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Konu Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcılar, çalışanların kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) 
özellikleri, kullanım yerleri, kullanımı, gözetim ve denetimini bilecek 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 KKD çeşitleri, kullanım alanları ve özelliklerini sıralar. 

 KKD`lerin uygunluğunu belirtir. 

 Doğru KKD kullanımını değerlendirir. 

Konunun alt başlıkları 

 KKD`nin tanımı ve özellikleri 

 KKD çeşitleri 

 KKD seçimi ve kullanımı 

 KKD kullanılması gereken işler 

 İlgili mevzuat ve uygulamaları 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) UYGULAMALARI  

TOZ MASKESİ 

Toz maskelerinin 2001 yılında maskeler için yenilenen EN 149 standartlarına uygun ve CE belgeli maskeler olması 
uygun olur. Soluk verme ventili olan bu modern maskeler, maske içerisinde ısının yükselmesini engelleyerek rahat 
nefes alıp vermeyi sağlamaktadırlar. Düşük solunum direnci ile donatılan toz maskelerinin kullanımı daha konforlu 
hale getirilmiştir. Kişiye göre ayarlanabilen burun klipsi, süngeri ve baş bandı bulunmaktadır. Maskelerin 
üretildikleri malzeme olan polipropilen rahat kullanımlı bir malzemedir. Bu tür toz maskelerinde kullanılan aktif 
karbonlu filtre her türlü tozlu dış etkenden çalışanı koruyarak kullanım rahatlığını artırmaktadır. 

Yine EN 149 standartlarına uygun olarak üretilen diğer toz maskeleri de daha hafif olan ve CE 0080 etiketini 
taşıyan yumuşak bağcıklı / ipli olan maske seçeneğidir. Bu maske seçeneğinde maskenin kolay takılıp çıkarılması 
sayesinde ön plana çıkan pratikliğidir. Bu sayede kimyasal kirlilik gibi risklerin olmadığı ve daha az korunmayı 
gerektiren ancak tozlu işlerde daha hafif bir toz maskesi ile daha özgür bir çalışma imkanı bulunmaktadır. 

Toz Maskesi ekipmanının seçimi için, dört adımlı temel bir yöntem izlenebilir; 

1. Tehlikeleri Tanımlama – toz, metal dumanı, gaz, buhar vs. 

2. Riski Değerlendirme – tehlike seviyelerini güvenlik standartlarına göre değerlendirme ve cilt, göz ve vücut 
gibi diğer koruma türlerini göz önünde bulundurma 

3. Doğru Respiratörü Seçme – tek kullanımlık, yeniden kullanılabilir (yarım yüz maske, tam yüz maske), 
motorlu, hava beslemeli sistemler 

4. Takma ve Kullanma Eğitimi – solunum korumasını en iyi duruma getirmek içindir 

SOLUNUM KORUYUCU İŞARETLERİ 

 EN 149:2001+A.2009 standardına göre maskelerin üzerinde işaretleme yapılması zorunludur. 

 FFP1, FFP2, FFP3 işaretleri koruma faktörünü belirtir. 

 NR (Tekrar Kullanılamaz): Tek kullanımlık. Rahat ve tüm vardiya boyunca dayanıklı. 

 R (Tekrar Kullanılabilir): Yanak bölgesi silinebilir, dezenfekte edilebilir ve birden fazla vardiya için kullanılabilir. 

MASKE SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER 

 Doğru filtre seçimi yapılmalıdır (toz maskesi gazlı ortamlarda, gaz maskesi tozlu ortamlarda koruma sağlamaz). 

 Oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır (Min. % 19,5 Oksijen). 

 Sakallı veya uzun favorili iken gaz sızmaları yaşanır. 

TOZ MASKELERİNDE ORTAM KONSANTRASYONUNA GÖRE MASKE TESBİTİ 

 Ortamda bulunan toz konsantrasyonu tespit edilir ve aşağıdaki hesap yapılır. 

 MAK Değeri: Müsaade edilebilir azami konsantrasyon 

ORTAM TOZ KONSANTRASYONU / MAK DEĞERİ= 

 Bu hesaplamanın sonucunda çıkan değerlere bakılarak aşağıdaki kriterlere 
göre maske seçimi yapılır. 

TOZ MASKESİ KULLANIMI / KULLANIM ÖNCESİ KONTROLLER: 

1. Kullanmadan önce, talimatı dikkatlice okuyun. 

2. Maskenin son kullanma tarihini kontrol edin. 

3. Maske üzerindeki işaretler bakarak, kullanılan alana maske uygunluğunu kontrol 
edin. 

4. Maske kafa bantlarını kontrol edin. 
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5. Maske burun bandını kontrol edin. 

6. Maskenin zarar görmüş olup olmadığını kontrol edin. 

 

TAKILMASI VE AYARLANMASI 

 

1. Bir elinizle maskeyi tutarken, diğer elinizle maskenin üstünde bulunan burun kıskacını, plakanın ortasına 
doğru bükerek şekil verin, böylece konik şekline getirin 

2. Maskeyi kafa bantları görülecek şekilde ters çevirin 

3. Maskeyi çenenizin altına yerleştirin. İki şeridin birbirine dolaşmadığından emin olun ve şeritleri birer birer 
başınızın üzerine geçirin 

4. Alt şeridi kulakların altına ve üst şeridi başınızın üst tarafına yerleştirin. Tam konforu yakalamak için maskeyi 
yüzünüze en rahat edeceğiniz şekilde yerleştirmeye çalışın. 

5. Her iki elinizi de kullanarak burun kıskacını burnunuzun aşağı kısımlarına iyice oturtun.  

6. İyice oturup oturmadığını kontrol etmek için her iki elinizi de maskenin üzerine kapatarak derin bir nefes 
alın. Burun çevresinde hava akışı hissederseniz burun kıskacını yeniden yerleştirin. 

ÖNEMLİ: Nefes alıp vermede zorluk yaşandığında veya maske zarar görmüş ya da şekli bozulmuş olduğunda, ya 
da yüze uygunluk sağlanamadığında, acilen maskenin değiştirilmesi gerekir. Talimatların dikkatlice takip 
edilmesi, güvenli maske kullanımında önemli bir adımdır. 

UYGUNLUK KONTROLÜ: 

1. Maskenin yüzde uygunluğunu etkilemeyecek şekilde, her iki elinizle ürünü önden kavrayın  

2. (a) VALFSİZ Maskeler, Kuvvetlice Nefes Verin  

3. (b) VALFLİ Maskeler, Kuvvetlice Nefes Alın  

4. Burun çevresinde sızdırma varsa, sızıntıyı ortadan kaldırmak için burun bandını yeniden ayarlayın. 
Ardından yukarıdaki işlemi tekrarlayın  

5. Maske kenarlarından sızdırma varsa, sızıntıyı ortadan kaldırmak için baş bantlarının doğru takıldığından 
emin olun. Ardından yukarıdaki işlemi tekrarlayın  

6. Tüm işlemlere rağmen gerekli uygunluk sağlanamazsa, tehlikeli bölgeye girmeyin. Amirinize yardım 
isteyin. 

UYARI VE KULLANIM SINIRLAMALARI 

1. Maskenin kullanımı ile ilgili talimatlara ve sınırlamalara uyulmaması, maskenin etkinliğini azaltabilir, 
hastalık veya ölüme sebep olabilir. 

2. Solunum güvenliğiniz için doğru seçilmiş bir maske kullanılmalıdır. Son kullanım tarihi geçmiş maskeleri 
kullanmayın. 

3. Toz Maskeleri oksijen sağlamaz. Sadece yeterli oksijenin bulunduğu ortamlarda kullanın. Oksijen 
konsantrasyonu %19,5’dan az olduğunda bu toz maskesini kullanmayın. 

4. Hayati tehlikeli muhteva içeren yerlerde toz maskesini kullanmayın. 
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5. Patlayıcı atmosferlerde toz maskesi kullanmayın. 

6. (a) nefes alıp verme zorlaşırsa (b) baş dönmesi veya başka bir rahatsızlık ortaya çıkarsa, hemen çalışma 
ortamını terk edin ve temiz havaya çıkın. 

7. Maskenin tam performans sağlayabilmesi için yüzünüze iyice oturması önemlidir. Sakal, bunu 
engelleyebilir. Maskeyi sakalsız takın. 

8. Maske üzerinde asla bir değişiklik ya da modifikasyon yapmayın. 

9. NR işaretli maskeler tek kullanımlıktır. Bakım gerektirmez. Tek kullanım ardından maskeyi tekrar 
kullanmayın. 

10. Kullanım anına kadar maskeleri doğrudan güneş ışığından uzak tutun. 

DEPOLAMA 

1. Orijinal ambalajında muhafaza edin. 

2. Depolama alanı sıcaklığı – 20 °C / + 40 °C arasında olmasını sağlayın. 

3. Ortamdaki Nem % 90'dan fazla olmamasını sağlayın. 

4. Yukarıdaki şartların sağlanması durumunda raf ömrü 5 yıldır. % yılı geçen ürünleri kullanmayın. 

MASKE ÜZERİNDEKİ İŞARETLERİN ANLAMLARI: 

                 

 

KORUYUCU ELDİVEN 

Endüstride eldivenler mekanik uygulamalar için pamuk astarlı, destekli eldivenler ve esneklik gerektiren 
uygulamalar için astarsız, desteksiz eldivenler olarak iki ayrı grupta üretilmektedirler. Genellikle nitril, doğal 
kauçuk, vinil gibi maddelerle dolu havuzlara, porselen kalıpların daldırılma usulü ile imal edilen koruyucu 
eldivenlerin kalınlıkları, 30 saniye ile 2 dakika arasında değişen sürede havuzda bekletilerek ayarlanmaktadır. 
Eldivenler daldırma işleminden sonra, astarlama, fırınlama, asit ve basınçlı su ile yıkama gibi özetlenebilecek 
toplam 18 ayrı işlemden geçirilerek imal edilmektedir. Temizliği açısından da eldivenlerin yıkanabilir olması 
kullanımda büyük önem taşımaktadır. 

Koruyucu eldiven kullanımındaki en önemli unsur doğru seçimi yapabilmektir. Örneğin, eldiven kullanımında en 
sık rastlanan sorun alerjik deri reaksiyonlarının görülmesidir. Genellikle eldivenin yapılışından kaynaklandığı sanılan 
alerjiye, çoğu zaman eldivenin kullanılan materyallere karşı geçirgen olması yol açmaktadır. Bu gibi durumlarda 
alerjinin ortaya çıkma süresi kullanılan maddeye ve kişiye bağlı değişkenlik gösterir. Bir gün, bir hafta veya daha 
uzun sürede görülebilen alerji Tip IV-gecikmiş tip alerji olup; geri dönüşü olmamaktadır. Ayrıca doğal kauçuktan 
üretilen eldivenlerde yapısında bulunan proteinlere karşı alerjik reaksiyon meydana gelebilmektedir. İstatistiki 
olarak, doğal kauçuktan imal edilmiş ve proteinden arındırma işleminden geçirilmemiş eldiven kullanıcılarının 
%15'inde alerjik deri reaksiyonlarının görüldüğü bildirilmektedir. 

EN 420 standardı, eldivenler ile ilgili genel hususları içeren en basit normlardan biridir. Bu standartta, eldivenin 
ölçüleri, dokunma hassasiyeti, teri dışarıya verme oranı, nasıl etiketleneceği ile genel bilgiler (bakım vb.) yer 
almaktadır. 

Çimento tozuna genelde elle temas eden çalışanlarda aşırı maruziyet durumunda el ve parmaklarda çok 
görülmemekle beraber, tahrişler ve egzamalar şeklinde deri hastalıklarına yol açabilmektedir. Nitril ya da 
neopren yapıda TS-EN 388 ve 374'e göre test edilmiş eldiven kullanılmalıdır. Eldivenlerin tozu içeriye geçirmeyen 
yarım nitril kaplı (sırt: örgü), eli terletmeyen (astar: pamuklu), bilekleri saran (bileklik: örgü) olmaları gerekmektedir. 
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ELDİVEN ÜZERİNDEKİ İŞARETLERİN ANLAMI: 

NO AÇIKLAMA SEMBOL 

EN 388: 2003 

Kapsam 

Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve 
mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir. 

Tanımlar 

Mekanik tehlikelere karşı koruma, her biri belli bir tehlikeye karşı gösterilen 
performansı temsil eden (performans seviyeleri) dört rakamın da yer aldığı bir 
simge tarafından ifade edilir. 

Mekanik Riskler 4 Haneli Kodların Karşılığı Aşağıdaki Gibidir. 

a. Aşınmaya karşı direnç: Eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin 
sayısına dayanır. 
b. Kesilmeye karşı direnç: sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin 
sayısına dayanır. 
c. Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir. 
d. Delinmeye karşı direnç: delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir. 

 

EN 374: 
2003 

Kimyasal Koruma 

Kapsam 

Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı korumak 
amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken standartları ve seviyeleri belirtir. 

Tanımlar 

Nüfuz etme 
Nüfuz/Penetrasyon, moleküler olmayan bir seviyede bir kimyasalın ve/veya 
mikro organizmanın gözenekli materyallerin, dikiş yerlerinin, gözeneklerin veya 
başka kusurlu kısımların içinden geçmesidir. 

Sızma 
Eldivenlerdeki kauçuk ve plastik filmler her zaman sıvılara karşı bariyer 
oluşturmayabilir. Bazen sıvıları emerek ve cilde temas etmemesi için sıvıyı tutarak 
bir sünger görevi de görebilirler. Bu sebeple geçirme sürelerini veya tehlikeli 
sıvının cilde temas etmesi için geçen süreyi hesaplamak gereklidir. 

Gereksinimler 

Minimum sıvı geçirmez kısım 

Eldivendeki minimum sıvı geçirmez kısmın en az eldivenlerin EN 420’de belirtilen 
minimum uzunluğuna eşit olmalıdır. 

Sızdırma 

Bir hava ve/veya su sızdırma testi yapılırken eldivenin sızdırmaması ve Kabul 
edilebilir Kalite Seviyesine (AQL) göre test edilmesi ve incelenmesi gerekir. 
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EN 407: 
2004 

Termal Tehlikelere Karşı Koruma 

Kapsam 

Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan 
termal performansı belirler. 

Tanımlar ve Gereksinimler 

Korumanın niteliği ve derecesi, belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans 
seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından gösterilir. 
‘Isı ve alev’ simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur: 

a. Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 –4) 
b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4) 
c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4) 
d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4) 
e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 
– 4) 
f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 
– 4) 

Eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir. 
Tutuşmaya karşı direnç 
Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının ardından materyalin yanmaya ve kızışmaya 
devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma süresinin 
ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir. 

Temas ısısı direnci 
En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık aralığına (100-500 
°C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün 
tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami 
Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir. 

Konvektif ısı direnci 
Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. 
Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans 
seviyesi belirtilmelidir. 

Radyant ısı direnci 
Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda ısı transferini 
geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye 
performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir. 

Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç: 
Verilen bir seviyeye kadar eldivenin ısınması için gerekli olan erimiş metal 
damlalarının sayısı. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde 
edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir. 

Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç: 
Doğrudan eldivenin altına yerleştirilmiş olan yapay bir cilt boyunca düzelmenin 
veya iğne ucu büyüklüğünde deliklerinin oluşması için gerekli olan erimiş metalin 
ağırlığı. Metal damlacıkları eldiven materyaline yapışıp kalırsa veya numune 
tutuşursa test başarısız olur. 

 

K
İŞ

İS
E

L K
O

R
U

Y
U

C
U

 D
O

N
A

N
IM

 K
U

LLA
N

IM
I



384

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

 │ 8 / 35 

EN 374-1 
‘Düşük Kimyasal Direnç’ veya ‘Su geçirmez’ eldiven simgesi, belirtilen listeden 
en az üç kimyasala karşı en az 30 dakika olan dayanıklılık süresini geçemeyen 
ancak Sızdırma testine uygun olan eldivenler için kullanılır. 

 

EN 374-2 ‘Mikroorganizma’ simgesi eldivenin Sızdırma testi için en az 2. seviyedeki 
performansa uygun olması durumunda kullanılır 

 

EN 511 

Soğuğa karşı koruma 

Kapsam 

Bu standart, –50 °C’deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan 
tüm eldivenler için geçerlidir. 

Tanımlar ve Gereksinimler 

Soğuğa karşı koruma, belli koruyucu niteliklere ilişkin 3 performans seviyesi 
serisinin de yer aldığı simge tarafından ifade edilir. 

‘Soğuk tehlike’ simgesiyle birlikte 3 haneli bir rakam bulunur: 

a. Konvektif soğuğa karşı direnç (performans seviyesi 0– 4) 

b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4) 

c. Su geçirgenliği (0 veya 1) 

Tüm eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması 
gerekir. 

Konvektif soğuğa karşı direnç: 

Konveksiyon üzerinden soğuğun geçişinin ölçülmesiyle elde edilen eldivenin ısı 
izolasyonu özelliklerine dayanır. 

Soğuk temas direnci: 

Soğuk bir nesneye temas ettiğinde eldiven materyalinin ısı izolasyonu direncine 
dayanır. 

Su geçirgenliği: 

0 = 30 dakika süreyle maruz kaldıktan sonra su nüfuz eder; 1 = suyun nüfuz etmez. 
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EN 421: 
1994 

İyonlaştırıcı radyasyon ve Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruma Sağlayan 
Eldivenler 

Kapsam 

Bu standart İyonlaştırıcı Radyasyona ve Radyoaktif Kirlenmeye karşı koruma için 
eldivenlere uygulanır. 

Tanımlar ve Gereksinimler 

Korumanın türü, özel koruyucu nitelikler ile ilgili olan bir simge tarafından gösterilir. 

Radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlamak için eldivenin sıvı geçirmez olması 
ve EN 374’te belirtilen nüfuz testini geçmesi gerekir. 

Tutma çevrelerinde kullanılan eldivenlerin su buharı geçirgenliğine karşı yüksek 
direnç göstermesi gerekir. 

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için eldivende kurşun dengesi 
olarak belirtilen belli bir miktar kurşun olması gerekir. Bu Kurşun Dengesinin her bir 
eldiven üzerinde işaretlenmelidir. 

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan materyaller ozon delinmesine olan 
davranışlarına göre biçimlendirilebilirler. Bu test isteğe bağlıdır ve iyonlaştırıcı 
radyasyona karşı direnç gerektiren eldivenleri seçmede yardımcı olması için 
kullanılabilir. 

 

 

EN 1082-1 Koruyucu giyecekler- Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler 
ve kolluklar- Bölüm 1: Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar 

 

 GIDA DİREKTİFLERİ 

 

 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM STANDARTLARI VE KULLANIM TABLOSU 

BAŞ 
KORUYUCULAR: 

 

 

BARET :       EN 397 

İTFAİYECİ MİĞFERİ :     EN 443 

BARİYERLİ KEP :      EN 812 

KULAK 
KORUYUCULAR 

 

KULAKLIKLAR :      EN 352-1 

KULAK TUKAÇLARI :     EN 352-2 

BARETE TAKILAN KULAKLIKLAR :    EN 352-3 
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SOLUNUM 
KORUYUCULAR 
(MASKELER) 

 

ÇEŞİTLİ 
UYGULAMALAR 
İÇİN MASKE 
KORUMA 
SEVİYELERİ 

 

 

 

TAM YÜZ MASKELERİ :     EN 136 

SOLUNUM TÜP VE SIRTLIKLARI :    EN 137 

TEMİZ HAVA BESLEMELİ MASKELER :   EN 139 

YARIM YÜZ MASKELER :     EN 140 

GAZ-BUHAR FİLTRELERİ  :     EN 141 

BAKIM GEREKTİRMEYEN MASKELER  :   EN 149 

TEMİZ HAVA BESLEMELİ BAŞLIKLAR :   EN 270 

KAÇIŞ MASKELERİ :     EN 403 

BAKIM GEREKTİRMEYEN GAZ-BUHAR MASKELERİ :  EN 405 

 

GAZ BUHAR FİLTRE 
SEÇİM TABLOSU 

A: ORGANİK GAZ VE BUHARLAR İÇİN KULLANILACAK FİLTRE 
(KAYNAMA  NOK. 65 DERECEDEN YÜKSEK) 

B: İNORGANİK GAZ VE BUHARLAR İÇİN KULLANILACAK FİLTRE 

E: ASİT GAZLAR İÇİN KULLANILACAK FİLTRE 

K: AMONYAK VE TÜREVLERİ İÇİN KULLANILACAK FİLTRE 

 

 

 

MADDELERİN 
KUMLAMA, KESİLME, 
DELİNMESİ 

PAS-DEMİR :       P1 

TUĞLA İŞİ BETON :      P1 

YIKAMA MADDELERİ-DOLGU MADDELERİ :   P1 

ÇİMENTO :       P2 

AHŞAP :       P2 

BOYA-VERNİK-PASLANMAZ KAPLAMA :                 P2 

ÇELİK :        P2 

KUARTZ :       P2 

KİR TUTMAZ BOYALAR :                    P3 

ÇELİK-YÜKSEK ALAŞIMLI :     P3 

SERİNLETİCİ YAĞLAYICI SİS :     P2 

 

 

MADDELERİN KAYNAK 
YAPILMASI 

İNŞAAT ÇELİĞİ-ZİNCİR :      P2 

LEHİMLEME :       P2 

PASLANMAZ ÇELİK-TORYUM ELEKTROD :       P3 

KÜÇÜK ÇAPLI ASBESTOS İŞLERİ :                    P2 

CAM VE MİNERAL FİBER LAERİN İŞLENMESİ :   P2 

ATIKLARIN AYIKLANMASI :     P3 

 

TEMİZLİK 

TOZ  (SÜPÜRME VB.) :      P1 

SELÜLOZİK VERNİK İÇİN PETROL ETERİ-SEYRELTİCİLER :  A2 

GÜÇ TYESİSLERİNDEKİ İŞLER (FİLTRE DEĞİŞİMİ VB.) :  P3 



387

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 │ 11 / 35 

 

MADDELERE KARŞI 

POLEN :       P1 

DEĞİRMEN TOZU-MANTAR KAYNAKLARI :                  P2 

 

MADDELERİN 
TAŞINMASI 

KÜF VE MANTAR KAYNAKLARI :                   P2 

BAKTERİLER :       P2 

VİRÜSLER-BAKTERİLER :      P3 

 

KAPLAMADA 
KULLANILAN 
MADDELER 

 

SOLVENT BAZLI BOYALAR :     A 2 

SUYLA KARIŞTIRILAN BOYALAR    A1 

 (ATIK SOLVENTLERDE DAHİL) :  

 

SPREY ŞEKLİNDEKİ 
KİMYASALLAR 

SOLVENT BAZLI BOYALAR :     A2P2 

SENTETİK REÇİNE-VERNİKLER :     A2P2 

SOLVENT BAZLI İSOSİYANÜRLER :                A2P2 / 
MOTORLU SİSTEM 

LATEKS BOYALAR :      P2 

BÖCEK İLAÇLARI (SULU SOLÜSYON) :    P2 

BÖCEK İLAÇLARI ( ORGANİK BUHARLAŞAN) :   A2P2 

 

YAPIŞTIRICILAR 

 

SOLVENT BAZLI YAPIŞTIRICILAR :                                P2 

SPREY YAPIŞTIRICILAR :      A2P2 

 

 

TEHLİKELİ MADDELERİN 
TAŞINMASI 

ASİT BUHARI :     ABE 

SIVI GÜBRE :      ABEK 

AMONYAK :      K (ABEK) 

TEHLİKELİ MADDELERİN SAKLANMASI-TAŞINMASI :  ABEKP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖZLÜK TEKNİK STANDARDI :    EN 166 

OPTİK TEST VE YÖNTEMLERİ :    EN 167 

OPTİK TEST DIŞINDAKİ TESTLER :    EN 168 

KAYNAK FİLTRELERİ :     EN 169 

ULTRAVİYOLE FİLTRELERİ :     EN 170 

KIZILÖTESİ IŞIN FİLERELERİ :   EN 171 

SANAYİDE KULLANII İÇİN PARLAKLIK FİLRELERİ :  EN 172 

KAYNAK İŞLERİ YÜZ KOR. EKİPMAN (YÜZ SİPERLERİ) : EN 175 

LAZERE KARŞI KORUYUCU ÜRÜN :   EN 207 

LAZER IŞIN AYARLAMASINA DAİR KORUYUCULAR: EN 208 
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GÖZ 
KORUYUCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 166’YA GÖRE 
GÖZLÜK LENSİ 
MARKALAMASININ 
ANLAMI 

İSTEĞE BAĞLI: 2 (FİLTRE TİPİNİ GÖSTERİR.  2 VE 3 :   UV 

4: IR 

5 VE 6: SOLAR 

1.2  (GÖLGELEME NUMARASINI GÖSTERİR. LENS GÖLGELEME 
NUMARASI 1.2-7 ARASINDADIR. 

ÜRETİCİ KODU: W 

OPTİK SINIFI: 1: EN İYİ SINIF. GÖZLÜK DEVAMLI TAKILABİLİR 

 2: ORTA SINIF KALİTE 

 3.  DÜŞÜK KALİTE (GÖZLÜK KISA SÜRELİ TAKILABİLİR 

İSTEĞE BAĞLI: F: MEKANİK DRENÇ SEMBOLÜ 

  S: ARTIRILMIŞ SAĞLAMLIK (12 m/s) 

  F: DÜŞK ENERJİ DARBESİ (45 m/s) 

  B: ORTA ENERJİ DARBESİ (120m/s) 

  A: YÜKSEK ENERJİ DARBESİ (190 m/s) 

9: ERİMİŞ METALİN YAPIŞMAMASI VE ÇOK KATI SICAK 
MADDELERİN GEÇİRİMİNE KARŞI DRENÇ SEMBOLÜDÜR. 

8: KISA DEVRE ELEKTRİK ARKI DRENCİ GÖSTERİR 

5: GAZ VE İNCE TOZ PARÇACIKLARI İÇİN 

4: BÜYÜK TOZ PARÇACIKLARI İÇİN 

3: SIVILAR İÇİN 

İSTEĞE BAĞLI:  

K KÜÇÜK PARTİKÜLLERİN YÜZEYE VERECEĞİ ZARARA KARŞI 
SEMBOL 

N: BUĞU ÖNLEYİCİ 

R: YÜKSEK YANSIMA 

 

 

EN 166’YA GÖRE 
GÖZLÜK ÇERÇEVE 
MARKALAMASININ 
ANLAMI 

W :   ÜRETİCİ KODUNU GÖSTERİR 

166 :   STANDART NUMARASI 

34 :   KULLANIM ALANI :  

 3: SIVILAR İÇİN      

4: BÜYÜK TOZ PARÇACIKLARI İÇİN   

5: GAZ VE İNCE TOZ PARÇACIKALRI İÇİN  

8: KISA DEVRE ELEKTRİK ARKI İÇİN   

9: ERİMİŞ METAL VE SICAK MADDELER  
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EN 169’A GÖRE 
AYARLANMIŞ UYGUN 
FİLTRE KORUYUCU 
SEÇİMİ 

GÖLGELENDİRME 
NO 

ÇALIŞMA ŞEKLİ GAZ CİNSİ AKIŞ 
ORANI 
(LT/SAAT) 

 

1.7 

KAYNAKÇI 
ASİSTANLARI, 
YAYILAN 
KAYNAK IŞINLARI 

  

2/3 OKSİJENLE KESİM   

4 
KAYNAK VE 
METALALERİN 
PRİNÇ KAYNAĞI 

ASETİLEN < 70 

5 

KAYNAK VE 
METALLERİN 
PRİNÇ KAYNAĞI, 
OKSİJENLE KESİM 

ASETİLEN, 
OKSİJEN 

70-200 

900-2000 

6 

KAYNAK VE 
METALLERİN 
PRİNÇ KAYNAĞI, 
OKSİJENLE KESİM 

ASETİLEN, 
OKSİJEN 

200-800 

2000-4000 

7 

KAYNAK VE 
METALLERİN 
PRİNÇ KAYNAĞI, 
OKSİJENLE KESİM 

ASETİLEN, 

OKSİJEN 

>800 

4000-8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 
KORUYUCULARI 

 

 

 

 

MEKANİK RİSK :                            EN 388 

KİMYASAL RİSK :                         EN 374 

SICAK ORTAM RİSKİ :      EN 407 

SOĞUK ORTAM RİSKİ :      EN 511 

 

 

 

ELDİVEN CE UYGUNLUK 
DERECELERİ 
89/656/EEC 

KATEGORİ 1:  BASİT TASARIM 

BU KATEGORİDEKİ ELDİVENLER, ÇOK DÜŞÜK VEYA HİÇ OLMAYAN 
RİSKLER İÇİNDİR. ÜRETİCİ FİRMA KENDİ STANDARDINI VEREBİLİR. 

KATEGORİ 2 :  ORTA DERECE TASARIM 

BİR VEYA DAHA ÇOK RİSKLERE KARŞI TEST EDİLMİŞ, 
SINIFLANDIRILMIŞTIR. BU ELDİVENLER, TARAFSIZ KURULUŞLAR 
TARAFINDAN TEST EDİLİP YETKİLİ FİRMALARCA SERTİFİKA EDİLİR. 

KATEGORİ 3 :  KOMPLEKS (MÜKEMMEL) TASARIM 

KAALARDA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN VE HAYATİ TEHLİKE İÇİN 
TEST EDİLİP SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR. BİR VEYA DAHA FAZLA 
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TEHLİKE GRUBU İÇİN ÜRETİCİ GEÇERLİ KALİTE VE GÜVENCEYİ 
VERİRİ. SERTİFİKA, YETKİLİ SERTİFİKA VEREN FİRMALAR TARAFINDAN 
VERİLİR. 

 

 

EN 420 STANDARDI 

BU STANDART, ELDİVENİN AÇIK ŞEKİLDE SAKLAMA KOŞULLARININ 
BELİRTİLMESİ, ELE UYUMU, RAHATLILIK ORANININ BELİRTİLMESİ, 
ELDİVEN ÖLÇÜ VE UZUNLUĞUNUN BELİRTİLMESİ, PH ORANININ 3,5 
<>9,5 ARALIĞINDA OLDUĞUNU, KROM VI ORANININ (mg/kg) <10 
OLDUĞUNU GÖSTEREN ZARARSIZLIK TESTLERİNDEN GEÇTİĞİNİ 
GÖSTERİR 

 

EN 388 MEKANİK 
TESTLER: 

DÖRT HANELİ SEVİYE 
TEST GÖSTERGESİ 
VARDIR. TEST 
RAKAMLARI NE KADAR 
BÜYÜKSE TEST 
DEĞERLERİ O KADAR 
İYİDİR. 

FİGÜR A :   SÜRTÜNMEYE KARŞI DRENCİ GÖSTERİR. TEST 
SONUÇLARI (0 İLE 4 ) ARASINDADIR. 

FİGÜR B :  KESİLMEYE KARŞI DRENCİ GÖSTERİR. TEST 
SONUÇLARI (0 İLE 5) ARASINDADIR 

FİGÜR C :  YIRTILMAYA KARŞI DRENCİ GÖSTERİR. TEST 
SONUÇLARI (0 İLE 4 ) ARASINDADIR. 

FİGÜR D :  DELİNMEYE KARŞI DRENCİ GÖSTERİR. TEST 
SONUÇLARI (0 İLE 5 ) ARASINDADIR. 

 

DARBEYE KARŞI 
KESİLME DRENCİ 

EĞER ELDİVEN ÜZERİNDE BIÇAK PİGTOGRAMI VARSA ELDİVEN, 
DARBE VASITASI İLE KESİLME TESTİNDEN GEÇMİŞTİR. TEST 1050 GR 
AĞIRLIĞINDAKİ BIÇAĞIN 150 MM YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜRÜLMESİ 
SONUCU ELDE EDİLİR. 

ANTİSTATİKLİK TESTİ EĞER ELDİVENDE ELEKTRİK ENERJİ İŞARETİ VARSA ELDİVEN, 
ANTİSTATİK TESTTEN GEÇMİŞTİR. 

EN 374 
STANDARDI(KİMYASAL 
VE MİKROORGANİZMA 
TESTİ) 

KİMYASAL VE 
MİKROORGANİZMA 
TESTİNDEN GEÇEN 
ELDİVEN 1 İLA 6 
ARASINDA TEST DEĞERİ 
ALIR. BURADA SIZMA, 
GEÇİRGENLİK VE 
DEFORMASYON 
TESTLERİ UYGULANIR. 

 

GEÇİRİME KARŞI 
DRENCİ 

 

SINIF DEĞERİ 

 

GEÇİRİME 
KARŞI 
DRENCİ 

 

SINIF 
DEĞERİ 

>10 DA. SINIF 1 >120 DA. SINIF 4 

>30 DA. SINIF 2 >240 DA. SINIF 5 

>60 DA. SINIF 3 >480 DA. SINIF 6 

EN 407 STANDARDI 

 

TERMAL TEHLİKELERE 
KARŞI 

FİGÜR A :  ALEVE DAYANIKLILIK TESTİ (O-4 ARASI) 

FİGÜR B :  SICAKLIK TEMAS DRENCİ (0-4 ARASI) 

FİGÜR C :  ISI İLETİMİ TESTİ (O-4 ARASI)  
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6 HANELİ TEST 
GÖSTERGESİ VARDIR. 

ÖRNEK (ABCDEF) 

FİGÜR D :  YAYILAN ISI TESTİ (O-4 ARASI) 

FİGÜR E :  KÜÇÜK ÇAPLI ERİMİŞ METAL SIÇRAMASI DRENCİ 
(0-4 ARASI) 

FİGÜR F :  BÜYÜK ÇAPLI ERİMİŞ METAL SIÇRAMASI DRENCİ 
(0-4 ARASI) 

EN 511 STANDAR 

DISOĞUK ORTAM 
KORUMA DRENCİ 

3 HANELİ TEST SEVİYE 
GÖSTERGESİ VARDIR. 
ÖRNEK: ABC 

FİGÜR A :  SOĞUK İLETİMİ DRENÇ TESTİ ( 0-4 ARASI) 

FİGÜR B :  SOĞUK İLE TEMAS DRENÇ TESTİ ( 0-4 ARASI) 

FİGÜR C: SU GEÇİRİMİ TESTİ (O-1 ARASI) SONUÇ 1 ÇIKARSA 30 
DAKİKADAN FAZLA SU GEÇİRMEME ÖZELLİĞİ VARDIR. 

EMNİYET 
KEMERLERİ 

 

 

 

 

SOK EMİCİLİ HALATLAR :                    EN 355 

BEL TİPİ EMNİYET KEMERİ :     EN 358 

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ :                           EN 361 

EMNİYET KANCASI.      EN 362 

HALATLI FRENLEME SİSTEMİ :     EN 353 

GERİ SARIMLI MAKARA DÜŞME ÖNLEYİCİLER :   EN 360 

VÜCUT 
KORUYUCULAR 

 

 

YAĞMURLUK :       EN 343 

GENEL İŞ ELBİSESİ :      EN 340 

SIVI KİMYASAL ÖNLÜĞÜ :     EN 467 

KİMYASALA KARŞI KORUYUCU ELBİSE :    EN 465 

REFLEKTİF ELBİSE :      EN 471 

ISI VE ALEVDEN KORUYUCU ELBİSE :   EN 469, EN 351 

KESİLMEYE KARŞI ÖNLĞK :     EN 412 

SIVI-GAZ KİMYASAL KORUYUCU ELBİSE :                          EN 464 

RADYOAKTİF KİRLİLİĞE KARŞI KORUYUCU :           EN 1073-1 

AYAK 
KORUYUCULARI  

 

MİNİMAL RİSKLER İÇİN AYAK KORUMA :                 EN 347 

KORUYUCU AYAKKABI (100 JOULE DARBEYE KARŞI :  EN 346 

KORUYUCU AYAKKABI (200 JOULE DARBEYE KARŞI :  EN 345 
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KISA 
KULLANIMLIK 
ELBİSELER 

 

 

 

 

 

TİP STANDART YARARLARI İZLEYEN TESTLER 

TİP 6 EN 13034 
LİKİT KİMYASAL 
SIÇRAMALARA 
KARŞI KORUMA 

EN 368: SIVI 
GEÇİRİMİ TESTİ 

EN 468: SİS 
GEÇİRİMİ TESTİ 
SÜRTÜNME, 
YITILMA VE 
PATLAMA 
TESTLERİ 

TİP 5 EN 13982-1 
TOZLARA KARŞI 
KORUMA 

EN 13982-2: KATI 
PARTİKÜLLERİ VE 
AEROSOLLERİN 
İÇERİ GEÇİRİM 
TESTLERİ 

TİP 4 EN 512 

KİMYASAL 
LİKİTLERE KARŞI 
KORUMA. SİS VE 
AEROSOLLERDE 

EN 369: LİKİT, 
AEROSOL VE 
KATI 
PARTİKÜLLERİN 
GEÇİRİM TESTİ 

TİP 3 EN 1511 
KİMYASAL 
LİKİTLERE KARŞI 
KORUMA 

EN 463 
LİKİTLERDE JET 
TESTİ 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.07.2013/28695   

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, 
teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı 
durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve 
esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan 
işyerlerini kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz. 

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman, 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin 
sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular, 

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 

d) Spor ekipmanı, 

e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 



393

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 │ 17 / 35 

f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı 
Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, 
çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç 
ve cihazları, 

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet 
veya malzemeden oluşmuş donanımı, 

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, 
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, 

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla 
kullanılan değiştirilebilir parçalarını, ifade eder. 

İşverenin Yükümlülükleri 

Genel kural 

MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş 
organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. 
Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden 
korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel 
korunma tedbirlerine göre öncelik verir. 

Genel hükümler 

MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur; 

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak 
tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 

1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 

2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. 

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım 
kılavuzu bulundurur. 

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı 
kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu 
risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir. 
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c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, 
her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir. 

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kişi 
tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için 
her türlü önlem alınır. 

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar la ilgili 
yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir. 

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım 
kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik 
şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur. 

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir. 

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar. 

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır. 

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur. 

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar 
tarafından anlaşılır olmak zorundadır. 

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi 

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile 
kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler. 

(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 
değerlendirilir; 

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve 
(b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerir; 

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 

2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, bu maddenin 
(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması, 

3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre 
belirlenen özelliklerin karşılaştırılması. 

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu maddenin (a) bendindeki 
değerlendirme yeniden yapılır. 

Kullanım kuralları 

MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, Ek-3’te belirtilen 
işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği 
yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel 
koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde 
kullanmaları için her türlü önlemi alır. 

(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim 
ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru 
kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. 

(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler. Arızalı 
bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. 
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Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı 
yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir. 

Çalışanların bilgilendirilmesi 

MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması 

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesi 
hükümleri gereğince çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların 
belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 11 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ 

1.BAŞ KORUYUCULARI 

1.1. Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler 

1.2. Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri) 

1.3. Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve benzeri) 

2. KULAK KORUYUCULARI 

2.1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar 

2.2. Tam akustik baretler 

2.3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 

2.4. Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları 

2.5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları 

3.GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI 

3.1.Gözlükler 

3.2.Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) 

3.3. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon gözlükleri 

3.4.Yüz siperleri 

3.5.Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler veya baş 
bantlı maskeler) 

4.SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 

4.1. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler 

4.2.Hava beslemeli solunum cihazları 

4.3.Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları 

4.4.Dalgıç donanımı 

4.5.Dalgıç elbisesi 
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5. EL VE KOL KORUYUCULARI 

5.1.Özel koruyucu eldivenler: 

5.1.1 Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) 

5.1.2. Kimyasallardan 

5.1.3. Elektrikten 

5.1.4. Sıcak ve soğuktan 

5.2.Tek parmaklı eldivenler 

5.3.Parmak kılıfları 

5.4 Kolluklar 

5.5.Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) 

5.6. Parmaksız eldivenler 

5.7. Koruyucu eldivenler 

6.AYAK VE BACAK KORUYUCULARI 

6.1.Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri 

6.2.Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar 

6.3.Parmak koruyuculu ayakkabılar 

6.4.Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları 

6.5.Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar 

6.6.Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.7.Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.8. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.10. Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler 

6.11.Tahta tabanlı ayakkabılar 

6.12.Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları 

6.13.Dizlikler 

6.14.Tozluklar 

6.15.Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) 

6.16.Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı 

7. CİLT KORUYUCULARI 

7.1.Koruyucu kremler / merhemler 

8.GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI 

8.1.Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş metal 
sıçramalarına karşı) 

8.2.Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler 

8.3.Isıtmalı yelekler 
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8.4.Cankurtaran yelekleri 

8.5. X ışınına karşı koruyucu önlükler 

8.6.Vücut kuşakları / kemerleri 

9.VÜCUT KORUYUCULARI 

9.1.Düşmelere karşı kullanılan donanım: 

9.1.1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 

9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 

9.1.3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri) 

9.2.Koruyucu giysiler: 

9.2.1. Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) 

9.2.2. Makinelerden korunma sağlayan giysi  (delinme, kesilme ve benzeri) 

9.2.3. Kimyasallardan korunma sağlayan giysi  

9.2.4. Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi  

9.2.5. Isıya dayanıklı giysi   

9.2.6. Termal giysi  

9.2.7. Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi  

9.2.8. Toz geçirmez giysi  

9.2.9. Gaz geçirmez giysi  

9.2.10. Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) 

9.2.11. Koruyucu örtüler 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER 

1. BAŞ KORUYUCULARI 

1.1.  Koruyucu baretler 

1.1.1. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında yapılan 
işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri 

1.1.2. Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, 
büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar 

1.1.3. Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar 

1.1.4. Toprak ve kaya işleri 

1.1.5. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri 

1.1.6. Cıvatalama işleri 

1.1.7. Patlatma işleri 

1.1.8. Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler 

1.1.9. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak demir 
işleme, döküm işleri 

1.1.10. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler 

1.1.11. Gemi yapım işleri 
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1.1.12. Demiryolu manevra işleri 

1.1.13.  Mezbahalarda yapılan işler 

2. AYAK KORUYUCULARI 

2.1. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları 

2.1.1. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları 

2.1.2. İskelelerde yapılan çalışmalar 

2.1.3. Karkas yapıların yıkım işleri 

2.1.4. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar 

2.1.5. Şantiye alanı ve depolardaki işler 

2.1.6. Çatı işleri 

2.2. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları 

2.2.1. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 
haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler 

2.2.2. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri 

2.2.3. Tadilat ve bakım işleri 

2.2.4. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire şekil 
verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler 

2.2.5. Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri 

2.2.6. Taş yontma ve taş işleme işleri 

2.2.7. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi 

2.2.8. Seramik endüstrisinde kalıp işleri 

2.2.9. Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması 

2.2.10. Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri 

2.2.11. Taşıma ve depolama işleri 

2.2.12. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler 

2.2.13. Gemi yapım işleri 

2.2.14. Demiryolu manevra işleri 

2.3. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar 

2.3.1. Çatı işleri  

2.3.2. Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler  

2.4. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar 

2.4.1. Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar 

2.5. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları 

2.5.1. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler 
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3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI 

3.1. Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları 

3.1.1 Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri 

3.1.2. Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri 

3.1.3. Taş yontma ve şekillendirme işleri 

3.1.4. Cıvatalama işleri 

3.1.5. Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri 

3.1.6. Presle sıcak demir işleme 

3.1.7. Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri 

3.1.8. Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler 

3.1.9. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler 

3.1.10. Sıvı spreylerle çalışma 

3.1.11. Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma 

3.1.12. Radyant ısı ile çalışma 

3.1.13. Lazerle çalışma 

3.1.14. Biyolojik ajanlarla çalışılan işler 

4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 

4.1. Respiratörler/ Solunum cihazları 

4.1.1. Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel 
fırınlarda yapılan çalışmalar 

4.1.2. Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar 

4.1.3. Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar 

4.1.4. Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar 

4.1.5. Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar 

4.1.6. Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri 

4.1.7. Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar 

4.1.8. Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler 

4.1.9. Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar 

4.1.10 Biyolojik ajanların olduğu işler 

5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI 

5.1. Kulak koruyucuları 

5.1.1. Metal şekillendirme presleriyle çalışma 

5.1.2. Pnömatik matkaplarla çalışma 

5.1.3. Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler  

5.1.4. Kazık çakma işleri 

5.1.5. Ağaç ve tekstil işleri 
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6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI 

6.1.  Koruyucu giysi 

6.1.1. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler 

6.1.2. Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar 

6.1.3. Düz cam ürünleriyle çalışma 

6.1.4. Kumlama işleri 

6.1.5. Derin dondurucu odalarda çalışma 

6.2. Ateşe dayanıklı koruyucu giysi 

6.2.1. Kapalı alanlarda kaynak işleri 

6.3. Delinmeye dayanıklı önlükler 

6.3.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 

6.3.2. El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler 

6.4. Deri Önlükler 

6.4.1. Kaynak işleri 

6.4.2. Demir dövme işleri 

6.4.3. Döküm işleri 

6.5. Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması 

6.5.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 

6.6. Eldivenler 

6.6.1. Kaynak işleri 

6.6.2. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması 

6.6.3. Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar 

6.6.4. Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler  

6.6.5. Biyolojik ajanların olduğu işler 

6.7. Metal örgülü eldivenler 

6.7.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 

6.7.2. Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri 

6.7.3. Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi 

7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ 

7.1.  Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma 

8. YANSITICI GİYSİ 

8.1. Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar 

9. EMNİYET KEMERİ 

9.1. İskelelerde çalışma 

9.2. Prefabrik parçaların montajı 

9.3. Direk ya da sütunlarda çalışma 
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9.4. Çatı İşleri 

10. GÜVENLİK HALATLARI 

10.1. Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma 

10.2. Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma 

10.3. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma 

10.4. Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma 

11. DERİNİN KORUNMASI 

11.1. Malzeme kaplama işleri 

11.2. Tabaklama (dericilik) işleri 

 

Ek – 1 

Bu Yönetmelik Kapsamına Girmeyen Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi 

1) Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının veya kanun ve düzenin korunmasında görevli kişilerin kullanımı 
için tasarlanmış ve üretilmiş miğfer, kalkan gibi benzeri kişisel koruyucu donanımlar. 

2) Nefsi müdafaa için üretilen bayıltıcı spreyler, kişisel saldırıya karşı caydırıcı silahlar ve benzeri KKD’ler. 

3) Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler; 

a) Başlık, mevsimlik giysi ve ayakkabı gibi olumsuz atmosferik koşullarda kullanılanlar, 

b) Bulaşık eldivenleri gibi su ve ıslanmada kullanılanlar, 

c) Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar, 

4) Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayanlar, 

5) İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri. 

 

Ek – 2 

Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri 

1. Tüm KKD’lerde Bulunması Gereken Genel Özellikler: 

KKD’ler, amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma sağlamalıdır. 

1.1. Tasarım Prensipleri 

1.1.1. Ergonomi 

KKD, tehlike içeren iş yapılırken, öngörülebilen koşullarda ve amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında kullanıcıyı 
mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

1.1.2. Koruma Düzeyleri ve Sınıfları 

1.1.2.1. Mümkün Olan En Üst Koruma Düzeyi 

Tasarım sırasında göz önüne alınacak en uygun koruma düzeyi, KKD kullanımından kaynaklanan riske maruz 
kalındığında veya normal koşullarda işin yürütülmesi sırasında KKD' nin etkinliğinin azalmaya başladığı noktadır. 

1.1.2.2. Farklı Risk Düzeyleri İçin Uygun Koruma Sınıfları 

KKD’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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1.2. KKD’nin Kendisinin Tehlikeye Yol Açmaması 

1.2.1. KKD’nin Yapısından Kaynaklanan ve Rahatsızlık Veren Faktörlerin ve Diğer Risklerin Bulunmaması  

KKD, öngörülebilir koşullarda kullanımı sırasında tehlikelere ve yapısından kaynaklanabilen rahatsızlık verici diğer 
faktörlere neden olmayacak şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

1.2.1.1. Uygun Malzemeden İmali 

KKD malzemesi ve parçaları, bozulma sonucu ortaya çıkan maddeler de dahil olmak üzere, kullanıcının sağlık 
ve hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir. 

1.2.1.2. KKD’nin Kullanıcıya Temas Eden Yüzeyinin Uygunluğu 

Giyildiğinde kullanıcıya temas eden veya etmesi muhtemel herhangi bir KKD elemanı, tahriş ya da 
yaralanmalara neden olabilecek derecede sert olmamalı, keskin kenarlar ve çıkıntılar bulundurmamalıdır. 

1.2.1.3. KKD’nin Kullanıcıyı Engellememesi 

KKD'nin vücudun duruş şekline ve hareket etmesine neden olduğu kısıtlamalar ile duyu organlarında yol 
açabileceği hassasiyet kaybı en aza indirilmeli ve KKD, kullanıcı veya diğer kişiler için tehlikeli olabilecek 
hareketlere neden olmamalıdır. 

1.3. Rahatlık ve Etkinlik 

1.3.1. KKD’nin Kullanıcının Vücut Yapısına Uygunluğu 

KKD, iş sırasında yapılacak hareketler ve vücudun duruş şekilleri göz önüne alınarak kullanıcı üzerinde doğru 
pozisyonda kolayca durmasını sağlayacak ve öngörülen kullanım süresinde yerinde kalacak şekilde tasarlanarak 
üretilmelidir. 

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

1.3.2. Hafiflik ve Dayanıklılık 

KKD, dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir. KKD, bu Ek’in 3 üncü 
maddesinde belirtilen risklere karşı yeterli korunma sağlayabilmek için yerine getirilmesi şart olan ve belirli riskler 
için ilave gereksinimlerden ayrı olarak, öngörülen kullanım koşulları altındaki ortam koşullarının etkisine 
dayanabilmelidir. 

1.3.3. Aynı Anda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Farklı KKD 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 KKD modellerini piyasaya sunarsa, bunlar 
birbiriyle uyumlu olmalıdır. 

1.4. İmalatçı Tarafından Verilecek Bilgiler 

İmalatçı, piyasaya sunduğu KKD ile birlikte aşağıdaki hususları içeren kullanım kılavuzunu da vermelidir: 

a) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi, 

b) Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye ilişkin bilgiler (imalatçı tarafından önerilen 
temizlik, bakım ve enfeksiyondan arındırma maddeleri, kullanım kılavuzunda verilen talimata uygun olarak 
kullanıldığında kullanıcı veya KKD’ye zarar vermemelidir), 

c) Söz konusu KKD’nin sağladığı korumanın sınıfını ya da seviyesini ölçmek için uygulanan teknik testlerde 
kaydedilen performans sonuçları, 

ç) Söz konusu KKD’ye uygun aksesuarların ve yedek parçaların özellikleri, 

d) Farklı risk seviyeleri için uygun koruma sınıfları ve bunlara karşılık gelen kullanım limitleri, 

e) KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi, 
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f) Taşımaya uygun paketleme şekli, 

g) İşaretlerin anlamı (2.12), 

ğ) Eğer varsa, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin son fıkrasında belirtilen düzenlemelerin referansları, 

h) KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, adresi ve kimlik numarası. 

Bu bilgiler, anlaşılır, kesin ve Türkçe olmalı veya diğer bir üye ülkede piyasaya arz ediliyorsa o üye ülkenin resmi 
dil veya dillerinde olmalıdır. 

2. Bazı KKD Tipleri veya Sınıfları İçin Ortak İlave Gerekler 

2.1. Ayarlanabilir KKD’ler 

KKD’nin ayarlanabilir sistemleri varsa, bu sistemler, öngörülen kullanım koşullarında kullanıcının bilgisi dışında, 
yanlış bir ayarlamayı engelleyecek şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

2.2. Korunacak Vücut Bölümünü Örten KKD’ler 

Korunacak vücut bölümünü örten KKD’ler, kullanım sırasında oluşan terlemeyi azaltmak için, mümkünse 
yeterince havalandırılmalıdır. Eğer bu yapılamazsa, KKD teri emecek donanımlara sahip olmalıdır. 

2.3. Yüz, Göz ve Solunum Yolları KKD’leri 

Yüz, göz ve solunum yolları için kullanılan KKD’lerin, kullanıcının görüş alanında neden olacağı kısıtlamalar en aza 
indirilmelidir. 

Bu tip KKD’lerin görme sistemlerinin optik nötralite derecesi, kullanıcının yaptığı, nispeten uzun süreli veya titizlik 
gerektiren işlerle uyumlu olmalıdır. Gerektiğinde nem oluşmasını engelleyici işlemden geçirilerek koruyucu 
malzeme ile takviye edilmelidir. 

Normal görmeleri için numaralı gözlük veya kontakt lens takmak zorunda olanların kullanacağı KKD modelleri, 
halihazırda kullanılmakta olan numaralı gözlük veya kontakt lensle uyumlu olmalıdır. 

2.4. KKD’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. 

İmalatçı, KKD’ nin kullanma ömrü ile ilgili bir taahhütte bulunamıyorsa, 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. 

İmalatçı tarafından önerilen temizleme işleminin periyodik olarak uygulanması sonucu, KKD’nin performansında 
fark edilir hızlı bir azalma olasılığı varsa, kullanma ömrü boyunca en fazla kaç kez temizlik işleminin uygulanacağı, 

mümkünse her bir KKD parçası üzerine yapıştırılır, bu olmazsa kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. 

2.5. Kullanım Sırasında Etraftaki Nesnelere Takılma Riski Taşıyan KKD’ler 

KKD, öngörülen kullanım koşullarında etraftaki hareketli nesnelere takılma riski taşıyor ve dolayısıyla kullanıcı için 
bir tehlike oluşturuyorsa, takılma halinde herhangi bir parçanın kırılmasına izin vererek tehlikeyi bertaraf edecek 
düzeyde düşük bir kırılma direncine sahip olmalıdır. 

2.6. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan KKD’ler 

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak KKD’ler, patlayıcı karışımların tutuşmasına neden olabilecek elektrik, statik 
elektrik, çarpma sonucu oluşan ark veya kıvılcım oluşturmayacak nitelikte tasarlanarak imal edilmelidir. 

2.7. Çabuk Takma ve/veya Çıkarma veya Acil Kullanım Amaçlı KKD’ler 

Bu KKD tipleri takma ve/veya çıkarma için gerekli zamanı en aza indirecek şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

K
İŞ

İS
E

L K
O

R
U

Y
U

C
U

 D
O

N
A

N
IM

 K
U

LLA
N

IM
I



404

ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
İŞVERENLERİ SENDİKASI

 │ 28 / 35 

KKD' nin doğru şekilde takılmasına veya çıkarılmasına yarayan kısımları, kullanıcının çabuk ve kolay bir işlemle 
takma veya çıkarmasına izin verecek yapıda olmalıdır. 

2.8. Çok Tehlikeli Durumlarda Kullanılan KKD’ler 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, çok tehlikeli durumlarda kullanılan karmaşık yapıdaki KKD’lerle birlikte 
sunulan ve imalatçı tarafından hazırlanan kullanım kılavuzu, özellikle, onları yorumlayacak ve KKD’nin kullanıcı 
tarafından doğru uygulanmasını sağlayacak nitelikte eğitilmiş uzman kişilerin özel olarak bilgilendirilmesi için 
gerekli verileri içermelidir. 

Kullanım kılavuzunda, KKD takıldığında/giyildiğinde, doğru ayarlanmasını ve işlevsel olmasını sağlamak için 
izlenecek yöntem belirtilmelidir. 

KKD, normal koruma düzeyini sağlamadığında harekete geçen bir alarm sistemine sahip ise, bu sistem, KKD'nin 
kullanım şartlarına bağlı olarak kullanıcı tarafından kolayca fark edilecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. 

2.9. Kullanıcı Tarafından Takılabilen veya Çıkarılabilen Elemanlara Sahip KKD’ler 

Değiştirme amacıyla, kullanıcı tarafından takılıp çıkarılabilen KKD elemanları, herhangi bir alet kullanmadan 
kolayca takılıp çıkarılabilecek ve ayarlanabilecek şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

2.10. Dışarıdan, Tamamlayıcı Diğer Bir Cihazla Bağlantılı KKD’ler 

KKD, bir diğeriyle bağlantı yapılabilecek tamamlayıcı sisteme sahipse, birleştirme mekanizması yalnızca uygun 
cihaza takılmaya izin verecek şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

2.11. İçinde Akışkan Bir Dolaşım Sistemi Bulunduran KKD’ler 

KKD’lerin içinde akışkan bir dolaşım sistemi bulunması durumunda, bu sistem, korunacak vücut kısımlarının 
tamamının çevresinde yeterli akışkan beslemesini sağlayacak ve öngörülen kullanım koşullarında kullanıcının 
duruş biçiminden, el, kol ve vücut hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde seçilmeli veya tasarlanmalıdır. 

2.12. Üzerinde Dolaylı veya Doğrudan Sağlık ve Güvenlikle İlgili Bir veya Birden Fazla Tanımlayıcı İşaret Taşıyan 
KKD’ler 

KKD üzerine yapıştırılmış, dolaylı ya da doğrudan sağlık ve güvenlik ile ilgili tanımlayıcı işaretler, vermek istediği 
mesaja uygun ikaz işaretleri (piktogramlar veya ideogramlar) şeklinde olmalı ve KKD’ nin öngörülen kullanma 
ömrü boyunca anlaşılabilir halini tam olarak korumalıdır. Ayrıca, herhangi bir yanlış anlamaya meydan 
vermeyecek şekilde bu işaretler anlaşılır, kesin ve tam olmalıdır. Özellikle, bu işaretler üzerinde yazılı bir ifade veya 
kelime bulunuyorsa, bunların cihazın kullanılacağı ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır. 

KKD veya bir KKD elemanı gerekli işaretlerin tamamının veya bir kısmının konulamayacağı kadar küçükse, o 
zaman buna ait açıklayıcı bilgi, ambalaj üzerinde ve kullanım kılavuzunda bulunmalıdır. 

2.13. Kullanıcının Görülmesini Sağlayan KKD’ler 

Kullanıcının görülebilmesinin gerektiği koşullarda kullanılacak giyilebilen KKD, fotometrik ve kolorimetrik özelliklere 
sahip, yeterli şiddette görülebilir ışık yayan veya yansıtan, uygun pozisyonda yerleştirilmiş bir veya daha fazla 
donanıma sahip olmalıdır. 

2.14. Birden Fazla Riske Karşı Kullanılan KKD’ler 

Kullanıcıyı, aynı anda birden fazla olası riske karşı korumak üzere tasarlanmış KKD’ler, özellikle bu risklerin her birine 
ait temel gerekleri karşılayabilecek şekilde tasarlanarak imal edilmelidir. 

3. Belirli Riskler İçin İlave Gereksinimler 

3.1. Mekanik Etkilere Karşı Korunma 

3.1.1. Düşen ya da Fırlayan Parçaların Çarpması ve Bir Engelle Çarpışma 

Bu tip tehlikeler için uygun KKD, çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmaya engel olmak amacıyla, 
özellikle korunan kısmın zarar görmesini (kırılmasını, delinmesini, ezilmesini vb.) önleyecek düzeyde darbe emici 
nitelikte olmalıdır. Bu tip KKD’ler, bir yandan mümkün olan en üst düzeyde korumayı sağlamalı, diğer yandan, 
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darbe emici donanımın ağırlığı ve boyutları, öngörülen kullanım süresince etkin kullanımı engellemeyecek 
düzeyde olmalıdır. 

3.1.2. Düşmeler 

3.1.2.1. Kayma Sonucu Meydana Gelen Düşmelerin Önlenmesi 

Kaymayı önlemek için tasarlanmış ayakkabının tabanı, basılacak yüzeyin durumu ve yapısı dikkate alınarak, 
sürtünme ve kavrama yoluyla yeterli bir tutunmayı temin edecek şekilde tasarlanıp üretilerek gerekli elemanlarla 
takviye edilmelidir. 

3.1.2.2. Yüksekten Düşmelerin Önlenmesi 

Yüksekten düşmeler ve bunun sonucunda meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaların önlenmesi için 
tasarlanmış KKD’ler, vücut emniyet kemeri tertibatı (body harness) ile güvenli ve sağlam bir yere bağlanabilir bir 
sisteme sahip olmalıdır. 

KKD, öngörülen kullanım koşullarında, kullanıcının engellerle çarpışmasını önlemek için, dikey düşme mesafesi en 
aza indirilecek ve frenleme kuvveti kullanıcıda fiziksel hasar oluşturmayacak veya herhangi bir KKD elemanının 
kopması veya yırtılması sonucu kullanıcının düşmesine neden olacak sınır değere ulaşmayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 

KKD, frenlemeden sonra, kullanıcının gerekli yardımı bekleyebileceği uygun pozisyonda durmasını sağlamalıdır. 

Kullanım kılavuzu, özellikle aşağıda belirtilen hususlarla ilgili tüm bilgileri içermelidir: 

a) Güvenilir bağlantı noktası için gereken temel özellikler ve kullanıcının altındaki gerekli asgari dikey mesafe, 

b) Vücut emniyet kemeri tertibatının kuşanılması ve güvenli bir bağlantı noktasına uygun bir şekilde bağlanması. 

3.1.3. Mekanik Titreşim 

Mekanik titreşimin etkilerini önlemek için tasarlanmış KKD’ler, vücudun risk altında kalan bölümünde, zararlı 
titreşim bileşenlerinde yeterli düzeyde azalmayı sağlayabilecek kapasitede olmalıdır. 

Titreşimin kullanıcıya yansıyan etkin değeri, vücudun ilgili bölümü için öngörülen maksimum günlük maruziyet göz 
önüne alınarak, tavsiye edilen sınır değeri hiçbir zaman aşmamalıdır. 

3.2. Vücudun Herhangi Bir Kısmının Statik Baskıya Karşı Korunması 

Vücudun herhangi bir bölümünün statik baskıya karşı korunması için tasarlanmış KKD’ler, kronik şikayetleri ve ciddi 
yaralanmaları önlemek için baskı etkilerini yeterince azaltabilecek kapasitede olmalıdır. 

3.3. Fiziksel Yaralanmalara Karşı Korunma 

Makinelerin neden olduğu sıyrılma, delinme, kesilme ve sıkışma gibi yüzeysel yaralanmalara karşı, vücut 
bölümlerini korumak için tasarlanmış KKD materyali ve diğer parçaları, öngörülen kullanım koşulları altında 
yeterince dayanıklı olacak şekilde seçilmeli, tasarlanmalı ve birleştirilmelidir. (3.1) 

3.4. Boğulmaların Önlenmesi (cankurtaran yelekleri, kolluklar, cankurtaran takımları) 

Boğulmayı önlemek için tasarlanmış KKD’ler sıvı ortam içine düştükten sonra bilinçsiz ve çok yorgun olabilecek 
kullanıcıyı, sağlığına zarar vermeden, mümkün olduğunca kısa sürede yüzeye geri döndürebilecek ve aynı 
zamanda yardım beklerken nefes almasına izin verecek pozisyonda sıvı yüzeyinde tutmayı sağlamalıdır. 

KKD, tamamen veya kısmen, kendiliğinden yüzen/batmaz materyalden yapılmalı veya elle ya da otomatik 
olarak gazla ya da nefesle şişirilebilir özellikte olmalıdır. 

Bu tip KKD'ler, öngörülen kullanım koşullarında; 

a) Rahat bir şekilde kullanımını engellemeden, sıvı ortamla temasın oluşturacağı etkilere ve bu ortamın doğal 
çevresel faktörlerine dayanabilecek kapasitede olmalıdır, 

b) Şişme özelliğine sahip ise, kısa sürede ve tam olarak şişirilebilmelidir. 
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Öngörülen bazı kullanım koşullarının gerektirdiği yerlerde, belirli tipteki KKD’ler, aşağıda belirtilen bir ya da daha 
fazla ilave özelliğe sahip olmalıdır. 

c) Şişme özelliğine sahip ise, şişirme için gerekli donanımları ve gerektiğinde bir ışık veya ses sinyalli cihazı 
bulundurulmalıdır, 

d) Kullanıcıyı sıvı ortamın üstünde tutmak için vücuda bağlantı sağlayan bir sisteme sahip olmalıdır, 

e) Sıvı ortama girmeyi gerektiren veya içine düşme riski bulunan durumlarda, kullanıcının KKD’yi giyerek çalışması 
muhtemel işlerde, tüm çalışma süresince kullanıma uygun olmalıdır. 

3.4.1. Suda Batmamayı Sağlayan KKD’ler 

Giyildiğinde güvenli olan, öngörülen kullanım koşullarına bağlı olarak, suda destek vererek etkili bir şekilde suyun 
üzerinde kalmayı sağlayan giysilerdir. Bu tür KKD’ler, kullanım sırasında hareket kabiliyetini kısıtlamamalı; özellikle, 
kullanıcının yüzebilmesini veya tehlikeden uzaklaşacak hareketleri yapabilmesini veya diğer kişileri 
kurtarabilmesini sağlamalıdır. 

3.5. Gürültünün Zararlı Etkilerinden Korunma 

Gürültünün zararlı etkilerini önlemek üzere tasarlanmış KKD’ler, kullanıcının maruz kaldığı gürültüyü, 23/12/2003 
tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen günlük sınır değerini, hiçbir 
durumda aşmayacak şekilde azaltmalıdır. 

Bütün KKD’lerde, koruyucunun sağlayacağı konfor endeksi değerinin ve gürültüyü azaltma düzeyinin belirtildiği 
etiketler bulunmalı, bu mümkün değilse, etiketler KKD'nin ambalajına iliştirilmelidir. 

3.6. Isı ve/veya Ateşe Karşı Korunma 

Isı ve/veya ateşin zararlı etkilerine karşı vücudun tamamını veya bir kısmını korumak üzere tasarlanmış KKD’ler, 
öngörülen kullanım koşullarına uygun ısı izolasyon kapasitesine ve mekanik dayanıklılığa sahip olmalıdır. 

3.6.1. KKD’nin Yapıldığı Malzeme ve Diğer Elemanlar 

Radyant ve konvensiyonel ısıya karşı korunmayı sağlayan KKD ve diğer elemanları, öngörülen kullanım koşullarına 
uygun ısı iletme katsayısına sahip ve aynı zamanda ani alev alma ve yanmaya yol açmayacak yeterli 
dayanıklılıkta malzemeden yapılmış olmalıdır. 

KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanların dış yüzeylerinin yansıtıcı olması gerektiği yerlerde, yansıtma 
gücü, kızıl ötesi (infrared) bölgedeki radyant ısı akımının yoğunluğuna uygun olmalıdır. 

Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, kısa süreli kullanım için üretilmiş KKD’ler ile üzerine büyük miktarlardaki ergimiş 
madde gibi sıcak ürünlerin sıçrama olasılığı olan KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanlar, normal 
korumanın yanı sıra kullanıcının tehlikeli alandan uzaklaşıp KKD’yi üzerinden çıkarmasına kadar, depolanmış ısının 
büyük bir kısmını tutabilecek yeterli termal kapasiteye de sahip olmalıdır. Bu tip KKD materyali ve diğer elemanlar, 
aynı zamanda yeterli mekanik darbe emici özelliğe de sahip olmalıdır. (bakınız 3.1) 

Çıplak alevle kazara temas olasılığı bulunan KKD malzemesi ve diğer elemanlar ile yangın söndürme ekipmanı 
imalatında kullanılan malzemeler, normal korumanın yanı sıra, öngörülen kullanım koşullarındaki risk sınıfına 
tekabül edecek düzeyde alev almazlık derecesine sahip olmalıdır. Bu malzemeler alevle karşılaştığında 
erimemeli ve alevin yayılmasına katkıda bulunmamalıdır. 

3.6.2. Kullanıma Hazır KKD’ler 

Öngörülen kullanım koşullarında; 

a) Giyildiği süre boyunca, risk altındaki vücut bölümlerinde oluşacak ısı birikiminin, herhangi bir şekilde sağlığa  
zarar verecek limite veya ağrı eşiğine ulaşmasını önlemek için, KKD tarafından kullanıcıya iletilen ısı miktarı 
yeterince düşük olmalıdır. 

b) KKD, sıvı ve buharın içeri sızmasını önlemeli ve kullanıcı ile temas ettiğinde yanıklara neden olmamalıdır. 
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Sıvı madde buharlaşması veya katı madde süblimleşmesi yoluyla ortamdaki ısının emilmesi esasına dayalı 
soğutma sistemine sahip KKD’ler; bu sistemden açığa çıkan uçucu maddeler, kullanıcıya doğru değil de, 
koruyucunun dış kısmına atılacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Bir KKD ile birleştirilerek kullanılacak solunum cihazları öngörülen kullanım koşullarında, kendisinden beklenilen 
koruma görevini tam olarak gerçekleştirebilmelidir. 

Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda, kısa süreli kullanım amaçlı KKD’lerin beraberinde verilmesi gereken kullanım 
kılavuzu; öngörülen amaç doğrultusunda kullanıldığında, cihaz tarafından kullanıcıya iletilen ısıya maruziyetin 
müsaade edilen azami düzeyinin saptanması için gerekli bütün bilgileri de bulundurmalıdır. 

3.7. Soğuktan Korunma 

Vücudun bir bölümünü veya tamamını soğuğun etkilerine karşı korumak için tasarlanmış KKD’ler, öngörülen 
kullanım koşullarına uygun mekanik dayanıklılık ve ısı yalıtım kapasitesine sahip olmalıdır. 

3.7.1. KKD’lerin Yapıldığı Malzeme ve Diğer Elemanlar 

Soğuğa karşı korunmaya uygun KKD malzemesi ve diğer elemanlar, öngörülen kullanım koşullarının gerektirdiği 
düşük düzeyde bir ısı iletkenlik katsayısına sahip olmalıdır. Düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak KKD’lerde 
bulunan esnek kısımlar ve diğer elemanlar, kullanıcının uygun pozisyonu alabilmesi, hareketlerini rahatça 
yapabilmesi için gerekli esneklik derecesine sahip olmalıdır. 

Soğuk maddelerden olabilecek büyük miktardaki sıçramalara karşı kullanılacak KKD’ nin malzemesi ve diğer 
elemanları, yeterli mekanik darbe emici özelliğe de sahip olmalıdır. 

3.7.2. Kullanıma Hazır KKD’ler 

Öngörülen kullanım koşullarında; 

a) Giyildiği süre boyunca, KKD’den kullanıcıya iletilen ve bunun sonucunda el ve ayak parmak uçları da dahil 
vücudun korunması gerekli herhangi bir noktasında oluşacak soğuk birikimi sağlığa zarar vermeyecek ve ağrı 
eşiğine ulaşmayacak düzeyde düşük olmalıdır. 

b) KKD’ler, yağmur suyu ve benzeri sıvıların içeri sızmasını mümkün olduğunca önlemeli, koruyucunun soğuk 
yüzeyinin kullanıcı ile teması herhangi bir yaralanmaya neden olmamalıdır. 

Bir KKD ile birleştirilerek kullanılacak solunum cihazı, öngörülen kullanım koşullarında, kendisinden beklenilen 
koruma görevini tam olarak gerçekleştirmelidir. 

Düşük sıcaklıktaki ortamlarda kısa süreli kullanım için üretilmiş KKD’ler ile birlikte verilen kullanım kılavuzu; cihaz 
tarafından kullanıcıya iletilen soğuğa maruziyetin müsaade edilen maksimum düzeyine ilişkin gerekli bütün 
bilgileri de bulundurmalıdır. 

3.8. Elektrik Çarpmasına Karşı Korunma 

Elektrik akımının etkilerine karşı vücudun tamamını veya bir bölümünü korumak için tasarlanmış KKD’ler, 
öngörülen en olumsuz koşullar altında kullanıcının maruz kalabileceği voltajlara karşı yeterli bir şekilde yalıtılmış 
olmalıdır. 

Bu amaca ulaşmak için, bu tip KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanlar, gerçek çalışma ortamlarında 
karşılaşılabilecek voltajlara uygun koşullarda test edilmeli ve koruyucu yüzeyden geçen kaçak akımın miktarı 
ölçülmelidir. 

KKD’lerin malzemesi ve diğer elemanlar, ölçülen değerin her koşulda tolerans eşik değerine karşılık gelen azami 
izin verilen değerin altında olacak şekilde seçilmeli veya tasarlanmalı ve birleştirilmelidir. 

Gerilim altında olan veya olabilecek elektrik tesisatında yapılan çalışmalarda kullanılacak tipteki KKD’ler ve 
ambalajlarında; özellikle, üretim tarihi, seri numarası, uygun kullanım voltajı ve/veya koruma sınıfını belirten 
işaretler bulundurulmalıdır. Ayrıca bu tip KKD’lerin dış yüzeyinde de kullanıma başlama tarihi ile yapılacak 
periyodik test ve kontrol tarihlerinin sırasıyla yazılacağı boş yer bırakılmalıdır. 
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Kullanım kılavuzunda, özellikle kullanma ömrü boyunca yapılması gereken dielektrik testlerinin sıklığı, şekli ve bu 
tip KKD’lerin hangi tür amaçlar için kullanılacağı belirtilmelidir. 

3.9. Radyasyondan Korunma 

3.9.1. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon 

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarının neden olduğu akut veya kronik zararlardan gözü korumak için 
tasarlanan KKD’ler, zararlı dalga boylarında yayılan ışık enerjisinin büyük çoğunluğunu emebilecek veya 
yansıtabilecek kapasitede olmalıdır. Ancak öngörülen kullanım koşullarının gerektirdiği, renklerin ayırt 
edilebilmesini, ayrıntıların algılanabilmesini ve görme aralığındaki zararsız ışığın geçmesini olumsuz yönde 
etkilememelidir. 

Bu amaca ulaşmak için, koruyucu gözlükler, zararlı her dalga boyu için, filtreden geçerek kullanıcının gözüne 
ulaşabilen ışık enerjisi aydınlatma yoğunluğunu en aza indirecek ve hiçbir şekilde müsaade edilen azami 
maruziyet değerini aşmayacak bir spektral geçirgenlik faktörüne sahip olacak şekilde tasarlanıp üretilmiş 
olmalıdır. 

Ayrıca, öngörülen kullanım koşullarında, gözlüklerin özellikleri yayılan ışınların etkisiyle bozulmamalı veya 
kaybolmamalıdır. Piyasaya arz edilen bütün gözlük çeşitlerinde, geçirgenlik faktörünün spektral dağılım eğrisine 
karşılık gelen koruma faktör numarası bulunmalıdır. 

Aynı tip radyasyon kaynakları için kullanılacak gözlükler, koruma faktörlerinin düzeylerine göre sınıflandırılacaktır. 

Kullanım kılavuzunda; özellikle, kaynağa olan uzaklığa göre kullanma koşulları ve bu uzaklıkta yayılan enerjinin 
spektral dağılımı gibi işin özelliğinden kaynaklanan faktörler de dikkate alınarak, en uygun KKD’ nin seçilmesini 
mümkün kılacak geçirgenlik eğrisi verilmelidir. 

İmalatçı tarafından filtre edici gözlüklerin bütün çeşitlerine, ilgili koruma faktör numarası konulmalıdır. 

3.9.2. İyonlaştırıcı Radyasyon 

3.9.2.1. Dış Ortamdaki Radyoaktif Kirlilikten Korunma 

Vücudun tamamını veya bir bölümünü radyoaktif tozlar, gazlar, sıvılar veya bunların karışımından korumak için 
tasarlanan KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanlar, öngörülen kullanım koşullarında, radyoaktif 
kirleticilerin içeri sızmasını etkili bir şekilde önleyecek biçimde seçilmeli, tasarlanmalı ve birleştirilmelidir. 

Bu kirleticilerin yapısına veya durumuna bağlı olarak, gerekli olan sızdırmazlık, koruyucu yüzeyin geçirmezliğiyle 
ve/veya bu kirleticilerin geri yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmış basınç uygulama ve normal havalandırma 
gibi herhangi bir başka uygun yolla sağlanmalıdır. 

KKD’lere uygulanan radyasyondan arındırma önlemlerinin hiçbiri, bu tür donanımların öngörülen kullanım ömrü 
içinde, tekrar kullanılmasına engel olmamalıdır. 

3.9.2.2. Dış Radyoaktif Işımaya Karşı Sınırlı Koruma 

Kullanıcının dış radyoaktif ışımadan tamamen korunması veya bunun sağlanamaması halinde radyasyonun 
etkisinin yeterli derecede azaltılması amacıyla kullanılan KKD’ler, öncelikle beta gibi zayıf elektron veya X, gama 
gibi zayıf foton radyasyonuna karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Bu sınıf KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanlar, kullanıcının hareketlerine veya duruş pozisyonuna engel 
teşkil ederek maruziyet süresinde bir artmaya neden olmaksızın, öngörülen kullanım koşullarının gerektirdiği 
koruma düzeyini sağlayacak şekilde seçilmeli veya tasarlanmalı ve birleştirilmelidir.  

KKD’lerde, öngörülen kullanım koşulları için uygun malzeme türü ve kalınlığını gösteren işaret bulunmalıdır. 

3.10. Tehlikeli Maddelerden ve Bulaşıcı Ajanlardan Korunma 

3.10.1. Solunum Sisteminin Korunması 

Solunum yollarının korunması için tasarlanan KKD’ler kirlenmiş ortam havasına maruz kalınması ve/veya ortamda 
yeterli miktarda oksijen olmaması durumunda, kullanıcıya solunabilir hava sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 
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KKD’den kullanıcıya sağlanan solunabilir hava; kirli havanın koruyucu alet veya cihazlarla filtre edilmesi veya 
temiz havanın bir kaynaktan boru sistemiyle sağlanması gibi uygun yöntemlerle elde edilmelidir. 

Bu sınıf KKD’lerin yapıldığı malzeme ve diğer elemanlar, öngörülen kullanım koşullarındaki giyilme süresince, 

kullanıcıya yeterli solunumu sağlayacak ve hijyenik şekilde seçilmeli veya tasarlanmalı ve birleştirilmelidir. 

Yüzü koruyan parçaların sızdırmazlığı, nefes alma sırasındaki basınç düşmesi ve filtreli araçların kullanılması 
durumunda filtrelerin temizleme kapasitesi, ortamdaki kirleticilerin girişini, kullanıcının sağlığını ve hijyenini 
koruyabilecek özellikte olmalıdır. 

KKD’lerde, imalatçının tanıtıcı işareti ve bu tip donanımların özelliklerini belirten detaylar bulunmalı; bu bilgiler 
kullanma kılavuzu ile birlikte, eğitilmiş ve kalifiye kişilerce KKD’lerin kullanıcı tarafından doğru olarak kullanılmasını 
mümkün kılmalıdır. 

Filtreli cihazların kullanıldığı durumlarda, kullanım kılavuzunda, bu cihazların hiç kullanılmadan orijinal 
ambalajında korunması durumunda filtrelerin depolanma ömrü de belirtilmelidir. 

3.10.2. Deri ve Gözün Korunması 

Vücut yüzeyinin tamamını veya bir bölümünü tehlikeli maddelerle veya bulaşıcı ajanlarla temastan korumak 
amacıyla üretilen KKD’lerin koruyucu yüzeyleri öngörülen kullanım şartlarında, bu tür maddelerin kullanıcıya 
geçmesini veya sızmasını önleyebilecek özellikte olmalıdır. 

Bu amaçla, bu sınıf KKD’lerin yapıldığı malzemeler ve diğer elemanlar, gerektiğinde gün boyunca kullanılabilmesi 
için, mümkün olduğu kadar tam bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde seçilmeli veya tasarlanmalı ve birleştirilmelidir. 

Sızdırmazlığın tam olarak sağlanamadığı durumlarda giyme süresi kısıtlanmalıdır. 

Yapılarından ve öngörülen kullanım koşullarından dolayı, yüksek sızma gücüne sahip belirli tehlikeli maddelerin 
veya bulaşıcı ajanların söz konusu olduğu ve bunların KKD’lerin sağladığı koruma süresini sınırladığı durumlarda, 
KKD’ler sınıflandırma amacıyla etkinlik esasına dayalı standart testlere tabi tutulmalıdır. Testlerde belirtilen 
özelliklere uygun olduğu kabul edilen KKD’lerde, özellikle testlerde kullanılan maddelerin isimlerini veya bunun 
yapılamaması halinde, kodlarını ve bunlara karşılık gelen standart koruma sürelerini gösteren bilgiler bulunmalıdır. 
Kullanım kılavuzunda, özellikle, kodların bir açıklaması, gerekiyorsa standart testlerin detaylı bir tanımlaması ve 
öngörülen değişik kullanım koşullarında müsaade edilen maksimum kullanma süresini belirlemek için gerekli 
bütün bilgiler de bulunmalıdır. 

3.11. Dalma Donanımları için Güvenlik Cihazları 

3.11.1. Solunum Cihazları 

Solunum cihazları, özellikle, maksimum dalma derinliği dikkate alınarak ve öngörülen kullanım koşullarında, 
kullanıcıya solunabilir bir gaz karışımının sağlanmasını mümkün kılmalıdır. 

3.11.2. Öngörülen kullanım koşullarının gerektirmesi halinde, dalma donanımlarında aşağıdaki ekipmanlar 
bulunmalıdır: 

a) Kullanıcıyı, dalma derinliğinden kaynaklanan basınçtan (3.2) ve/veya soğuktan (3.7) koruyacak giysi takımı, 

b) Solunabilir gaz karışımı beslemesinin kesilmeye yaklaştığını, kullanıcıya anında haber verecek şekilde 
düzenlenmiş bir alarm sistemi (2.8), 

c) Kullanıcının tekrar yüzeye çıkabilmesini sağlayacak bir hayat kurtarıcı giysi takımı  

İmalatçının Sunacağı Teknik Belgeler 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince imalatçı tarafından verilmesi gereken teknik belgeler, KKD'nin ilgili temel 
gereklere uygunluğunu sağlamak için kullanılan araç ve yöntemler hakkındaki tüm verileri içermelidir. 

10 uncu maddede belirtilenler dışında kalan KKD modelleri söz konusu olduğunda, teknik belgeler, aşağıdaki 
hususları da ihtiva etmelidir: 
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1. Aşağıdaki bilgilerin yer aldığı imalatçı teknik dosyası; 

a) İlişik KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gereklere uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için gerekli 

olan hesaplamalar ve prototip test sonuçları, 

b) Modelin tasarımında göz önünde bulundurulan temel gereklerin, uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik 
ayrıntıların tam bir listesi. 

2. Üretilen KKD'nin uyumlaştırılmış standartlara veya diğer teknik ayrıntılara uygunluğunu kontrol etmek ve kalite  
düzeyini korumak amacıyla imalatçının kendi üretim tesisinde kullanılan kontrol ve test cihazlarının tanıtılması, 

3. EK-II’nin 1.4. Bölümünde bahsedilen kullanım kılavuzunun bir kopyası. 

CE İşareti 

CE işareti, aşağıdaki şekilde "CE" harflerinden oluşur; 

CE işaretinin ürüne iliştirilmesinde 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen birim ölçülere uyulmalıdır. 

CE işaretinin harflerinin dikey boyutları tamamıyla aynı olmalı ve 5 mm'den küçük olmamalıdır. 

Onaylanmış Kuruluşun Yerine Getirmesi Gereken Koşullar 

Bakanlık tarafından belirlenen onaylanmış kuruluşların sahip olması gereken şartlar şunlardır: 

1) Personelin ve gerekli araç-gereç ve teçhizatın yeterli olması, 

2) Personelin teknik ehliyete ve mesleki dürüstlüğe sahip olması, 

3) İdari ve teknik personelin, bu Yönetmelikte belirtilen testlerin yapılması, raporların hazırlanması, sertifika verilmesi 
ve kontrollerin yapılması sırasında, KKD ile doğrudan veya dolaylı ilgili kişilerden, gruplardan veya çevrelerden 
bağımsız olması, 

4) Personelin mesleki sırları koruması, 

5) Ulusal yasalar çerçevesinde Devlet tarafından karşılanan sorumluluk sigortası yoksa özel bir sorumluluk 
sigortasının bulunması, 

(1) ve (2) nolu şartlarda belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık tarafından belirli aralıklarla kontrol 
edilir. 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ  

R. G.Tarihi : 04/05/2004  R. G.Sayısı : 25452  

Amaç  

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 09/02/2005 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE 
belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirlemektir.  

Üreticinin Sorumluluğu  

Madde 2- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin uygulanmasını kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. 
Doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek üreticinin sorumluluğundadır.  

Kategori-0  

Madde 3-“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 
olarak sınıflandırılır.  

Kategori- I  
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Madde 4- Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya 
çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel 
koruyucu donanımlar, Kategori-I olarak sınıflandırılır.  

Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu kendi üzerine olarak, AT uygunluk 
beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.  

Kategori- II  

Madde 5- Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-II olarak 
sınıflandırılır.  

Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği”nin 12 nci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu 
donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi 
esasına göre yapılır.  

Kategori-III  

Madde 6- Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark 
edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü 
mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel 
koruyucu donanımlar, Kategori III olarak sınıflandırılır.  

Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği”nin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu 
donanım için AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya bir başka 
onaylanmış kuruluşun üretilen kişisel koruyucu donanımların kalite kontrolünü yaparak üreticiye kalite kontrol 
belgesini vermesinden sonra, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.  

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygunluk  

Madde 7- Kişisel koruyucu donanımlar, hangi belgelendirme kategorisinde olurlarsa olsunlar, “Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği”nin EK-II bölümünde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak 
tasarlanmak ve üretilmek zorundadırlar.  

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülüğü  

Madde 8- AT tip incelemesini yapacak olan onaylanmış kuruluşun aşağıdaki hususları yerine getirmesi zorunludur:  

a) Tek parçadan oluşmuş kişisel koruyucu donanımın, ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunu 
teyid etmek,  

b) Birkaç parçadan oluşmuş kişisel koruyucu donanımın, parçalarının bazıları üzerinde yapılmış olan testleri 
gözönüne alarak, onaylanmış kuruluşun yapmış veya kabul etmiş olduğu testleri tekrar etmeden, temel sağlık ve 
güvenlik gereklerine uygun olduğunu teyit etmek ve parçaların birleştirilmesinden dolayı gereken ek testleri 
yapmak  

Kategorizasyon Tablosu  

Madde 9- “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamında bulunan ve tüm tasarımcı ve üretici, gerçek ve 
tüzel kişilerin dikkate almaları gereken ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan Kategorizasyon Tablosu aşağıda 
verildiği gibidir:  

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Tipi 
BELGELENDİRME 

KATEGORİSİ 
GEREKÇE 
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