
Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya 

birden fazla sağlık ve güvenlik ris-

kine karşı korunmak için kişilerce 

giyilmek, takılmak veya taşınmak 

amacıyla tasarlanmış herhangi bir 

cihaz, alet veya malzemedir.

➫ Güvenlik ayakkabıları, eldiven-

ler, koruyucu giysiler,

➫ Göz koruyucuları, baretler, 

yüksekten düşmeyi önleyici 

emniyet kemerleri 

gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Nedir?

İmalatçının, KKD yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yükümlülükle-

rini yerine getirdiğini ve bir KKD’ nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme 

işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

Uygunluk değerlendirmesi ise; KKD’ nin, yönetme-

lik hükümlerine uygunluğunun test ve muayene 

edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her 

türlü faaliyeti kapsar.

CE uygunluk işareti:

Aşağıda yer alan şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve gerek-
tiğinde, çizimdeki oranlara bağlı kalmak kaydıyla büyültülebilir veya 
küçültülebilir.

➫  İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari  
5 mm yüksekliğinde olmalıdır. 

➫  Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gereği bunun mümkün 
olmadığı durumlarda varsa ambalajına, ilgili teknik düzenlemenin 
öngörmesi halinde ise ürün beraberindeki belgelere görünür, oku-
nabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. 

➫ Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzen-
lemelerin tüm hükümlerine uygunluğunu göstermek açısından, 
“CE” uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanı-
lamaz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı tarafından KKD’ nin piyasaya arzı 

ve dağıtımı aşamasında veya Kişisel 

Koruyucu Donanımlar piyasada iken  

KKD yönetmeliği hükümlerine uy-

gun olarak üretilip üretilmediğinin 

ve güvenli olup olmadığının denet-

lenmesidir.

Piyasa Gözetimi ve Denetiminin amacı, üreticiyi zor duruma düşürmek 

değil, bilakis piyasada güvenli ürünlerin bulunmasını sağlamak ve gü-

vensiz üründen kaynaklanabilecek haksız rekabet ve her türlü sağlık ve 

güvenlik sorunlarının önüne geçmektir.

Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan 

veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımın-

dan azami ölçüde koruma sağlayan üründür. Ürünün sağlaması gere-

ken temel sağlık ve güvenlik koşulları, Kişisel Koruyucu Donanım Yö-

netmeliğinde açıklanmıştır.

İmalatçı, piyasaya güvenli ürün sunmalı ve bu ürünlerin teknik mev-

zuata uygunluğunu sağlamalıdır. İmalatçı, ürüne CE işareti iliştirerek, 

ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunu 

ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğu-

nu kabul  eder.

İşverenler, gere-

ken teknik ön-

lemler alınması-

na rağmen riski 

minimuma in-

diremiyorlarsa, 

işe uygun KKD 

kullanımını sağ-

lamalıdırlar.

Sağlanacak kişisel koruyucu donanımın, temel sağlık ve güvenlik gerek-

lerini karşıladığını gösteren CE işaretini taşıdığına dikkat edilmelidir.

Tüm kullanıcılar ve çalışanlar, ken-

dilerine sağlanan kişisel koruyucu 

donanımın güvenli olduğundan emin 

olmalıdır.  

CE Uygunluk İşareti Nedir?

CE Uygunluk İşareti Nasıl Olmalıdır? Piyasa Gözetimi ve Denetimi Nedir ?

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden Gereklidir ?

Güvenli Ürün Nedir?

Tarafların Sorumlulukları Nelerdir?



Bize nasıl ulaşabilirsiniz? 
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➫  Ürünün üzerindeki işaretler, yazılar, ambalaj ve kullanım kılavuzu 

ürünün güvenliği hakkında önemli ipuçları verir.

➫  Bu inceleme için öncelikle CE işaretinin uygun şekilde olup olma-

dığına bakabilirsiniz.  CE Uygunluk İşareti, KKD Yönetmeliği’nde 

belirtilen format ve ölçeğe uygun olmalıdır.

 ➫  Ürün, standartlara uygun üretilmişse, o ürün üzerinde standardı 

temsil eden numara TS EN ya da EN ifadesi ile birlikte kullanılır. 

➫ Ayrıca ürünün kullanımına ilişkin Türkçe bir kılavuz ya da açıklama 

bulunup bulunmadığı da sizin için ipucu olabilecek noktalardır. 

Güvensiz bir ürünle karşılaştığınızda, ürünün güvensiz olduğundan 

şüphelendiğinizde lütfen bizi haberdar edin.

Piyasa gözetimi denetimi sonucu, üründe teknik düzenlemeye uygun-
suzluk ve güvensizlik tespit edilirse aşağıda belirtilen önlemlerden uy-
gun olanı, 4703 sayılı Kanun’a göre uygulanır.

➫  Ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurulması,

➫  Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

➫  Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin toplatılması,

➫  Ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi,

➫  Denetçinin uygun gördüğü durumlarda idari para cezası verilme-
si.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-
lanmasına Dair Kanununa göre çıkarılan ilgili düzenlemeler aşağıda 
verilmiştir:
 
➫  Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

➫  “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik

➫  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara 
Dair Yönetmelik

Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler: 

➫  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

➫  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Stan-
dartlara Dair Tebliğ

➫  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Stan-
dartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ

➫  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Gö-
revlendirilmesine Dair Tebliğ

➫  Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair 
Tebliğ

➫  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Olan 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

Yasal Düzenlemeler hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye
http://isggm.calisma.gov.tr/Piyasa.asp    
adresinden ulaşabilirsiniz.

Güvensiz Ürün Nasıl Anlaşılır?

Güvensiz Ürüne Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

“Bu proje HAUS Ltd. ve Bakanlığımız  tarafından yürütülmektedir”


