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KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIM KULLANIMI

(Kişisel Koruyucu 

Ekipmanlar)

İÇERİK

KKE’LERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

KAFA KORUMA

GÖZ KORUMA

KULAK KORUMA

SOLUNUM KORUMA

EL KORUMA

AYAK KORUMA

DÜŞÜŞ ENGELLEYİCİLER

VÜCUT KORUMA
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Üreticinin,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNDEN

kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini

ve KKD'nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme

işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti, ifade

eder.



3

• KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman): Kişisel Koruyucu
Ekipman bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik
tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek,
takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış
herhangi bir cihaz, alet veyamalzemeyi,

KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman):

• Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel
risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir
bütün haline getirilmiş bir çok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı,
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KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman):

• Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı
olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte
kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki
koruyucu cihaz, alet veya malzemedir.

• Risklerle kaynağındamücadele edilmesi,

• İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin
tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim
metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, mühendislik
kontrollerinin yapılması,

• Tehlikeli olanların tehlikesiz veya daha az tehlikeli
olanlarla değiştirilmesi,

• Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma
önlemlerine göre öncelik verilmesi,

• Tehlikelere maruz kalma sürecini azaltmak için idari
ve iş uygulama kontrollerinin kullanılması,

• Kişisel koruyucu ekipmanın kullanımı.
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Koruma düzeyleri ve sınıfları;

• Mümkün Olan En Üst Koruma Düzeyi

• Tasarım sırasında göz önüne alınacak en uygun

koruma düzeyi, KKE kullanımından kaynaklanan

riske maruz kalındığında veya normal

koşullarda işin yürütülmesi sırasında KKE’ nin

etkinliğinin azalmaya başladığı noktadır.

Farklı Risk Düzeyleri İçin Uygun Koruma

Sınıfları;

• KKE’ nin tasarımında, aynı risk faktörünün

farklı düzeylerinin ayırt edilebilmesi gibi

öngörülebilir kullanım koşullarının farklılık

gösterdiği durumlarda uygun koruma

sınıflandırmaları dikkate alınmalıdır.
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KKD’ nin Kendisinin Tehlikeye Yol Açmamalı;

• KKE’ nin Yapısından Kaynaklanan ve

Rahatsızlık Veren Faktörlerin ve Diğer

Risklerin Bulunmaması

• KKE, öngörülebilir koşullarda kullanımı

sırasında tehlikelere ve yapısından

kaynaklanabilen rahatsızlık verici diğer

faktörlere neden olmayacak şekilde

tasarlanarak imal edilmelidir.

Uygun Malzemeden İmali;

• KKE malzemesi ve parçalar, bozulma

sonucu ortaya çıkan maddeler de dahil

olmak üzere, kullanıcının sağlık ve

hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir.
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KKE’ nin Kullanıcıya Temas Eden Yüzeyinin

Uygunluğu;

• Giyildiğinde kullanıcıya temas eden veya

etmesi muhtemel herhangi bir KKE elemanı,

tahriş ya da yaralanmalara neden olabilecek

derecede sert olmamalı,

• Keskin kenarlar ve çıkıntılar bulundurmamalıdır.

KKD’ nin Kullanıcıyı Engellememesi;

• KKE’ nin vücudun duruş şekline ve hareket

etmesine neden olduğu kısıtlamalar ile

• Duyu organlarında yol açabileceği hassasiyet

kaybı en aza indirilmeli

• KKE, kullanıcı veya diğer kişiler için tehlikeli

olabilecek hareketlere neden olmamalıdır.
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Rahat ve Etkinlik;

• KKE’ nin kullanıcının vücut yapısına uygunluğu

• KKE, iş sırasında yapılacak hareketler ve vücudun
duruş şekilleri göz önüne alınarak kullanıcı üzerinde
doğru pozisyonda kolayca durmasını sağlayacak

• Öngörülen kullanım süresinde yerinde kalacak
şekilde tasarlanarak üretilmelidir.

• KKE’ nin ayarlanabilir ve eklenebilir sistemler
yardımıyla veya farklı beden ölçülerinde üretilerek
kullanıcının vücut yapısına uygunluğu sağlanarak
en etkin şekilde kullanılabilmesi sağlanmalıdır.

Hafiflik ve Dayanıklılık;

• KKE, dayanıklılık ve işlevselliğini

azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif

imal edilmelidir.
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Aynı Anda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış

Farklı KKE Tipleri veya Sınıflarının Uyumu;

• Aynı imalatçı, aynı anda birden fazla risk

söz konusu olduğunda bu risklere karşı

vücudun birbirine yakın kısımlarının eş

zamanlı korunmasını sağlamak için farklı tip

ve sınıflarda KKE modellerini piyasaya

sunarsa, bunlar birbiriyle uyumlu olmalıdır.

İmalatçı Tarafından Verilecek Bilgiler;

• İmalatçı, piyasaya sunduğu KKE ile birlikte

aşağıdaki hususları içeren kullanım

kılavuzunu da vermelidir:
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KKE’ nin Kullanma Ömrü;

• Yeni bir KKD’ nin işlevinin zamana bağlı olarak

önemli oranda azaldığı biliniyorsa, üretim tarihi

ve mümkünse son kullanma tarihi

• Her bir KKD parçasının ve değişebilen

bölümlerinin üzerine, hiçbir yanlış anlamaya

meydan vermeyecek şekilde, açıkça

belirtilmeli ve bu bilgiler ambalaj üzerine de

yazılmalıdır.

Kullanma Kılavuzu;

• İmalatçı, KKE’ nin kullanma ömrü ile ilgili

bir taahhütte bulunmuyorsa, hazırlanan

kullanım kılavuzunda, kullanıcı veya satın

alan kişinin makul bir son kullanma tarihi

tespit etmesine yarayacak bakım, onarım,

temizlik, uygun saklama koşulları, modelin

kalitesi vb. konularla ilgili tüm bilgiler

bulunmalıdır.
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• Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini

korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri

ve üniformalar,

• Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,

• Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik

güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel

koruyucular,

• Kara taşımacılığında kullanılan kişisel

koruyucular,

• Spor ekipmanı,

• Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen

ekipman,

• Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden,

taşınabilir cihazlar.
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• KKE Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmenliğine
uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

• Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye
uygun olacaktır.

• Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye
uygun olacaktır.

• İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır.

• Kullanılan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik
gereksinimlerine uygun olacaktır.

• Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana

tam uyacaktır.

• Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda

birden fazla kişisel koruyucu donanımın

kullanılmasının gerektiği durumlarda,

• Bu kişisel koruyucu donanımların bir arada

kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin

olacaktır.
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• Kişisel koruyucu donanımların kullanma
koşulları

• Özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine

• Maruziyet sıklığına,

• İşçinin çalıştığı yerin özelliklerine

• Kişisel koruyucu donanımın performansına
bağlı olarak belirlenecektir.

• Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel

koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birkaç

kişi tarafından kullanılması halinde, bu

kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi

doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

• İşyerlerinde, her bir kişisel koruyucu donanım

için, yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere

kolayca ulaşılabilecektir.
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• İşveren, kişisel koruyucu ekipmanlar kullanımı

konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

• Kişisel koruyucu ekipmanlar, istisnai ve özel

koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak

kullanılacaktır.

• Kişisel koruyucu ekipmanlar talimatlara uygun

olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler

tarafından anlaşılır olacaktır.

• KKE kullanılmasını gerektiren risklerin önlemleri

• Alınan önlemlere rağmen sürmekte olan risk

düzeyi ve olası sağlık etkilenmeleri

• Neden KKE kullanılmak zorunda oldukları

• Kullanılmak zorunda oldukları KKE özellikleri

• Nasıl kullanacakları

• Bakımını nasıl yapacakları

• Nerede saklayacakları

• Hakkında eğitim verilmeli ve uygulamalı olarak

eğitim desteklenmelidir.
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I. BAŞ KORUYUCULARI

II. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI

III. KULAK KORUYUCULARI

IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

V. GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI

VI. EL VE KOL KORUYUCULARI

VII. AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

VIII. CİLT KORUYUCULARI

IX. VÜCUT KORUYUCULARI


