
 
Güvensiz Ürünlere Hangi 
Yaptırımlar Uygulanır?
Piyasa gözetimi denetimi sonucu, üründe teknik düzenle-

meye uygunsuzluk ve güvensizlik tespit edilmesi halinde 

4703 sayılı kanun gereği aşağıdaki belirtilen önlemler uy-

gulanır.

	Ürünün piyasaya arzının geçici olarak 

durdurulması,

	Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,

	Piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılması,

	Ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi,

	İdari para cezası verilmesi.
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Güvensiz Ürün Görülürse

Ne Yapmalı?
Karşılaştığınız kişisel koruyucu 
donanımın güvensiz olduğunu 

düşünüyorsanız;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı 

haberdar edin!

Güvenliğin          
için CE İşaretli

Kişisel Koruyucu 
Donanımları 

Kullan



Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından, Kişisel Koru-
yucu Donanımların (KKD) piyasaya arzı ve dağıtımı aşa-
masında veya piyasada iken KKD yönetmeliği hükümlerine 
uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup ol-
madığının denetlenmesidir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden 
Gereklidir?
Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan kişisel koruyu-
cu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi, piyasaya gü-
venli ürünlerin arzı ile çalışanların ve diğer kullanıcıların 
güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetten kaynaklanan 
ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması için gereklidir.

CE Uygunluk İşareti Nedir?
İmalatçının, KKD yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yü-
kümlülüklerini yerine getirdiğini ve bir KKD’nin ilgili tüm 
uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu 
gösteren güvenlik işaretidir.

Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Nedir?

CE 
Uygunluk İşareti Nasıl Olmalıdır?
CE uygunluk işareti; aşağıda yer alan şekle uygun ola-
rak ‘CE’ harflerinden oluşur ve gerektiğinde CE İşareti 
Yönetmeliği'nde belirtilen oranlara bağlı kalmak kaydıyla 
büyütülebilir ve küçültülebilir. İlgili teknik düzenlemede 

aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm’den küçük olmamalıdır.

Ürüne veya ürün etiketine, ürünün yapısı gereği bunun 
mümkün olmadığı durumlarda varsa ambalajına; görünür, 
okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

KKD’ler üzerindeki diğer işaretler üçüncü kişilerin CE işa-
retinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabile-
cek biçimde iliştirilmemelidir. 

Diğer işaretler, KKD’ye, ambalaja veya etikete CE işaretinin 
görünebilirliği ve okunabilirliğinin engellenmemesi şar-

tıyla iliştirilir.

Ürünün kullanımına ilişkin Türkçe kullanma kılavuzu ya da 
ürüne ait bir açıklama bulunup bulunmadığı da ipucu ola-
bilecek bir noktadır.

Kendisinin veya ambalajının üzerinde; CE işareti olmayan, 
nerede, hangi risklere karşı ne şekilde kullanılacağına dair 
bilgi bulunmayan, Kategori III (sağlığa ciddi şekilde zarar 
veren ve geriye dönüşü mümkün olmayan risklere karşı 
koruma sağlayan KKD’ler) olduğu halde onaylanmış kuru-
luş numarası bulunmayan ürünlerin güvensiz ürün olma 
ihtimali yüksektir.

Kullanım Kılavuzu
İmalatçı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'nin Ek-2 
1,4'te belirtilen kriterleri içerecek şekilde kullanım kılavu-
zu hazırlayıp, ürünle birlikte piyasaya arz etmelidir.

Güvenli Ürün Nedir?
Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk 
taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve 
temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan 
üründür.

Riskli Ürün Nedir?
İlgili mevzuatta belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerek-
lerini taşımayan ürün riskli üründür.

Güvensiz Ürün Nasıl Anlaşılır?
Ürünün üzerindeki işaretler, yazılar, ambalaj ve kullanma 
kılavuzu ürünün güvenliği hakkında önemli ipuçları verir.

Bu inceleme için öncelikle CE işaretinin KKD yönetmeli-
ğine uygun olarak ürüne iliştirilip, iliştirilmediğine bakılır.

Ürün standartlara uygun üretilmişse, üzerinde standardı 
temsil eden numara TS EN ya da EN ifadesi ile birlikte kul-
lanılır.


