında Kanun - 2001

Avrupa Toplulu¤unda teknik mevzuat uyum çalıfl-
maları 1961 yılında bafllatılmıfltır. Bu kapsamda
yürütülen çalıflmalar sonucunda, Roma Antlaflma-
sının 251 maddesine gere¤ince Direktiflerin hazır-
lanmasında, 1969 yılında Klasik Yaklaflım (Old
Approach), 1985 yılında Yeni Yaklaflım (New App-
roach), 1989 yılında Global Yaklaflım (Global App-

roach) ve 1990 yılında da Modüler Yaklaflım (Mo-
dular Approach) uygulanmaya bafllanmıfltır.

Yeni yaklaflım direktifleri kapsamında bulunan
tüm ürünler için, üçüncü ülkelerden ithal edilen
ürünler de dahil olmak üzere CE uygunluk iflareti-
nin ilifltirilmesi zorunlulu¤u bulunmaktadır. Dola-
yısıyla, üreticiler veya yetkili temsilcileri, ilgili Av-
rupa Birli¤i direktifleri kapsamındaki tüm prose-
dürleri yerine getirerek AT uygunluk beyanını ha-
zırlayıp, ürüne CE uygunluk iflaretini ilifltirmek zo-
rundadır. Bu iflareti taflıması gerekti¤i halde taflı-
mayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün
de¤ildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra,
bu iflareti taflımayan ürünlerin iç piyasaya arz edil-
mesi de mümkün de¤ildir. 

CE Uygunluk ‹flareti, üreticinin ilgili teknik düzen-
lemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yeri-
ne getirdi¤ini ve ürünün ilgili tüm uygunluk de¤er-
lendirme ifllemlerine tabi tutuldu¤unu gösteren
iflarettir.

CE Uygunluk ‹flareti, afla¤ıdaki hususların tamamı-
nı da flemsiyesi altında bulundurmaktadır:

97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Çalıflma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı¤ı, Kiflisel Koruyucu
Donanımlarla ilgili Yeni Yaklaflım Direktifinin uyumlafltırılmasından ve uygulanmasından sorumlu kılın-
mıfltır. Söz konusu Yönetmelik, 09 fiubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıfl ve bir yıllık geçifl
sürecinin ardından, 09 fiubat 2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

UYGUNLUK 
‹fiARET‹

TÜKET‹C‹N‹N
KORUNMASI

ÇEVRE SA⁄LI⁄ICAN VE MAL
GÜVENL‹⁄‹

‹NSAN SA⁄LI⁄I

gümrük birli¤i ve ce uygunluk iflareti
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CE Uygunluk ‹flareti gerektiren yürürlükteki di¤er

yeni yaklaflım direktifleri ise flunlardır:

1- Alçak Gerilimli Elektrikle Çalıflan Cihazlar

2- Basit Basınçlı Kaplar

3- Basınçlı Ekipmanlar

4- Asansörler

5-     Sıcak Su Kazanları

6- Gaz Yakan Cihazlar

7- So¤utma Cihazları

8- Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler

9- Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan 

Elektrikli Ekipmanlar

10- Elektromanyetik Uyumluluk

11- Yapı Malzemeleri

12- Oyuncaklar

13- Otomatik Olmayan Tartı Cihazları

14- Vücuda Yerlefltirilen Aktif Tıbbi Cihazlar

15- Medikal Cihazlar

16- Tıbbi Teflhis Cihazları

17- Makinalar

18- Telekomünikasyon Terminali ve 

Uygun Yer ‹stasyonu Ekipmanları

19- Radyo ve Telekomünikasyon 

Terminal Ekipmanı

20- Gezinti Tekneleri

YEN‹ YAKLAfiIM D‹REKT‹FLER‹ ‹LE 
‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ ARASINDAK‹
‹L‹fiK‹
Tüm yeni yaklaflım direktiflerinin ekinde bulunan

"Temel Sa¤lık ve Güvenlik Gerekleri", Avrupa Birli¤i

ülkelerinde, 80’li yılların ikinci yarısından itibaren

ifl sa¤lı¤ı ve güvenli¤i mevzuatı içerisinde yer alan

risk analizi ve risk de¤erlendirmesi kavramları ile

de yakından ilgili bulunmaktadır.

Esasen, Avrupa Birli¤i hukukunda, ifl sa¤lı¤ı ve

güvenli¤i ile ilgili olarak iki alan söz konusudur. 

Bunlar;

1-   Ürün Güvenli¤i

2-   ‹flletme Güvenli¤i’dir.

Bu çerçevede, risk analizi ve risk de¤erlendirmesi

de, ürünlere yönelik ve iflletmeye yönelik olmak

üzere iki aflamalı olarak yapılmaktadır. Klasik

anlamda çok daha fazla bilinen ve Avrupa

Birli¤inin 89/391/EEC sayılı Çalıflanların Sa¤lık ve

Güvenli¤ini ‹yilefltirmek ‹çin Önlemler Alınması

Hakkındaki Çerçeve Direktifi kapsamında iflletme

güvenli¤ine yönelik olarak uygulanan risk analizi

ile birlikte Avrupa Birli¤inin 2001/95/EC sayılı Yeni

Genel Ürün Güvenli¤i Direktifi kapsamında da

ürün güvenli¤ine yönelik olarak risk analizi uygula-

maları yapılmaktadır.

Dolayısıyla, sa¤lıklı ve güvenli çalıflma, tek baflına,

ayrı ve ba¤ımsız bir konu de¤ildir. ‹flletmenin,

tasarımın ve üretimin her safhasında bulunan

do¤al bir olgudur. Dolayısıyla, sa¤lık ve güvenlik,

sadece yöneticilerin de¤il, makine, ekipman ve

ürünleri tasarlayan, imal eden, çalıflanları e¤iten

ve sistemi denetleyen ve gözetenlerin de sorumlu-

lu¤undadır. Buna göre, sa¤lık ve güvenlik, yöntem-

lerde planlanmalı, makine, ekipman ve ürünlerde

imal edilmeli, insana ö¤retilmeli ve sonra da

sürekli olarak izlenmeli ve denetlenmelidir.

gümrük birli¤i ve ce uygunluk iflareti
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kiflisel koruyucu donan›mlar
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Kiflisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?

Kiflisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla

sa¤lık ve güvenlik risklerine karflı korunmak için ki-

flilerce giyilmek, takılmak veya taflınmak amacıyla

tasarlanmıfl herhangi bir cihaz, alet veya malzeme-

dir.

• So¤u¤a veya sıca¤a karflı koruyan güvenlik ayak-

kabıları, eldivenler gibi koruyucu giysiler,

• Endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baret-

ler, yüksekten düflmeyi önleyici emniyet kemerleri

gibi koruyucu donanımlar kiflisel koruyuculara ör-

nektir.

KKD ‹çin Temel Sa¤lık ve Güvenlik
Gerekleri Ne Demektir?

CE iflareti taflıyan tüm ürünlerde oldu¤u gibi

KKD’nin de insan sa¤lı¤ı, can ve mal güvenli¤i,

çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip ol-

ması gereken asgari güvenlik koflullarıdır.

Kiflisel Koruyucu Donanım Seçiminde
Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Çalıflanları, iflin risklerine karflı korumak iflverenin

yükümlülü¤üdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken

afla¤ıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Belirlenen risklerin toplu ko-

ruma yöntemleriyle önleneme-

di¤i veya alınan teknik önlemle-

re ra¤men istenilen düzeye indi-

rilemedi¤i hallerde kiflisel koru-

yucu donanımlar kullanılmalıdır.

• KKD’nin kendisi risk yaratmadan

ilgili riski önlemeye, ifl koflullarına,

kullanan iflçinin sa¤lık durumuna,

ergonomik gereksinimlerine ve ya-

pılan ifle uygun olmasına dikkat

edilmelidir. 

• Seçilecek KKD’nin CE iflareti taflı-

masına dikkat edilmeli, CE iflaret-

lemesi olmayan ya da güvenli¤in-

den flüphe duyulan ürünler kulla-

nılmamalıdır. Kiflisel koruyucu do-

nanımın taflıması gereken minimum güvenlik ko-

flulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edi-

nilmelidir. Kiflisel koruyucu donanımın seçiminde

ayrıca, riske iliflkin limit de¤erlere de dikkat edil-

melidir. 
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KKD Nasıl Sınıflandırılır?

KKD’lerin kategorizasyonunda, kiflisel koruyucu

donanımın hangi riske karflı koruma sa¤ladı¤ı

önem taflır. KKD’ler koruma sa¤ladı¤ı riskin ciddi-

yetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon,

CE iflaretlemesi yapılırken do¤ru uygunluk de¤er-

lendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriter-

dir.

Kategori 0: "Kiflisel Koruyucu Donanım Yönetme-

li¤i" kapsamına girmeyen kiflisel koruyucu dona-

nımlardır.

Kategori 1: Kullanıcının kendisinin de¤erlendire-

bilece¤i kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve

zamanında farkedilebilir derecede düflük düzeyde-

ki risklere karflı koruma sa¤layan basit yapıdaki ki-

flisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ün dıflında

kalan kiflisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya

çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında

fark edemeyece¤i düflünülen durumlarda ve haya-

ti tehlike oluflturarak, sa¤lı¤a ciddi flekilde ve geri-

ye dönüflü mümkün olmayacak derecede zarar ve-

rebilecek risklere karflı koruma sa¤layan karmaflık

yapıdaki kiflisel koruyucu donanımlardır.

KKD’nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE  iflareti

olmayan, nerede, hangi riske karflı ve nasıl kul-

lanıldı¤ına iliflkin bilgi bulunmayan,  Kategori III

(yüksek riskli ifllere yönelik kiflisel koruyucu

donanımlar) oldu¤u halde onaylanmıfl kurulufl

numarası ya da zorunlu olmamakla birlikte stan-

dart numarası olmayan ürünlerin güvensiz ürün

olma ihtimali yüksektir. Böyle bir ürünle karflıla-

flılması halinde, iletiflim bilgilerinden yetkili mer-

ciye ulaflarak, ürünü tanımlayıcı bilgilerin verilme-

si suretiyle ürün ihbar edilmelidir. 

• ‹flveren hangi tür KKD’nin han-

gi risklere karflı, nasıl, ne kadar

süre kullanılaca¤ı hakkında ye-

terli bilgi ve uygulamalı e¤itimi

çalıflanlarına ücretsiz olarak ver-

meli, iflçilerin görüfllerini almalı

ve katılımlarını sa¤lanmalıdır.

Güvensiz Ürün Görülürse Ne 
Yapılmalı?
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Göz ve Yüz Koruyucuları

Gözlükler, yüz siperleri ve maskeler;

kaynak iflleri, kimyasallarla çalıflılan

ifller gibi parça sıçraması riskinin ol-

du¤u benzer ifllerde kullanılır.

Kulak Koruyucuları

Kulak tıkaçları ve manflonlu kulaklık-

lar; a¤aç, tekstil ve metal sanayii gibi

gürültünün yüksek oldu¤u ifllerde kullanılır.  

Bafl Koruyucuları

Baret, flapka ve kasklar; inflaat ifl-

leri, tüneller, maden iflleri, metal

endüstrisi gibi ifllerde düflen ci-

simlere ve çarpmaya karflı koru-

ma sa¤lamak için kullanılır.   

El ve Kol  Koruyucuları

Eldivenler ve kolluklar kimya, maki-

ne, metal ve inflaat gibi sektörlerde,

kimyasal maddeler, elektrik, sıcaklık,

titreflim gibi etmenlerin yol açaca¤ı kesme, delin-

me ve yanık gibi risklere karflı koruma sa¤lar.  

Ayak ve Bacak Koruyucuları

Ayakkabı, bot, çizme, tozluk ve              

dizlikler gibi donanımlar; inflaat, maden, yer altı ve

metal ifllerinde elektri¤e, sıcaklı¤a, kaymaya ve dü-

flen, sıçrayan ve batan cisimlere karflı koruma sa¤lar.

Vücut ve Gövde  Koruyucuları

Koruyucu önlük, cankurtaran yele¤i ve

emniyet kemerleri; döküm, kaynak, in-

flaat ve kanalizasyon ifllerinde toz, sı-

caklık, elektrik, radyasyon, kimyasallar

ve yüksekten düflmeye karflı koruyucu

olarak kullanılır.

Solunum Sistemi Koruyucuları

Solunum cihazları, gaz ve toz

maskeleri, dalgıç donanımları,

yangın maskeleri gibi donanım-

lar; tozlu, kapalı ortamlarda,

oksijenin yetersiz oldu¤u yer-

lerde ve yer altı ifllerinde koru-

yucu olarak kullanılır.  

KKD TÜRLER‹
(Hangi KKD Hangi Risklere Karflı Hangi ‹fllerde
Kullanılır?)

Kiflisel koruyucu
donanım, 
riske karflı

devamlı kullanıldı¤ında
tam koruma sa¤lar.

Neler Kiflisel Koruyucu Donanımdır?
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97/9196 sayılı Türk ürünlerinin ihracatının Arttırıl-

masına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Ku-

rumların Belirlenmesine iliflkin Bakanlar Kurulu

Kararı gere¤i Kiflisel Koruyucu Donanımlar, Çalıfl-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı¤ı’nın sorumlulu¤u-

na verilmifltir. 4703 Sayılı çerçeve Kanun’unun 4.

maddesi esas alınarak KKD Yönetmeli¤i hazırlan-

mıfltır. Bakanlı¤ın piyasa gözetemi ve denetimine

yönelik görev ve yetkileri ise "Çalıflma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlı¤ı Tarafından Yapılacak Piyasa

Gözetimi ve Denetimine iliflkin Usul ve Esaslar

Hakkındaki Yönetmelik" ile belirlenmifltir. Yönet-

meliklere http://isggm.calisma.gov.tr adresinden

ulaflabilirsiniz. 

Kiflisel Koruyucu Donan›m, bir veya birden fazla

sa¤l›k ve güvenlik riskine karfl› korunmak için kifli-

lerce giyilmek, tak›lmak veya tafl›nmak amac›yla

tasarlanm›fl herhangi bir cihaz, alet veya malze-

medir.

‹malatçı, KKD’yi ve/veya parçalarını üreten, ıslah
eden, piyasada hazır bulunduran, bir veya birden
fazla parçayı birlefltiren veya çıkartan, ürüne adını,
ticari markasını veya ayırt edici iflaretini koyarak
kendisini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel
veya ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyet-
leri, KKD’nin güvenirli¤ine iliflkin özelliklerini etki-
leyen kiflidir.  ‹malatçının Türkiye dıflında olması
halinde, imalatçı tarafından yetkilendirilen tem-
silciyi, Türkiye’de bir yetkili temsilcisinin bulun-
maması halinde ise ithalatçıyı ifade eder.

Uygunluk De¤erlendirmesi, KKD’nin,teknik düzen-

lemelere göre test edilmesi, muayene edilmesi

ve/veya belgelendirilmesine iliflkin her türlü faaliyettir.

Onaylanmıfl Kurulufl, test, muayene ve/veya bel-

gelendirme kuruluflları arasından, KKD Yönetme-

li¤i çerçevesinde uygunluk de¤erlendirme faaliye-

tinde bulunmak üzere, Çalıflma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlı¤ı tarafından yetkilendirilen özel veya ka-

mu kurulufludur. Türkiye’de henüz bu konuda

onaylanmıfl kurulufl bulunmamaktadır. Ancak,

Türk Standartları Enstitüsü’nün yakın zaman içeri-

sinde onaylanmıfl kurulufl olması beklenmektedir.

Halen, uygunluk de¤erlendirmesi için, yurt dıflın-

da bulunan onaylanmıfl kurulufllara baflvuru yapı-

labilmektedir. Bu onaylanmıfl kuruluflların listesi-

ne http://europa.eu.int adresinden ulaflabilirsiniz.

‹malatçının, piyasaya arz etti¤i KKD’nin, "KKD Yö-

netmeli¤i" hükümlerine uygunlu¤unu beyan etti¤i

belgedir. ‹malatçı bu belgeyi kendisi düzenler.

Onaylanmıfl kurulufl tarafından düzenlenerek ima-

latçıya verilen, KKD modelinin "KKD Yönetmeli¤i"

hükümlerine uygunlu¤unu gösteren belgedir.

‹malatçının, "KKD Yönetmeli¤i’nin" bütün yüküm-

lülüklerini yerine getirdi¤ini ve bir KKD’nin ilgili

Yasal Dayanak

Kiflisel Koruyucu Donanım (KKD):

AT Uygunluk Beyanı:

AT Tip incelemesi Belgesi:

‹malatç›

Uygunluk De¤erlendirmesi:

Onaylanmıfl Kurulufl:

CE Uygunluk ‹flareti
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tüm uygunluk de¤erlendirme ifllemlerine tabi tu-

tuldu¤unu gösteren iflarettir. Bu iflareti taflıyan

ürünlerin, yönetmeli¤in ekinde belirtilen temel

sa¤lık ve güvenlik gereklerini yerine getirdi¤i var-

sayılır. 9 fiubat 2005’te yürürlü¤e giren KKD Yö-

netmeli¤i kapsamındaki bütün KKD’ler CE iflareti

taflımak zorundadır.

Bir uyumlafltırılmıfl Avrupa standardını uyumlafltı-

ran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk

standardı olarak kabul edilip yayımlanan stan-

darttır. Tüm TSE standartlarına www.tse.org.tr ad-

resinden ulaflabilirsiniz.

KKD’nin, piyasaya arzı ve da¤ıtımı aflamasında ve-
ya piyasada iken KKD Yönetmeli¤i hükümlerine
uygun olarak üretilip üretilmedi¤inin ve güvenli
olup olmadı¤ının denetlenmesidir. Bu denetimler
Çalıflma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı¤ı tarafından
yapılmaktadır.

Basit yapıdaki KKD’ler, kullanıcının kendisinin de-

¤erlendirebilece¤i kabul edilen ve zamanında fark

edilebilir derecede düflük düzeydeki risklere karflı

koruma sa¤layan KKD’lerdir. Örne¤in; yüzeysel et-

kilere karflı koruyan eldivenler, do¤al atmosferik

etkenlere karflı koruyan bafllıklar, ayakkabılar vs.

Bu tip KKD’ler için onaylanmıfl

kurulufl tarafından AT Tip incele-

mesi gerekmez. ‹malatçı AT Uy-

gunluk Beyanı düzenleyerek

KKD’ye CE iflaretini ilifltirir. ‹ma-

latçı KKD’nin güvenilirli¤ini ve

standartlara uygunlu¤unu göstermek amacıyla

testler yaptırabilir.

Karmaflık yapıdaki KKD’ler, ani olarak ortaya çıka-

bilecek tehlikeleri kullanıcının zamanında fark

edemeyece¤i düflünülen durumlarda ve hayati

tehlike oluflturarak sa¤lı¤a ciddi flekilde zarar ve-

ren ve geriye dönüflü mümkün olmayan risklere

karflı koruma sa¤layan KKD’lerdir. Örne¤in; filtreli

solunum sistemi koruyucuları, elektri¤e karflı yalı-

tıcı donanımlar vs. Bu yapıdaki KKD’lerin belge-

lendirilmesi için onaylanmıfl kurulufla ihtiyaç var-

dır. Onaylanmıfl kurulufl KKD ile ilgili gerekli ince-

lemeleri yapar, teknik dosyanın uyumlafltırılmıfl

ulusal standartlara uygun olup olmadı¤ını inceler,

gerekiyorsa  inceleme ve testler gerçeklefltirir ve

uygun ürüne AT Tip inceleme Belgesi verir. Daha

sonra üretici AT Uygunluk Beyanı hazırlar ve ürü-

ne CE iflaretini ilifltirir. Kategori

III kapsamındaki ürünlere,

onaylanmıfl kuruluflun kimlik

numarasının da CE iflareti ile

birlikte ürüne ilifltirilmesi ge-

rekmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi:

Basit Yapıdaki Kiflisel Koruyucu 
Donanımların (Kategori I) 
Belgelendirilmesi:

Karmaflık Yapıdaki Kiflisel 
Koruyucu Donanımların
(Kategori III) Belgelendirilmesi:

Uyumlafltırılmıfl Ulusal Standart:



Kateori I ve kategori III dıflında kalan KKD’ler, Ka-

tegori II olarak adlandırılır. Bu tip KKD’ler için yi-

ne onaylanmıfl kuruluflun onayı gerekmektedir.

Onaylanmıfl Kurulufl gerekli incelemeyi yaptıktan

sonra AT Tip ‹nceleme Belgesi’ni düzenleyerek

üreticiye verir. Bunun ardından, üretici tarafından

AT uygunluk beyanı düzenlenerek ürüne CE iflare-

ti ilifltirilir.  Onaylanmıfl Kurulufl’un kimlik numa-

rasının ürüne ilifltirilmesine gerek yoktur.

AT tip inceleme baflvurusu,

imalatçı veya yetkili temsilci-

si tarafından, KKD modelinin,

KKD Yönetmeli¤indeki flartla-

rı sa¤layıp sa¤lamadı¤ının 

incelenerek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi

amacıyla onaylanmıfl bir kurulufla yapılır. Birden

fazla onaylanmıfl kurulufla baflvuruda bulunula-

maz.

a) ‹malatçı veya yet-

kili temsilcisi ile söz

konusu KKD’nin üre-

tilece¤i iflyerinin un-

van ve adresleri,

b) Teknik dosyası,

c) Onaylanacak mo-

delden yeterli sayıda

örnek.

1. Teknik Dosya

a) KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gerek-

lere uygunlu¤unun do¤rulanmasını sa¤lamak için

gerekli olan hesaplamalar ve test sonuçları,

b) KKD için göz önünde bulundurulan temel gerek-

lerin, uyumlafltırılmıfl standartların veya di¤er tek-

nik ayrıntıların tam bir listesi,

2. Üretilen KKD’nin uyumlafltırılmıfl standartlara

veya di¤er teknik ayrıntılara uygunlu¤unu kontrol

etmek ve kalite düzeyini korumak amacıyla imalat-

çının kendi üretim tesisinde kullanılan kontrol ve

test cihazlarının tanıtılması,

3. KKD’ye ait kullanım kılavuzunun bir kopyası.

c e  k i fl i s e l  k o r u y u c u  d o n a n › m l a r › n

b e l g e l e n d i r i l m e s i

S
A

Y
I
:
 
3

2
 

Y
I
L
:
 
6

 
 

E
K

‹
M

-
K

A
S

I
M

-
A

R
A

L
I
K

61

Di¤er Kiflisel Koruyucu Donanımların 
(Kategori II) Belgelendirilmesi

Kategorilere Göre Belgelendirme 
Süreci

AT Tip inceleme Baflvurusu

Teknik Belgeler:

Baflvuru flunları kapsar:

Ü
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Kiflisel Koruyucu Donanım, bir

veya birden fazla sa¤lık ve güven-

lik riskine karflı korunmak için ki-

flilerce giyilmek, takılmak veya ta-

flınmak amacıyla tasarlanmıfl her-

hangi bir cihaz, alet veya malze-

medir.

• Güvenlik ayakkabıları, eldivenler, koruyucu giysiler,

• Göz koruyucuları, baretler, yüksekten düflmeyi

önleyici emniyet kemerleri 

gibi koruyucu donanımlar kiflisel koruyuculara ör-

nektir.

‹malatçının, KKD yönet-

meli¤inden kaynakla-

nan bütün yükümlülük-

lerini yerine getirdi¤ini

ve bir KKD’ nin ilgili tüm

uygunluk de¤erlendir-

me ifllemlerine tabi tutuldu¤unu gösteren iflarettir.

Uygunluk de¤erlendirmesi ise; KKD’ nin, yönetme-

lik hükümlerine uygunlu¤unun test ve muayene

edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliflkin her

türlü faaliyeti kapsar.

CE uygunluk iflareti:
Afla¤ıda yer alan flekle uygun olarak "CE" harflerin-
den oluflur ve gerekti¤inde, çizimdeki oranlara ba¤-
lı kalmak kaydıyla büyültülebilir veya küçültülebilir.

• ‹lgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe,

asgari 5 mm yüksekli¤inde olmalıdır. 

• Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gere¤i

bunun mümkün olmadı¤ı durumlarda varsa amba-

lajına, ilgili teknik düzenlemenin öngörmesi halin-

de ise ürün beraberindeki belgelere görünür, oku-

nabilir ve silinmeyecek flekilde ilifltirilir. 

• Ürüne "CE" uygunluk iflareti ilifltirilmesini öngö-

ren teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uy-

gunlu¤unu göstermek açısından, "CE" uygunluk

iflareti dıflında baflka bir uygunluk iflareti kullanıla-

maz.

Çalıflma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlı¤ı tarafından KKD’ nin piya-

saya arzı ve da¤ıtımı aflamasın-

da veya Kiflisel Koruyucu Dona-

nımlar piyasada iken  KKD yö-

netmeli¤i hükümlerine uygun

olarak üretilip üretilmedi¤inin

ve güvenli olup olmadı¤ının de-

netlenmesidir.

CE Uygunluk ‹flareti Nasıl Olmalıdır?

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Nedir ?

Kiflisel Koruyucu Donanım (KKD) 
Nedir?

k i fl i s e l  k o r u y u c u  d o n a n › m l a r d a  

u y g u n  c e  u y g u n l u k  i fl a r e t i

CE Uygunluk ‹flareti Nedir?
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Piyasa Gözetimi ve Denetiminin amacı, üreticiyi

zor duruma düflürmek de¤il, bilakis piyasada gü-

venli ürünlerin bulunmasını sa¤lamak ve güvensiz

üründen kaynaklanabilecek haksız rekabet ve her

türlü sa¤lık ve güvenlik sorunlarının önüne geç-

mektir.

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koflulla-

rında risk taflımayan veya kabul edilebilir ölçülerde

risk taflıyan ve temel gerekler bakımından azami

ölçüde koruma sa¤layan üründür. Ürünün sa¤la-

ması gereken temel sa¤lık ve güvenlik koflulları, Ki-

flisel Koruyucu Donanım Yönetmeli¤inde açıklan-

mıfltır.

‹malatçı, piyasaya güvenli ürün sunmalı ve bu

ürünlerin teknik mevzuata uygunlu¤unu sa¤lamalı-

dır.‹malatçı, ürüne CE iflareti ilifltirerek, ürünün il-

gili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun

oldu¤unu ve ürünün gerekli uygunluk de¤erlendir-

me ifllemlerine tabi tutuldu¤unu kabul  eder.

‹flverenler, gereken teknik önlemler alınmasına

ra¤men riski minimuma indiremiyorlarsa, ifle uy-

gun KKD kullanımını sa¤lamalıdırlar.

Sa¤lanacak kiflisel

koruyucu donanı-

mın, temel sa¤lık

ve güvenlik gerek-

lerini karflıladı¤ını

gösteren CE iflare-

tini taflıdı¤ına dik-

kat edilmelidir.

Tüm kullanıcılar ve çalıflanlar, kendilerine sa¤la-

nan kiflisel koruyucu donanımın güvenli oldu¤un-

dan emin olmalıdır.  

• Ürünün üzerindeki iflaretler, yazılar, ambalaj ve

kullanım kılavuzu ürünün güvenli¤i hakkında

önemli ipuçları verir.

• Bu inceleme için öncelikle CE iflaretinin uygun

flekilde olup olmadı¤ına bakabilirsiniz.  CE Uygun-

luk ‹flareti, KKD Yönetmeli¤i’nde belirtilen format

ve ölçe¤e uygun olmalıdır.

• Ürün, standartlara uygun üretilmiflse, o ürün üze-

rinde standardı temsil eden numara TS EN ya da

EN ifadesi ile birlikte kullanılır. 

• Ayrıca ürünün kullanımına iliflkin Türkçe bir kıla-

vuz ya da açıklama bulunup bulunmadı¤ı da sizin

için ipucu olabilecek noktalardır. 

Güvensiz bir ürünle karflılafltı¤ınızda, ürünün gü-

vensiz oldu¤undan flüphelendi¤inizde lütfen bizi

haberdar edin.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden
Gereklidir ?

Güvenli Ürün Nedir?

Güvensiz Ürün Nasıl Anlaflılır?

Tarafların Sorumlulukları Nelerdir?

k i fl i s e l  k o r u y u c u  d o n a n › m l a r d a  

u y g u n  c e  u y g u n l u k  i fl a r e t i
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Piyasa gözetimi denetimi sonucu, üründe teknik

düzenlemeye uygunsuzluk ve güvensizlik tespit

edilirse afla¤ıda belirtilen önlemlerden uygun ola-

nı, 4703 sayılı Kanun’a göre uygulanır.

• Ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurul-

ması,

• Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

• Piyasaya arz edilmifl olan ürünlerin toplatılması,

• Ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi,

• Denetçinin uygun gördü¤ü durumlarda idari pa-

ra cezası verilmesi.

4703 Sayılı Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuatın Ha-

zırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanununa göre

çıkarılan ilgili düzenlemeler afla¤ıda verilmifltir:

• Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik,

• "CE" Uygunluk ‹flaretinin Ürüne ‹lifltirilmesine ve

Kullanılmasına Dair Yönetmelik,

• Uygunluk De¤erlendirme Kuruluflları ile Onay-

lanmıfl Kurulufllara Dair Yönetmelik

Bakanlı¤ımızca yapılan düzenlemeler:
• Kiflisel Koruyucu Donanım Yönetmeli¤i

• Kiflisel Koruyucu Donanımlarla ‹lgili Uyumlafltı-

rılmıfl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤

• Kiflisel Koruyucu Donanımlarla ‹lgili Uyumlafltı-

rılmıfl Ulusal Standartlara Dair Tebli¤e Ek Yapıl-

ması Hakkında Tebli¤,

• Kiflisel Koruyucu Donanımlarla ‹lgili Onaylanmıfl

Kuruluflların Görevlendirilmesine Dair Tebli¤,

• Kiflisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon

Rehberine Dair Tebli¤,

• Çalıflma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı¤ı Tarafından

Yapılacak Olan Piyasa Gözetimi ve Denetimine ‹lifl-

kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Yasal Düzenlemeler hakkında ayrıntılı ve güncel

bilgiye http://isggm.calisma.gov.tr/Piyasa.asp    

adresinden ulaflabilirsiniz.

Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Güvensiz Ürüne Hangi Yaptırımlar
Uygulanır?
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No TS No/Ad 
1 TS EN 132   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler Ve Piktogramlar 
2 TS EN 133   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – S›n›fland›rma 
3 TS EN 134   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Bileflenlerin Adland›r›lmas› 
4 TS EN 135   

Solunumla ‹lgili Cihazlar - Efl De¤er Terimler Listesi 
5 TS EN 136   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme 
6 TS EN 137   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Aç›k Devreli S›k›flt›r›lm›fl Hava 
Solunum Cihaz› Özellikler, Deney ‹flaretleme 

7 TS EN 138   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yar›m Yüz Maskesi veya A¤›z Tipi 
Maske ‹çin Kullan›lan Temiz Hava Solunum Cihazlar› - Özellikler, Deneyler ve ‹flaretleme 

8 TS EN 140   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Yar›m Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, 
‹flaretleme 

9 TS EN 142   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – A¤›zl›k Tertibatlar› – Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme 

10 TS EN 143   
Koruyucu Solunum Cihazlar›-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve ‹flaretleme 

11 TS EN 143/A1   
Koruyucu Solunum Cihazlar›-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve ‹flaretleme 

12 TS EN 144-1  
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanalar› – Bölüm 1: Geçmeli Ba¤lant› Eleman› 
‹çin Vidal› Ba¤lant›lar 

13 TS EN 144-1/A2   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanalar› – Bölüm 1: Geçmeli Ba¤lant› Eleman› 
‹çin Vidal› Ba¤lant›lar 

14 TS EN 144-2   
Koruyucu Teneffüs Cihazlar›- Gaz Silindir Vanalar›- Bölüm 2: Ç›k›fl Ba¤lant›lar› 

15 TS EN 144-3   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanalar› - Bölüm 3: Nitroks Ve Oksijen Dal›fl 
Gazlar› ‹çin Ç›k›fl Ba¤lant›lar› 

16 TS EN 145   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapal› Devre Solunum Aparat›, 
Bas›nçl› Oksijenli veya Bas›nçl› Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme 

17 TS EN 148-1   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar ‹çin Vida Diflleri-Bölüm 1: Standard 
Vida Diflli Ba¤lant› 

18 TS EN 148-2   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar ‹çin Vida Diflleri-Bölüm 2: Merkez 
Vida Diflli Ba¤lant› 

19 TS EN 148-3   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar ‹çin Vida Diflleri-Bölüm 3: M 45x3 
Viida Diflli Ba¤lant› 

20 TS EN 149   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Parçac›klara Karfl› Koruma Amaçl› Filtreli Yar›m Maskeler 
Özellikler, Deneyler Ve ‹flaretleme 



21 TS EN 165   
Göz Koruyucular›-Kiflisel-Terimler 

22 TS EN 167   
Kiflisel Göz Korumas›-Optik Deney Metotlar› 

23 TS EN 169   
Kiflisel Göz Korumas› - Kaynakç›l›k Ve ‹lgili Teknikler ‹çin Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri Ve 
Tavsiye Edilen Kullan›m 

24 TS EN 170   
Kiflisel Göz Korumas› - Ultraviyole Filtreler -Geçirgenlik Özellikleri Ve Tavsiye Edilen Kullan›m 

25 TS EN 172   
Kiflisel Göz Korumas›- Günefle Karfl› Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullan›m ‹çin 

26 TS EN 174  
Kiflisel Göz Korumas›-Alp Disiplini Kayak ‹çin Kayak Gözlükleri 

27 TS EN 208   
Kiflisel Göz Korumas›- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çal›flmaya Uygun Göz Koruyucular› 
(Lazere Uygun Göz Koruyucular›) 

28 TS EN 208:2001/A1   
Kiflisel Göz Korumas›- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çal›flmaya Uygun Göz Koruyucular› (Laze
re Uygun Göz Koruyucular›) 

29 TS EN 250   
Solunumla ‹lgili Donan›m - Kendi Kendine Yeterli Aç›k Devre Bas›nçl› Haval› Dalma Aparat› - 
Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme 

30 TS EN 250/A1   
Solunumla ‹lgili Donan›m - Kendi Kendine Yeterli Aç›k Devre Bas›nçl› Haval› Dalma Aparat› - 
Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme  

31 TS EN 269   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Bafll›kla Birlikte Kullan›lan, Güçle (Pille) Çal›flan ve Temiz 
Havan›n Hortumla Sa¤land›¤› Solunum Cihaz›-Özellikler, Deney,‹flaretleme 

32 TS EN 340   
Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler 

33 TS EN 341   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Personel Koruyucu Teçhizat-‹ndirme Cihazlar› 

34 TS EN 342   
Koruyucu Giyecekler-So¤u¤a Karfl› Koruyucu Tak›mlar Ve Giyecekler  

35 TS EN 343   
Koruyucu Giyecekler – Ya¤mura Karfl› Koruma 

36 TS EN 348   
Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Ergimifl Metal Parçalar›n›n S›çramas›na Karfl› Malzeme 
Davran›fl›n›n Tayini 

37 TS EN 348/AC   
Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Ergimifl Metal Parçalar›n›n S›çramas›na Karfl› Malzeme 
Davran›fl›n›n Tayini 

38 TS EN 352-1   
‹flitme Koruyucular› – Genel Kurallar – Bölüm 1: Kulak Kapat›c›lar 

39 TS EN 352-2   
‹flitme Koruyucular› – Genel Kurallar – Bölüm 2: Kulak T›kaçlar› 

40 TS EN 352-3   
‹flitme Koruyucular›-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kask›na Tak›lm›fl Koruyucu 
Kulakl›klar 

41 TS EN 352-4   
‹flitme Koruyucular› – Güvenlik Kurallar› Ve Deneyler – Bölüm 4: Seviyeye Ba¤l› Kulak 
Kapat›c›lar› 
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42 TS EN 352-4/A1   
‹flitme Koruyucular› - Güvenlik Kurallar› Ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Ba¤l› Kulak 
Kapat›c›lar›  

43 TS EN 352-5   
‹flitme Koruyucular› – Güvenlik Kurallar› Ve Deneyler – Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan 
Kulak Kapat›c›lar› 

44 TS EN 352-6   
‹flitme Koruyucular› – Güvenlik Kurallar› Ve Deneyler – Bölüm 6: Elektriksel Ses Giriflli Kulak 
Kapat›c›lar› 

45 TS EN 352-7
‹flitme Koruyucular› – Güvenlik Kurallar›  Ve Deneyler – Bölüm 7. Seviyeye Ba¤l›  Kulak 
T›kaçlar› 

46 TS EN 353-1   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Yüksekten Düflmeye Karfl› – Bölüm 1: Rijit Bir Çapa Halat›n› 
‹çeren K›lavuzlanm›fl Tipte Düflme Önleyici 

47 TS EN 353-2   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Yüksekten Düflmeye Karfl› – Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halat›n› 
‹çeren K›lavuzlanm›fl Tipte Düflme Önleyici 

48 TS EN 354   
Kiflisel Koruyucu Donan›m - Belirli Bir Yükseklikten Düflmeye Karfl› - Ba¤lama Tertibat› 

49 TS EN 355   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Yüksekten Düflmeye Karfl› – Enerji Absorplay›c›lar 

50 TS EN 358   
Kiflisel Koruyucu Donan›m-Belirli Bir Yükseklikte Çal›flma Güvenli¤ini Sa¤lamak ve Düflmeyi 
Önlemek ‹çin-Tutma Sistemleri, Çal›flma Konumu ‹çin Kemerler ve Halatlar 

51 TS EN 360   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Yüksekten Düflmeye Karfl› – Geri Sarmal› Tipte Düflme 
Önleyiciler 

52 TS EN 361   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Belirli Bir Yükseklikten Düflmeye Karfl› – Tam Vücut Kemer 
Sistemleri 

53 TS EN 362   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Kiflisel Koruyucu Donan›m - Ba¤lay›c›lar 

54 TS EN 363   
Kiflisel Koruyucu Donan›m – Belirli Bir Yükseklikten Düflmeye Karfl› – Düflme Önleyici Sistem 

55 TS EN 364   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotlar› 

56 TS EN 365   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Kiflisel Koruyucu Donan›m - Kullanma Talimat›, Bak›m, Periyodik 
Muayene, Tamir, ‹flaretleme Ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar  

57 TS EN 367   
Koruyucu Elbise- Is› ve Aleve Karfl› Koruma-Aleve Maruz Kalmada Is› Geçiflinin Tayini Metodu 

58 TS EN 367/AC   
Koruyucu Elbise- Is› ve Aleve Karfl› Koruma-Aleve Maruz Kalmada Is› Geçiflinin Tayini Metodu 

59 TS EN 373   
Koruyucu Giyecekler-Ergimifl Metal Parçalar›na Karfl› Malzemelerin Direncinin 
De¤erlendirilmesi 

60 TS EN 374-1   
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karfl› - Bölüm 1: Terimler Ve 
Performans Kurallar› 



61 TS EN 374-2   
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karfl› – Bölüm 2: 
Nüfuziyete Karfl› Direncin Tayini 

62 TS EN 374-3   
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karfl› – Bölüm 3: Kimyasal 
Madde Geçirgenli¤ine Direncin Tayini 

63 TS EN 374-3/AC   
Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karfl› – Bölüm 3: Kimyasal 
Madde Geçirgenli¤ine Direncin Tayini  

64 TS EN 379   
Kiflisel Göz Korumas› – Otomatik Kaynak Filtreleri 

65 TS EN 381-1   
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 1: Zincirli Testereyle 
Kesilmeye Direnç ‹çin Deney Tertibat› 

66 TS EN 381-2   
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 2: Bacak Koruyucular› ‹çin 
Deney Metotlar› 

67 TS EN 381-3   
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 3: Koruyucu Botlar ‹çin 
Deney Metotlar› 

68 TS EN 381-4   
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 4: Zincirli Testere 
Koruyucu Eldivenleri ‹çin Deney Metotlar› 

69 TS EN 381-5   
Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin Bölüm 5 Bacak Koruyucular ‹çin 
Özellikler 

70 TS EN 381-7   
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 7: Zincirli Testere 
Koruyucu Eldivenleri ‹çin Kurallar 

71 TS EN 381-9   
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 9: Zincirli Testere 
Koruyucu Tozluklar› - Özellikler 

72 TS EN 381-8   
Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 8: Zincirli Testere 
Koruyucu Tozluklar› - Deney Metotlar› 

73 TS EN 381-10   
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin – Bölüm 10: Vücut Üst K›sm› 
Koruyucular› ‹çin Deney Metodu 

74 TS EN 381-11   
Koruyucu Giyecekler – Zincirli El Testeresi Kullananlar ‹çin - Bölüm 11: Vücut Üst K›sm› 

Koruyucular› ‹çin Kurallar 
75 TS EN 388   

Mekanik Risklere Karfl› Koruyucu Eldivenler 
76 TS EN 402   

Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi Veya A¤›zl›k Tertibat› Olan, Bas›nçl› Ha
va Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akci¤er Kumandal› Talep Tipi Aç›k Devre Solunum Aparat› 
Kaç›fl ‹çin - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme 

77 TS EN 403   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma ‹çin – Yang›ndan Kaçarken Kullan›lan 
Bafll›¤› Olan Filtre Cihazlar› - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme 
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78 TS EN 404   
Ferdi Kurtarma ‹çin Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Karbon Monoksitten Korunmak 
‹çin A¤›z Parças› Tertibatl› Ve Filtreli Ferdi Kurtar›c›

79 TS EN 405   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara Veya Gazlara Ve Partiküllere Karfl› Koruyucu 
Valfl› Filtreli Yar›m Maskeler - Özellikler, Deney Ve ‹flaretleme 

80 TS EN 407   
Koruyucu Eldivenler - Is›l Tesirlerine (Is› ve/veya atefle) Karfl› 

81 TS EN 420   
Koruyucu Eldivenler – Genel Özellikler Ve Deney Metotlar› 

82 TS EN 421   
Koruyucu Eldivenler-‹yonlaflt›r›c› Radyasyon ve Radyoaktif Bulaflmaya Karfl› 

83 TS EN 458   
‹flitme Koruyucular›-Seçimi, Kullan›m›, Korunmas› ve Bak›m› ‹çin Tavsiyeler-K›lavuz   

84 TS EN 463   
Koruyucu Giyecekler S›v› Kimyasallara Karfl› Koruma - Deney Metodu: Bir S›v› Hüzmesiyle 
(Jetiyle) Penetrasyona Direncin Tayini (Jet Deneyi) 

85 TS EN 464   
Koruyucu Giyecekler-S›v› ve Gaz Kimyasal Maddelere Karfl› Kullan›m ‹çin (Aerosoller ve Kat› 
Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin S›v› Geçirmezli¤inin Tayini (‹ç 
Bas›nç Deneyi) 

86 TS EN 468   
Koruyucu Giyecekler-S›v› Kimyasal Maddelere Karfl› Kullan›lan-Deney Metodu: Püskürtme ‹le 
Nüfuziyet Direncinin Tayini (Püskürtme Deneyi) 

87 TS EN 469   
‹tfaiyeciler ‹çin Koruyucu Elbiseler-Yang›nla Mücadele ‹çin Koruyucu Elbiselerin Özellikleri ve 
Deney Metotlar› 

88 TS EN 469/AC   
‹tfaiyeciler ‹çin Koruyucu Giyecekler – Yang›nla Mücadelede Kullan›lan Koruyucu Giyeceklere 
Dair Performans Kurallar› 

89 TS EN 470-1   
Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla ‹lgili ‹fllemlerde Kullan›lan Bölüm 1: Genel 
Özellikler 

90 TS EN 470-1/A1   
Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla ‹lgili ‹fllemlerde Kullan›lan Bölüm 1: Genel 
Özellikler Tadil 1 

91 TS EN 471   
Profesyonel Kullan›m ‹çin Yüksek Görülebilirlik Uyar›s› Olan Giyecek – Deney Metotlar› Ve
Özellikler 

92 TS EN 510   
Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Oldu¤u Yerlerde Kullan›lan 
Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler 

93 TS EN 511   
So¤u¤a Karfl› Koruyucu Eldivenler  

94 TS EN 530   
Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Afl›nma Dayan›m›-Deney Metotlar› 

95 TS EN 531   
Koruyucu Giyecekler-Is›ya Maruz Kalan Endüstri Çal›flanlar› ‹çin (‹ffaiyeci ve Kaynakç› 
Elbiseleri Hariç) 

96 TS EN 531/A1   
Koruyucu Giyecekler-Is›ya Maruz Kalan Çal›flanlar ‹çin Tadil 1 



97 TS EN 533   
Koruyucu Giyecekler-Is›ya ve Aleve Karfl› Koruma-S›n›rl› Alev Yayma Özelli¤ine Sahip 
Malzemeler ve Malzeme Donan›mlar› 

98 TS EN 659   
Koruyucu Eldivenler - ‹tfaiyeciler ‹çin 

99 TS EN 564   
Da¤c›l›k Teçhizat›-Yard›mc› ‹p (Halat) Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

100 TS EN 565   
Da¤c›l›k Teçhizat›- fierit (Bant) Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

101 TS EN 566   
Da¤c›l›k Teçhizat›-Kemerler-Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

102 TS EN 567   
Da¤c›l›k Teçhizat›- ‹p Kenetleri Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

103 TS EN 568   
Da¤c›l›k Teçhizat›-Buz Ankrajlar›-Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

104 TS EN 569   
Da¤c›l›k Teçhizat›- Kancalar- Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

105 TS EN 702   
Koruyucu Giyecekler-Is› ve Aleve Karfl› Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya 
Malzemelerinde Temas Is›s› Geçiflinin Tayini 

106 TS EN 795   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Koruma-Ankraj Cihazlar›-Özellikler ve Deneyler 

107 TS EN 795/A1   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Koruma-Ankraj Cihazlar›-Özellikler ve Deneyler Tadil 1   

108 TS EN 812   
Sanayide Darbeye Karfl› Kullan›lan Bafll›klar 

109 TS EN 813   
Yüksekten Düflmeyi Önlemek ‹çin Personel Koruyucu Donan›m-Oturma Kufla¤› 

110 TS EN 863   
Koruyucu Elbiseler-Mekanik Özellikler-Vurup Delmeye Karfl› Dayan›m Deneyi 

111 TS EN 892   
Da¤c›l›k Teçhizat› - Dinamik Da¤c›l›k Halatlar› – Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

112 TS EN 893   
Da¤c›l›k Teçhizat›- Kramponlar- Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

113 TS EN 943-1   
S›v› Aerosoller Ve Kat› Parçac›klar Dahil S›v› Ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karfl› 
Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karfl› Havaland›rmal› Ve Havaland›rma
s›z "Gaz S›zd›rmaz" (Tip 1) Ve "Gaz S›zd›rmaz Olmayan" (Tip 2) Koruyucu Elbiseler   

114 TS EN 943-2   
S›v› Aerosol Ve Kat› Parçac›klar ‹htiva Eden S›v› Ve Gaz Kimyasallara Karfl› Koruyucu Giysi-K›
s›m 2: Acil Müdahale Tak›mlar› ‹çin Kimyasal Koruyucu Giysiler "Gaz-Koruyumlu" ‹çin Perfor
mans Gereklilikleri    

115 TS EN 958   
Da¤c›l›k Teçhizat›- T›rmand›rmada Kullan›lan Enerji Absorplama Sistemleri- Güvenlik 
Kurallar› ve Deney Metotlar› 

116 TS EN 960   
Kafa Kal›plar› - Emniyet fiapkalar› Deneylerinde Kullan›lan 

117 TS EN 966   
Hava Sporlar› ‹çin Bafll›klar 

118 TS EN 966/A1   
Hava Sporlar› ‹çin Bafll›klar Tadil 1  
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119 TS EN 966/A2   
Hava Sporlar› ‹çin Bafll›klar    

120 TS EN 1073-2   
Radyoaktif Bulaflmas›na Karfl› Koruyucu Giysi-K›s›m 2: Radyoaktif Bulaflmas›n›n Ayr›lmas›na 
Karfl› Havalanmayan Koruyucu Giysi ‹çin Gereklilikler ve Deney Metotlar›   

121 TS EN 1077   
Koruyucu Bafll›k (Kasklar)-Alp Tipi Kayakç›lar ‹çin 

122 TS EN 1078   
Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullan›c›lar› ‹çin Kasklar 

123 TS EN 1078/A1   
Bisiklet, Kaykay Ve Tekerlekli Paten Kullan›c›lar› ‹çin Kasklar 

124 TS EN 1080   
Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar ‹çin - Darbeden Koruyucu 

125 TS EN 1080/A2   
Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar ‹çin - Darbeden Koruyucu 

126 TS EN 1082-1   
Koruyucu Giyecekler- B›çak Kesiklerine ve Batmalar›na Karfl› Koruyucu Eldivenler ve 
Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Z›rhtan Yap›lm›fl Eldivenler ve Kolluklar 

127 TS EN 1082-2   
Koruyucu Giyecekler- B›çak Kesiklerine ve Batmalar›na Karfl› Koruyucu Eldivenler ve 
Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Z›rh D›fl›ndaki Malzemeden Yap›lm›fl Eldivenler ve Kolluklar 

128 TS EN 1082-3   
Koruyucu Giyecekler- B›çak Kesiklerine ve Batmalar›na Karfl› Koruyucu Eldivenler ve 
Kolluklar- Bölüm 3: Kumafl, Deri ve Di¤er Malzemeler ‹çin Darbeyle Kesme Deneyi 

129 TS EN 1095   
Gezi Teknelerinde Kullan›m ‹çin Güverte Emniyet Kemeri Ve Emniyet Halat› - Güvenlik 
Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

130 TS EN 1146   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar -Bir Bafll›kla Birlikte Kullan›lan Kendi Kendine Yeterli Aç›k 
Devre Bas›nçl› Hava Solunum Aparat› - Kurallar, Deney, ‹flaretleme     

131 TS EN 1149-2   
Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - BÖlüm 2: Malzemenin Derinli¤ine Elektrik 
Direncinin Ölçülmesi ‹çin Deney Metodu (Düfley Direnç) 

132 TS EN 1149-3   
"Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zay›flamas›n› Ölçme ‹çin Deney 
Metodu"     

133 TS EN 1149-1   
Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotlar› ve 
Kurallar)    

134 TS EN 1150   
Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullan›m ‹çin Görülebilme Özelli¤ine Sahip 
Giyecekler - Deney Metotlar› Ve Özellikler 

135 TS EN 1384   
Koruyucu Bafll›klar- Binicilikte Kullan›lan 

136 TS EN 1384/A1   
Koruyucu Bafll›klar- Binicilikte Kullan›lan Tadil 1    

137 TS EN 1385   
Kano ve Akarsu Sporlar› ‹çin Kasklar 

138 TS EN 1385/A1   
Kano Ve Akarsu Sporlar› ‹çin Kasklar    



139 TS EN 1486   
Koruyucu Elbiseler-‹tfaiyeciler ‹çin-Uzman ‹tfaiyeci Elbiseleri ‹çin Özellikler ve Deney 
Metotlar› 

140 TS EN 1621-1   
Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karfl› Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe 
Koruyucular ‹çin Özellikler ve Deney Metotlar› 

141 TS EN 1621-2   
Motosikletçiler ‹çin Mekanik Darbeye Karfl› Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler 
‹çin S›rt Koruyucular› – Kurallar Ve Deney Metotlar›  

142 TS EN 1731   
Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucular›- Mekanik Tehlikelere ve/veya Is›ya Karfl› Endüstriyel ve 
Endüstriyel Olmayan Kullan›m ‹çin 

143 TS EN 1809   
Dalma Aksesuarlar› - Yüzmeye Yard›mc› Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel Özellikler, 
Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

144 TS EN 1827   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gaz ve Parçac›klara veya Sadece Parçac›klara 
Karfl› Koruma Amaçl› Soluk Alma Vanas› Bulunmayan Ayr›labilir Filtreli Yar›m Maskeler-
Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme 

145 TS EN 1836   
Kiflisel Göz Korumas›-Genel Kullan›m Amaçl› Günefl Gözlükleri ve Günefle Karfl› Koruyucu 
Filtreler  

146 TS EN 1836/AC   
Kiflisel Göz Korumas›-Genel Kullan›m Amaçl› Günefl Gözlükleri ve Günefle Karfl› Koruyucu 
Filtreler  

147 TS EN 1868   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Personel Koruyucu Donan›m - Eflde¤er Terimler Listesi 

148 TS EN 1891   
Yüksekten Düflmeye Karfl› Personel Koruyucu Teçhizat-Düflük Uzamal›, Özlü Lif 
Halatlar 

149 TS EN 1938   
Kiflisel Göz Korumas›- Motosiklet ve Mopet Kullan›c›lar› ‹çin Gözlükler 

150 TS 2429 EN 397   
Endüstriyel Emniyet fiapkalar› (Baretler) 

151 TS 2429 EN 397/A1   
Endüstriyel emniyet flapkalar› (baretler)Tadil 1   

152 TS EN ISO 4869-2   
Akustik-Kulak Koruyucular›-Bölüm 2: Kulak Koruyucu ‹çine Tak›ld›¤›nda Etkili A-A¤›rl›kl› Ses 
Bas›nç Seviyelerinin Tayini 

153 TS EN ISO 4869-4   
Akustik - ‹flitme Koruyucular› - Bölüm 4: Sese Ba¤l› Seviye ‹çin Efektif Ses Bas›nç 
Seviyelerinin Ölçümleri - Düzeltici Kulakl›klar  

154 TS 5558 EN 168   
Kiflisel Göz Korumas› - Optikle ‹lgili Olmayan Deney Metotlar› 

155 TS 5559 EN 207 (2. Bask›)    
Kiflisel Göz Korumas› – Lâzer Ifl›n›m›na Karfl› Filtreler Ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz 
Koruyucular›) 

156 TS 5560 EN 166   
Kiflisel Göz Korumas› - Özellikler 
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157 TS EN ISO 6529   
Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karfl› Koruma - Koruyucu Giyecek Malzemelerinin 
S›v› Ve Gaz Nüfuziyetine Direncinin Tayini  

158 TS EN ISO 6530   
Koruyucu Giyecekler - S›v› Kimyasal Maddelere Karfl› Koruma - Malzemelerin S›v›larla 
Nüfuziyete Karfl› Direnci ‹çin Deney Metodu     

159 TS 6860 EN 175   
Personel Koruyucular›-Kaynak ve Benzeri ‹fllemler S›ras›nda Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizat› 

160 TS EN ISO 6942   
Koruyucu Giyecekler – Is› Ve Yang›na Karfl› Koruma – Deney Metodu: Ifl›ma Yoluyla Yay›lan Is› 
Kaynaklar›na Maruz Kal›nd›¤›nda Malzeme Ve Malzeme Birleflimlerinin De¤erlendirilmesi   

161 TS 8435 EN 171   
Kiflisel Göz Korumas› – K›z›l Ötesi Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri Ve Tavsiye Edilen 
Kullan›m 

162 TS 8504 EN 1073-1   
Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karfl›- Bölüm 1: Radyoaktif Parçac›k 
Kirlenmesine Karfl› Havaland›rmal› Koruyucu Giyecekler ‹çin Kurallar ve Deney Metotlar› 

163 TS 10224 EN 443   
tfaiye Teflkilat› Teçhizat›- Koruyucu Bafll›klar 

164 TS EN ISO 10256   
Buz Hokeyinde Kullan›lan Bafl Ve Yüz Koruyucular 

165 TS EN ISO 10819   
Mekanik Titreflim ve fiok-El, Kol Titreflimi-Eldivenden El Ayas›na Geçen Titreflimin 
Ölçülmesi ve De¤erlendirilmesi ‹çin Metot 

166 TS EN 12083   
Koruyucu Solunum Cihazlar› - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemifl 
Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri Ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler Ve ‹flaretleme 

167 TS EN 12270   
Da¤c›l›k Teçhizat› -Takozlar - Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

168 TS EN 12275   
Da¤c›l›k Teçhizat› - Ba¤lant› Halkalar› - Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

169 TS EN 12276   
Da¤c›l›k Teçhizat› -Sürtünme Ankrajlar› - Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

170 TS EN 12276/AC   
Da¤c›l›k Teçhizat› -Sürtünme Ankrajlar› - Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar›   

171 TS EN 12277   
Da¤c›l›k Teçhizat› - Kuflaklar - Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

172 TS EN 12278   
Da¤c›l›k Teçhizat› - Makaralar- Güvenlik Kurallar› ve Deney Metotlar› 

173 TS EN ISO 12402-10   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 10: Kiflisel Yüzdürme Cihazlar› Ve Di¤er ‹lgili Cihazlar›n 
Seçimi Ve Kullan›m› 

174 TS EN ISO 12402-8   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 8: Donan›mlar- Güvenlik Gerekleri Ve Deney Yöntemleri 

175 TS EN 12402-2   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275-Güvenlik 
Gerekleri 

176 TS EN ISO 12402-3   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150-Güvenlik 
Gerekleri 



177 TS EN ISO 12402-4   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100-Güvenlik 
Gerekleri 

178 TS EN ISO 12402-5   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 5: Yüzdürme Yard›mc›lar› (Seviye 50)-Güvenlik Gerekleri    

179 TS EN ISO 12402-6   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 6: Özel Amaçl› Can Yelekleri Ve Yüzdürme Yard›mc›lar› - 
Güvenlik Gerekleri Ve ‹lave Deney Yöntemleri      

180 TS EN ISO 12402-9   
Kiflisel Yüzdürme Cihazlar›- Bölüm 9: Deney Yöntemleri 

181 TS EN 12477   
Kaynakç›lar ‹çin Koruyucu Eldivenler  

182 TS EN 12477/A1   
Kaynakç›lar ‹çin Koruyucu Eldivenler   

183 TS EN 12492   
Da¤c›l›k Techizat› - Da¤c›lar ‹çin Bafll›klar - Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

184 TS EN 12492/A1   
Da¤c›l›k Techizat› - Da¤c›lar ‹çin Koruyucu Bafll›klar - Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

185 TS EN 12568   
Ayak ve Bacak Koruyucular›- Ayakkab› Burnu ve Metal Nüfuz Etmeye Dirençli Takviyeler- 
Özellikler ve Deney Metotlar› 

186 TS EN 12628   
Dalma Aksesuarlar›–Yüzdürebilirlik Ve Kurtarma ‹çin Birleflik Cihaz – Fonksiyonel Özellikler, 
Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

187 TS EN 12841   
Kiflisel Düflmeden Koruyucu Donan›m- Halat Giriflli Sistemler- Halat Düzeltme Cihazlar› 

188 TS EN 12941   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Bafll›kla Kullan›lan Güçlendirilmifl Filtreli 
Cihazlar- Özellikler, Deney ve ‹flaretleme 

189 TS EN 12941/A1   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Kask Veya Bafll›kla Kullan›lan Güçlendirilmifl Filtreli Ci
hazlar Özellikler, Deney Ve ‹flaretleme 

190 TS EN 12942   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yar›m Maskeler veya Çeyrek 
Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazlar›- Özellikler, Deney ve ‹flaretleme 

191 TS EN 12942/A1   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yar›m Maskeler veya Çeyrek 
Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazlar›- Özellikler, Deney ve ‹flaretleme  

192 TS EN 13034   
"S›v› Kimyasal Maddelere Karfl› Koruyucu Giyecekler - S›v› Kimyasal Maddelere Karfl› S›n›rl› 
Koruma Performans› Sa¤layan Kimyasal Koruyucu Giyecekler ‹çin Performans Kurallar› (Tip 6 
Ve Tip PB [6] Donan›m)" 

193 TS EN 13061   
Koruyucu Giyecekler – Futbolcular ‹çin Tekmelikler – Özellikler Ve Deney Metotlar› 

194 TS EN 13087-1   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar›- Bölüm 1: fiartlar ve fiartland›rma 

195 TS EN 13087-2   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar› - Bölüm 2: fiok Absorpsiyonu 

196 TS EN 13087-3   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar›- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karfl› Direnç 
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197 TS EN 13087-4   
Koruyucu Kasklar-Deney Metotlar›-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinli¤i 

198 TS EN 13087-5   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar›- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayan›m› 

199 TS EN 13087-6   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar›- Bölüm 6: Görüfl Alan› 

200 TS EN 13087-7   
Koruyucu Kasklar- Deney Metotlar›- Bölüm 7: Aleve Karfl› Direnç 

201 TS EN 13087-8   
Koruyucu Kasklar - Deney Metotlar› - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler . 

202 TS EN 13087-8/A1   
Koruyucu Kasklar - Deney Metotlar› - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler  

203 TS EN 13087-10   
Koruyucu Kasklar - Deney Metotlar› - Bölüm 10: Ifl›ma Yoluyla Yay›lan Is›ya Direnç 

204 TS EN 13138-1   
Yüzme Kursu ‹çin Yüzmeye Yard›mc› Donan›mlar - Bölüm1: Yüzmeye Yard›mc›, Giyilen 
Donan›mlar ‹çin Güvenlik Kurallar› Ve Deney Metotlar›   

205 TS EN 13158   
Koruyucu Giyecekler- At Binicileri ‹çin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz Koruyucular›- 
Kurallar ve Deney Metotlar› 

206 TS EN 13178   
Kiflisel Göz Korumas› - Kar Arac› Kullan›c›lar› ‹çin Göz Koruyucular› 

207 TS EN 13274-1   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotlar›-Bölüm 1: ‹çe Do¤ru S›z›nt› ve ‹çe Do¤ru 
Toplam S›z›nt›n›n Tayini 

208 TS EN 13274-2   
Solunumla ‹lgili Koroyucu Cihazlar-Deney Metotlar›-Bölüm 2: Uygulama ile ‹lgili Performans 
Deneyleri 

209 TS EN 13274-4   
Solunumlu ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotlar›- Bölüm 4: Alev Deneyleri 

210 TS EN 13274-5   18.04.2002  
Solunumlu ‹lgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotlar›- Bölüm 5:‹klim fiartlar› 

211 TS EN 13274-3   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotlar› – Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini 

212 TS EN 13274-6   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotlar› – Bölüm 6: Solukla Al›nan Havadaki 
Karbon Dioksit Muhtevas›n›n Tayini 

213 TS EN 13274-7   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotlar› – Bölüm 7: Filtreden Parçac›k 
Nüfuziyetinin  Tayini 

214 TS EN 13274-8   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotlar› – Bölüm 8: Dolomit Tozuyla T›kanma 
Deneyi 

215 TS EN 13277-1   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotlar› 

216 TS EN 13277-2   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol Koruyucular› ‹çin 
‹lave Özellikler ve Deney Metotlar› 

217 TS EN 13277-3   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m- Bölüm 3: Vücut Koruyucular› ‹çin ‹lave Özellikler ve 
Deney Metotlar› 



218 TS EN 13277-4   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m-Bölüm 4: Kafa Koruyucular› ‹çin ‹lave Özellikler ve 
Deney Metotlar› 

219 TS EN 13277-5   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m – Bölüm 5: Genital Ve Kar›n Koruyucular› ‹çin Ek 
Kurallar Ve Deney Metotlar› 

220 TS EN 13277-6   
Dövüfl Sporlar› ‹çin Koruyucu Donan›m – Bölüm 6: Kad›nlarda Gö¤üs Koruyucular› ‹çin Ek 
Kurallar Ve Deney Metotlar› 

221 TS EN 13287   
"Kiflisel Koruyucu Donan›m - Ayakkab›lar - Kayma Direnci ‹çin Deney Metodu" 

222 TS EN 13356   
Amatör Kullan›m ‹çin Görünebilirlik Aksasurlar› Özellikler Ve Deney Metotlar› 

223 TS EN 13484   
Buz K›za¤› Kullan›c›lar› ‹çin Kasklar 

224 TS EN 13546   
Koruyucu Giyecekler-Saha Hokeyi Kalecileri ‹çin El, Kol, Gö¤üs, Kar›n, Bacak, Ayak ve Genital 
Koruyucular ve Saha Oyuncular› ‹çin Kaval Kemi¤i Koruyucular›-Kurallar› ve Deney Metotlar›  

225 TS EN 13567   
Koruyucu Giyecekler-Ekskrim Oyuncular› ‹çin El, Kol, Gö¤üs, Kar›n, Bacak, Genital ve Yüz 
Koruyucular-Kurallar ve Deney Metotlar› 

226 TS EN 13594   
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin Koruyucu Eldivenler-Kurallar ve Deney Metotlar›    

227 TS EN 13595-1   
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar Ve Tek 
Veya Parçal› Tak›mlar – Bölüm 1: Genel Kurallar 

228 TS EN 13595-2   
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar Ve Tek Ve
ya Parçal› Tak›mlar – Bölüm 2: Darbe ‹le Afl›nmaya Karfl› Direncin Tayini ‹çin Deney Metodu 

229 TS EN 13595-3   
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar Ve Tek Ve
ya Parçal› Tak›mlar – Bölüm 3: Patlama Dayan›m›n›n Tayini ‹çin Deney Metodu 

230 TS EN 13595-4   
Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin Koruyucu Giyecekler – Ceketler, Pantolonlar Ve Tek Ve
ya Parçal› Tak›mlar – Bölüm 4: Darbe Alt›nda Kesme Dayan›m›n›n Tayini ‹çin Deney Metodu 

231 TS EN 13634   
Koruyucu Ayakkab› - Profesyonel Motosiklet Sürücüleri ‹çin – Özellikler Ve Deney Metotlar› 

232 TS EN 13781   
Kar Arac› Ve Kar K›za¤› Sürücü Ve Yolcular› ‹çin Koruyucu Kasklar 

233 TS EN 13794   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar – Kendi Kendine Yeterli Kapal› Devre Solunum Aparat› – 
Kaç›fl ‹çin - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme 

234 TS EN 13819-1   
Petrol ve Do¤al gaz Endüstrisi - Aç›k Deniz Yap›lar› - Bölüm 1: Genel Özellikler 

235 TS EN 13819-2   
Akustik - ‹flitme Koruyucular› – Deneyler – Bölüm 2: Akustik Deney Metotlar› 

236 TS EN 13832-3   
Kimyasallar Karfl› Koruyucu Ayakkab›lar – Bölüm 3: Laboratuar fiartlar›nda Yüksek Dayan›ml› 
Ayakkab›lar ‹çin Gerekler   

237 TS EN 13832-2   
Kimyasallar Karfl› Koruyucu Ayakkab›lar – Bölüm 2: Laboratuar fiartlar›nda Dayan›ml› 
Ayakkab›lar ‹çin Gerekler
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238 TS EN 13832-1  
Kimyasallar Karfl› Koruyucu Ayakkab›lar – Bölüm 1: Tan›mlar Ve Deney Yöntemleri 

239 TS EN ISO 13982-2   
"Kat› Parçac›lara Karfl› Kullan›lan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Küçük Parçac›k Aerosolleri
nin Giyecek Tak›mlar›nda ‹çeriye Do¤ru S›z›nt›s›n›n Tayini ‹çin Deney Metodu" 

240 TS EN 13911   
‹tfaiyeciler ‹çin Koruyucu Giyecekler –Yang›n Bafll›klar› ‹çin Özellikler Ve Deney Metotlar› 

241 TS EN 13949   
Solunumla ‹lgili Donan›m – Bas›nçl› Nitroks Ve Oksijenle Kullan›m ‹çin Kendi Kendine Yeter
li Aç›k Devre Dalma Aparat› – Özellikler, Deneyler, ‹flaretleme 

242 TS EN ISO 13982-1   
"Kat› Parçac›lara Karfl› Kullan›lan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ‹le Yay›lan Kat› Parça
c›kl› Kimyasal Maddelere Karfl› Vücudun Tamam›na Koruma Sa¤layan Kimyasal Koruyucu Gi
yecekleri ‹çin Performans Kurallar› "  

243 TS EN ISO 13995   
Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye Ve Dinamik Y›rt›lmaya 
Karfl› Direncinin Tayini ‹çin Deney Metodu 

244 TS EN ISO 13997   
Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Taraf›ndan Kesilmeye Direncin 
Tayini 

245 TS EN ISO 13998   
Koruyucu Giyecekler – B›çak Batmas› Ve Kesmesine Karfl› Koruyucu Önlükler, Pantolonlar Ve 
Yelekler 

246 TS EN 14021   
"Sürücülerini Tafl Ve M›c›ra Karfl› Korumaya Uygun Yol D›fl› Motorsiklet Yar›fllar› ‹çin Tafl
Siperleri 

247 TS EN 14052   
Sanayide Kullan›lan Yüksek Performansl› Bafl Koruyucular›   

248 TS EN 14058   
"Koruyucu Giyecekler - So¤uk Ortamlara Karfl› Koruma ‹çin Giyecek Parçalar› " 

249 TS EN 14120    
Koruyucu Giyecekler - Paten Sporu Donan›m› Kullan›c›lar› ‹çin Bilek, Avuç ‹çi, Diz Ve Dirsek 
Koruyucular› - Özellikler Ve Deney Metotlar› 

250 TS EN 14126   
Koruyucu Giyecekler – Enfektif Ajanlara Karfl› Koruyucu Giyecekler ‹çin Performans Kurallar› 
Ve Deney Metotlar› 

251 TS EN 14143   
Solunumla ‹lgili Donan›m – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumal› Dalma Aparat› 

252 TS EN 14225-1   
"Dalg›ç Elbiseleri - Bölüm 1: Islak Elbiseler - Kurallar Ve Deney Metotlar›"  

253 TS EN 14225-2   
"Dalg›ç Elbiseleri - Bölüm 2: Kuru Elbiseler - Kurallar Ve Deney Metotlar›" 

254 TS EN 14225-3   
"Dalg›ç Elbiseleri - Bölüm 3: Faal Oalrak Is›t›lan Veya So¤utulan Elbiseler (Sistemler) - Kural
lar Ve Deney Metotlar›" 

255 TS EN 14225-4   
Dalg›ç Elbiseleri - Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) - ‹nsan Faktörleri - Kurallar Ve Deney 
Metotlar› 

256 TS EN 14325   
"Kimyasal Maddelere Karfl› Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Koruyucu Giyecek Malzemelerinin, 
Dikifl Ve Birleflim Yerlerinin Ve Tak›mlar›n›n Deney Metotlar› Ve Performans S›n›fland›rmas›"    



257 TS EN 14328   
"Koruyucu Giyecekler - Güçle Çal›flan B›çaklar›n Kesiklerine Karfl› Koruma Sa¤layan Eldivenler 
Ve Kolluklar - Kurallar Ve Deney Metotlar›" 

258 TS EN 14360   
"Ya¤mura Karfl› Koruyucu Giyecekler - Haz›r Haldeki Giyecek Parçalar› ‹çin Deney Metodu - 
Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler" 

259 TS EN 14387   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri Ve Birleflik Filtreler – Gerekler, Deneyler Ve 
‹flaretleme 

260 TS EN 14404   
Kiflisel Koruyucu Donan›m - Diz Çökme Konumunda Çal›flma ‹çin Diz Koruyucular 

261 TS EN 14435   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Bas›nçla Kullan›lmak Üzere Tasar›mlanm›fl 
Yar›m Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Aç›k Devre Bas›nçl› Haval› Solunum Aparat› - Kurallar, 
Deneyler, ‹flaretleme 

262 TS EN 14458   
"Kiflisel Göz Donan›m› - ‹tfaiyecilerin Kullan›m› ‹çin Yüz Siperleri Ve Göz Siperleri, ‹tfaiyeciler, 
Ambulans Ve Acil Servislerde Kullan›lan Yüksek Performansl› Sanayi Tipi Güvenlik Kasklar›"  

263 TS EN ISO 14460   
Otomobil Yar›flç›lar› ‹çin Koruyucu Giyecekler - Is› Ve Atefle Karfl› Korunma - Performans 
Kurallar› Ve Deney Metotlar› 

264 TS EN ISO 14460/A1+T1   
Otomobil Yar›flç›lar› ‹çin Koruyucu Giyecekler - Is› Ve Aleve Karfl› Koruma - Performans 
Kurallar› Ve Deney Metotlar› Tadil 1 

265 TS EN 14529   
Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Kaç›fl Amaçlar› ‹çin Pozitif Bas›nçl› Akci¤erle 
Kumanda Edilen Bir Talep Vanas› ‹çerecek fiekilde Tasar›mlanm›fl Yar›m Maskeli, Kendi 
Kendine Yeterli Aç›k Devre Bas›nçl› Haval› Solunum Aparat› - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme 

266 TS EN 14572   
Binicilikle ‹lgili Faaliyetler ‹çin Yüksek Performansl› Kasklar 

267 TS EN 14593-1  
"Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanal›, Bas›nçl› Hava Hatl› Solunum Aparat› - Bö
lüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme"   

268 TS EN 14593-2   
"Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanal›, Bas›nçl› Hava Hatl› Solunum Aparat› - 
Bölüm 2: Pozitif Bas›nçl› Yar›m Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme"  

269 TS EN 14593-2/AC   
"Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanal›, Bas›nçl› Hava Hatl› Solunum Aparat› - Bö
lüm 2: Pozitif Bas›nçl› Yar›m Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme" 

270 TS EN 14594   
"Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Ak›fll› Bas›nçl› Hava Hatl› Solunum Aparat› - 
Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme"    

271 TS EN 14594/AC   
"Solunumla ‹lgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Ak›fll› Bas›nçl› Hava Hatl› Solunum Aparat› - 
Kurallar, Deneyler, ‹flaretleme" 

272 TS EN 14605   
S›v› Kimyasal Maddelere Karfl› Koruyucu Giyecekler - Sadece Vücut Parçalar›na Koruma
Sa¤layan Unsurlar Dahil S›v› S›zd›rmaz (Tip 3) Veya Sprey S›zd›rmaz (Tip 4) Ba¤lant›lar› Olan 
Giyecekler ‹çin Performans Kurallar› (Tip PB [3] Ve Tip PB [4]) 

273 TS EN 14786   
Koruyucu Giysi- Püsküren S›v› Kimyasallar, Emülsiyonlar Ve Yay›lmalar›n Geçirim Dayan›m›n 
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Tan›mlanmas› – Püskürteç Deneyi 
274 TS EN ISO 14877   

Tanecikli Afl›nd›r›c›lar Kullan›larak Yap›lan Afl›nd›r›c› Püskürtme ‹çin Koruyucu Giyecek 
275 TS EN ISO 15025   

Koruyucu Giyecekler – Is› Ve Aleve Karfl› Koruma – S›n›rland›r›lm›fl Alev S›çramas› ‹çin Deney 
Metodu 

276 TS EN ISO 15027-1   
Su Alt› Elbiseleri – Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dâhil Kurallar 

277 TS EN ISO 15027-2   
Su Alt› Elbiseleri – Bölüm 2: Ayr›lma Elbiseleri, Güvenlik Dâhil Kurallar 

278 TS EN ISO 15027-3   
Su Alt› Elbiseleri – Bölüm 3: Deney Metotlar› 

279 TS EN 15090   
‹tfaiyeciler ‹çin Koruyucu Ayakkab› 

280 TS EN ISO 15831   
"Giyecekler - Fizyolojik Etkiler - Is›l Manken Arac›l›¤›yla Is›l Yal›t›m›n Ölçülmesi"  

281 TS EN ISO 17249   
Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkab›lar›   

282 TS EN ISO 20344+AC   
Kiflisel Koruyucu Donan›m -Ayakkab›lar ‹çin Deney Metotlar› 

283 TS EN ISO 20345   
Kiflisel Koruyucu Donan›m -Güvenlik Ayakkab›lar› 

284 TS EN ISO 20346   
Kiflisel Koruyucu Donan›m -Koruyucu Ayakkab›lar  

285 TS EN ISO 20347   
Kiflisel Koruyucu Donan›m -Profesyonel Amaçl› Ayakkab›lar  

286 TS EN 24869-1   
Akustik - Kulak Koruyucular› - Bölüm 1: Ses Yal›t›mn›n Ölçülmesi ‹çin Subjektif Bir Metot 

287 TS EN 24869-3   
Akustik -‹flitme Koruyucular› - Bölüm 3: Kalite Muayenesi için Amaçlanan Kulakl›k Tipi 
Koruyucular›n Araya Girme Kayb›n›n Ölçülmesinde Kullan›lan Basitlefltirilmifl Metot 

288 TS EN 50286   
Alçak Gerilim Tesisatlar› ‹çin Elektriksel Koruyucu Yal›t›m Giydirilmesi 

289 TS EN 50321   
Düflük Gerilimli Tesisatlarda Çal›flmak ‹çin Elektriksel Yal›t›ml› Ayakkab›lar    

290 TS EN 50365   
Alçak Gerilim Tesislerinde Kulan›m ‹çin Elektriksel Olarak Yal›t›ml› Bafll›klar     

291 TS EN 60743   
Gerilim Alt›nda Çal›flma - Aletler, Donan›m Ve Cihazlar ‹çin Terim Ve Tarifler 

292 TS EN 60895   
Gerilim Alt›nda Çal›flma - 800 Kv A.A. Ve ± 600 Kv D.A.'Ya Kadar Olan Anma Gerilimlerinde 
Kullan›lan ‹letken Elbise 

293 TS EN 60903   
Eldivenler - Yal›tkan Malzemeden - Gerilim Alt›nda Çal›flma 

294 TS EN 60984   
Kolluklar - Yal›tkan Malzemeden - Gerilim Alt›nda Çal›flma ‹çin 

295 TS EN 60984/A1   
Kolluklar - Yal›tkan Malzemeden - Gerilim Alt›nda Çal›flma ‹çin 

296 TS EN 60984/A11   
Kolluklar - Yal›tkan Malzemeden - Gerilim Alt›nda Çal›flma ‹çin 
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Haz›rlayan: Ça¤tay GÜLER
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Soldan sa¤a 
1. Kayma ve düflmeye yol açabilen durumlardan.
3. Boyahanelerle ilgili koruma yöntemlerinden.
5. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n dolayl› neden-
lerinden.
10. Herhangi bir madde ile kar›flt›r›ld›¤›nda onu çöz-
erek çözelti oluflturan madde.
11. Fabrika sahas›nda h›z limiti.
13. A s›n›f› yang›nlar.
14. Patlamaya yol açabilen araçlardan.
15. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
17. Ortaya ç›kan toz nedeniyle sa¤l›k riski tafl›yan uygu-
lamalardan.
18. Heksavalan olan› akci¤er kanseri yapan bir ele-
ment.
19. Çözücülerin etkileme yollar›ndan.
20. Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› bak›m›ndan iflyer-
lerinde incelemeler ve ortam ölçümleri yapan, ortam
koflullar›n›n olumlu hale getirilmesi bak›m›ndan ifl yer-
lerine dan›flmal›k hizmeti de veren kurulufl.
22. Alerji yapan maddelerden.
23. ‹fl kazas› nedenlerinden.
27. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
29. ‹flverenin sorumluluklar›ndan.
34. Kömür madencili¤i ile ilgili önlemler ve tazminatlar
konusunda düzenlemeler getiren1869 tarihli
nizamname.
35.‹flin yap›ld›¤› s›rada meydana gelen kazalar

Yukardan afla¤›ya 
1. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
2. Madenlerde tahkimat yerlerinden.
3. Madenlerde havaland›rman›n özellik-
lerinden.
4. Ortalama eflik de¤er (‹ngilizce k›saltma)
6. Beklenmedik bir anda meydana gelen; kifli
ve kiflilere, hemen yada sonradan bedenen
yada mal olarak zarar veren durumlar.
7. Maden kaz›-yüklemelerinde sa¤lanmas›
gereken koflullardan.
8. Eritme.
9. ‹fl kazas› nedenlerinden.
12.Zanaatkarlar›n çal›flma koflullar›ndan kay-
naklanan sorunlar›na de¤inen filozof.

14.Deri kanseri yapan bir madde.
16.Kanda alyuvarlara ba¤l› olarak tafl›nan ve
kemiklerde depolanan, yumuflak bir metal.
21.Afl›r› s›cak ve terlemeye ba¤l› olarak kaslar-
da meydana gelen kas›lmalar.
24.Yorgunlu¤un giderilmesinde en önemli
etmenlerden.
25.Ayd›nl›k fliddeti birimi.
26.Madenlerde havaland›rman›n özellik-
lerinden.
28. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenler-
den.
30.Boyahanelerle ilgili koruyucu yöntemler-
den.
31.Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir
iflte ücret karfl›l›¤› çal›flan kifli.
32.Tozlu yerlerde çal›flman›n sa¤l›k risklerine
de¤inen MS 23-79 y›llar›nda yaflam›fl kifli.
33.Maddelerin oksijenle birleflmesi.

31. Say›n›n Cevab›
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Müdürlü¤ümüz ve Bölge Laboratuar fiefliklerimizce yürütülen hizmetlere esas olmak üzere 01.01.2006
tarihinden itibaren uygulanacak olan birim fiyatlar›: 

2006 MAL‹ YILI B‹R‹M F‹YATLARI

* Birim fiyatlara kiflisel analizlerde %8, ortam ölçümlerinde %18 KDV bedeli dahil de¤ildir

• ‹flyeri Havas›nda Gaz Dedektör Tüpü ‹le Ölçüm 50,00 YTL

• ‹flyeri Havas›nda Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik De¤erlendirme 50,00 YTL

• Hava Ak›m H›z›n›n Ölçümü 15,00 YTL

• Termal Konfor fiartlar›n›n Ölçümü 25,00 YTL

• Gürültü Ölçümü 20,00 YTL

• Titreflim 20,00 YTL

• Frekans Analizi 25,00 YTL

• Ayd›nlatma Ölçümü 15,00 YTL

• IS / FTIR ile Serbest Silis Analizi 120,00 YTL

• Gaz Kromatografi Analizi 120,00 YTL

• Asbest Konsantrasyon Tayini 130,00 YTL

• Asbest Tür Analizi 200,00 YTL
• Gaz Kromat./Kütle Spekto.An.S›v› Num.Org.Mad.Tay.

(Gc-Ms;Kalitatif) 150,00 YTL

• GC-MS' De Bileflen Bafl›na Kantitatif  Tayin (Standart Bedeli + ) 50,00 YTL

• HPLC Analizi ( Likit Kromatografi ) 200,00 YTL

• IC Analizi ( Anyonlar , Katyonlar ) 50,00 YTL

• Havada Metal Analizi 130,00 YTL

• AAS ‹le Kanda Metal Analizi 75,00 YTL

• ZPH ‹le Kanda Kurflun Analizi 30,00 YTL

• ‹drarda Fenol Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda Hippürik Asit Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda TCA ( Triklorasetik Asit ) Analizi 35,00 YTL

• Akci¤er Fonksiyon Testi 40,00 YTL

• Kulak Odyogram› 20,00 YTL

• Kontrol Belgesi 75,00 YTL

• Kontrol Belgesi Düzeltme ‹fllemleri 35,00 YTL

• Asbest Kitab›  5,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Temel Prensipleri Kitab› 5,00 YTL

• Pnömokonyoz De¤erlendirme Okuyucu E¤itimi (Kifli Bafl›na ) 900,00 YTL

• Pnömokonyoz Filmi Okuma Ücreti (Film Bafl›na) 2,50 YTL

• Dan›flmanl›k Hizmetleri ( Gün / YTL ) 900,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi ( Gün / YTL ) 900,00 YTL

• Risk De¤erlendirme E¤itimi ( Gün / YTL ) 1,750,00 YTL
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ DERG‹S‹ MAKALE YAZIM KURALLARI

“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Dergisi”nde yay›nlanmas› istemiyle gönderilecek olan
yaz›larda afla¤›daki kurallara uyulmal›d›r.

1- Gönderilecek makaleler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› ile do¤rudan veya do-
layl› ilgili, orijinal araflt›rma veya derleme fleklinde olmal›d›r.

2- Makalelerin bafll›¤› metne uygun, k›sa ve aç›k ifadeli olmal›, büyük harfle
ve koyu karakterde yaz›lmal› ve sat›r ortalanmal›d›r.

3- Yazar ad ve soyadlar› bafll›¤›n alt›na konulmal›, unvan ve adresler soyad›n
son k›sm›nda üst indis fleklinde bir veya daha çok (*) ile sayfan›n alt bölü-
mündeki çizgi alt›na yerlefltirilmelidir.

4- Yaz›lar, A-4 ka¤›d›n›n tek yüzüne, üstten ve sol yandan 4'er cm, sa¤ yandan
ve alttan 2'fler cm b›rak›larak yaz›lmal›d›r. Yaz›mda Microsoft Word program›
kullan›lmal›, Times New roman fontunda 12 punto ile yaz›lmal› ve bas›lm›fl
bir adet makale ile birlikte  makalenin kaydedildi¤i  disket ile gönderilmeli-
dir.

5- Makale en az 2, en çok 6 sayfa olmal›d›r. Sat›r aralar›nda 1,5 cm boflluk b›-
rak›lmal›d›r.

6- fiekil, tablo ve grafikler makale içine yerlefltirilmeli, flekil ve grafiklerin nu-
mara ve bafll›¤› alt k›sma yerlefltirilmelidir. fiekil ve grafikler bilgisayar ile çi-
zilmemifl ise ayd›ngere çini mürekkebi ile çizilmifl olmal›d›r.

7- Kaynaklar konu içinde üst indis numara fleklinde verilmeli, makale sonun-
da ayn› numara s›ras›yla düzenlenmelidir.

8- Yaz›lar›n ilmi ve hukuki sorumlulu¤u tamamen yazar(lar)›na aittir. Gönde-
rilen yaz›lar›n do¤rudan veya baz› düzeltmeler yap›larak yay›nlanmas›na veya
yay›nlanmamas›na Yay›n Kurulunca karar verilir.

9- Gönderilen yaz›lar yay›nlan›p yay›nlanmamas›na bak›lmaks›z›n ya-
zar(lar)›na geri verilmez. Ancak Yay›n Kurulunun görüflü do¤rultusunda yeni-
den düzenlenmesi söz konusu oldu¤unda yazar(lar)›na gönderilir.




