
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 
SEÇİMİ VE ÖNEMİ 





          AB’de SAĞLIK ve GÜVENLİK 
Ürünlerin tasarımında ve imalatında 

güvenli olmasını(imalatta risk 

değerlendirmesi), 

Güvenli imal edilmiş ürünlerin piyasa 

gözetim ve denetim kuralları sayasinde 

kullanıcıya ulaştırılmasını, 

Güvenli olarak temin edilmiş ürünlerin de 

işyerlerinde güvenli olarak kullanılmasını, 

sağlamaya yönelik bir mevzuat alt yapısına 

kavuşturulmuşur. 

 



























TANIMLAR 
 CE UYGUNLUK İŞARETİ: 

 

Üreticinin KKD yönetmeliğinden kaynaklanan bütün 

yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bir KKD’ın ilgili tüm 

uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu 

gösteren işarettir. 

 

AT TİP İNCELEME BELGESİ: 

Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya 

verilen KKD’ın buyönetmelik hükümlerine uygunluğunu 

gösteren belge. 



TANIMLAR 
CE- İŞARETİ(Conformitee Europeenne): 

 

Üzerine iliştirildiği  ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve 

güvenli olduğunu gösteren AB’nin Yeni Yaklaşım direktiflerine uygunluk 

işaretidir. 



TANIMLAR 
AT UYGUNLUK BEYANI: 

 

Üreticinin piyasaya arz ettiği KKD’ın KKD Yönetmeliği 

hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belge. 

 

PİYASA GÖZETİM ve DENETİMİ: 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından KKD’ın 

piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında veya KKD 

piyasada iken yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olamadığının 

denetlenmesi. 

 

 



                  KKD YÖNETMELİĞİ 
 

 

 Ürünlerin piyasaya arz koşullarını, 

 Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, 

 Onaylanmış kuruluşların sorumluluklarını, 

 Piyasa gözetim ve denetimi koşullarını, 

 

     düzenlemektedir. 



           KKD KATEGORİZASYONU 
KKD’ın Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğe 

göre; 

 

 Basit yapıdaki KKD’lar          ( Kategori-I) 

 Karmaşık yapıdaki KKD’lar   (Kategori-II) 

 Diğer KKD’lar                         (Kategori-III) 

 

Bu donanımların belgelendirme işlemleri her 

kategori için farklı belge ve prosedüre bağlanmıştır. 

 

Doğru uygunluk değerlendirme işlemini 

seçmek, üreticinin sorumluluğundadır. 



          Onaylanmış kuruluşlar 
 Kategori-I’e dahil olan KKD’ların belgelendirilmesi, 

üreticinin sorumluluğu kendi üzerine alarak , AT 

Uygunluk Beyanı düzenlemesi esasına dayanır. 

 Kategori-II veya Kategori-III’e giren ürünler onaylanmış 

kuruluş incelemesi gerektirir. 

 Onaylanmış kuruluş, Avrupa Birliği’nin resmi yayım 

organlarında listelenmiş ,nitelikli ve yetkili bir inceleme 

kurumudur. 

 Onaylanmış kuruluşların işlemleri, AB resmi 
gazetesinde yayımlanan yeni ve modüler yaklaşım 
kararları çerçevesinde yerine getirilmektedir. 

 RENAR (Romanya), ESYD (Yunanistan), UKAS 
(Britanya), SINAL and SINCERT (İtalya), BAS 
(Bulgaristan), TÜV (Avusturya), GAZ, DACH, DCAE ve 
BAM (Almanya) bunlardan bazılarıdır.  































BARET ÇEŞİTLERİ 

1-Plastik Baretler: 

 Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır, 

 Düşme mesafesine bağlı olarak 10 –15 Kg ağırlığındaki 

cisimlerin etkilerinden korur, 

  Demir-çelik, madencilik, bina, gemi ve tünel inşaatlarında 

kullanılır, 

  Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V’a kadar güvenlik sağlar, 

 Sert, sağlam,güneş ışınına, yağa, neme dayanıklı,plastik 

malzemeden yapılır. 

 Plastik baretler, asgari 300 gr. Ağırlığında olup, iyi 

kullanıldığı takdirde 5 yıl süreyle kullanılabilir. 

 

 Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak 

ortamlarda yumuşadığından, bu yerlerde kullanılmamalıdır. 



Kişisel koruyucu donanımlarının tasarımında dikkat 

edilmesi gereken hususların başında ergonomi gelir. 

Kişisel koruyucular; 

 

solunum sistemi 

vücudun korunması  

. 

Solunum sisteminin korunmasında, özellikle 

solunum sisteminin işten kaynaklanan uçucu ve 

kimyasallara karşı korunmasını öngörür. 

 

Vücudun korunması ise el, göz, kulak, baş ve 

ayaklar gibi organların tehlike karşısında kişisel 

koruyucular ile korunmasıdır. Kullanılacak donanım iş 

yeri şartları ile işin özelliğine uygun seçilir. 

 



 

1-Solunum Sisteminin Korunması 

 İnsan sağlığına zararlı metal tozları, çözücüler (solventler) duman, gaz, 

buhar, sis veya sıvılar ile çalışmalar, çalışanların solunum sistemini 

olumsuz etkiler. Silis, amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz 

olarak adlandırılan akciğer hastalığına neden olurlar.  

 

 Kötü havayı teneffüs solunum, sindirim ve sinir sistemlerinde hastalık 

yapar. 

 Bu ve benzer zararlıların, maksimum konsantrasyon (yoğunlaşma) 

değerlerini geçmeleri durumunda,  

 uygun aspirasyon  sistemleri kullanılmalı ya da 

 çalışmaların kapalı ünitelerde yapılması  

     sağlanmalıdır.    

     Ancak bu sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda, 

     solunum sistemi koruyucularının kullanılması gerekmektedir. 

 



Kişisel solunum korucuların kullanılması gereken iş 
sahalarına örnekler: 
  

 Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı 

alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar 

  Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar 

  Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar 

 Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki 

çalışmalar 

 Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan 

çalışmalar 

 Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri 

 Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı 

sahalarında yapılan çalışmalar 

 Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan 

çalışmalar 

 





Solunum cihazları  
a) Temiz hava sağlayan solunum cihazları 

 Temiz hava sağlayan solunum cihazları, çalışana bir hortum yardımıyla 
hava tüpünden sıkıştırılmış temiz hava sağlar. Bu işlem yüze sımsıkı oturan 
cihazlar yardımıyla yapılır. 

  Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler 

 Hava beslemeli solunum cihazları 

  Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları 

  Dalgıç donanımı ve elbisesi 

b) Ortamda solunan havayı temizleyen solunum cihazları 

 Ortamda solunan havayı temizleyen solunum cihazları, soluduğumuz 
havadaki parçacıkları filtreleyerek tehlikeli maddeleri temizler. Toz 
zerreciklerini, metal zerreciklerini, sisi, dumanı solunum havasından filtre 
ederek kişiye temiz hava sağlar. Bunlar çeyrek, yarım ve tam yüz 
maskeleridir. 

 



Solunan havayı temizleyen cihazlar 
(maskeler)  
1- Mekanik filtre tipi (partikül tutucu) maskeler: 

  Metal ve silis tozlarına karşı kullanılır, 

      Ortamda asılı duran toz partikülleri (parçacıkları) solunum esnasında, 
filtre tarafından tutulur. Kısa sürede toz ile dolar, bu nedenle sık 
değiştirilmelidir, 

      Filtre renginin koyulaşması, koruma özelliğini kaybettiğini gösterir, 

2- Kimyasal filtre tipi maskeler: 

  Havada bulunan toz, gaz, duman ve toksin partiküllere karşı kullanılır, 

      Zararlı gazlar ve partiküller, aktif granül kömür tarafından emilerek 
reaksiyona sokulur. 

3- Toz maskeleri: 

  Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış basit maskelerdir, ( 0,2 – 5 
mikron) arasındaki tozlara karşı kullanılır.  Kullanma süresi çok 
kısadır, sadece ağız ve burun bölgesini kapatır. 



4- Kanisterli (filtre kutulu) gaz maskeleri: 

 Tüm olarak yüzü kaplayan, sırtta taşınan filtre kutusuna bağlı olan ve 
organik buhar, asit gazları, NH3, CO veya bunların farklı 
bileşimlerinden oluşan zararlılara karşı kullanılır. Gaz yoğunluğunun 
düşük olduğu, geniş alanlarda kullanılır, 

      Kısa süreli, acil durumlarda kullanılır, sürekli kullanılmaz, 

 Oksijen yetersizliği veya zararlıların Mak. Değerlerini aştığı 
durumlarda yararlı olmaz, 

 Kanisterin kontrol penceresindeki panelin renk değişikliğine 
uğraması, renginin solması maskenin koruyucu özelliğini kaybettiğini 
gösterir. 

5-Hava beslemeli maskeler: 

  İşyeri havasında bulunan zararlı etkilerden korunmak üzere, hortum 
vasıtasıyla dışarıdan hava verilir, 

 Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz içeren tanklar, 
kuyular vb. yerlerde kullanılırlar. 

 



6-Temiz havası kendinden olan (oksijen 
beslemeli) maskeler: 

 Zararlı gazların yüksek konsantrasyonlarında ve 
oksijen yokluğunda, tam bir solunum sağlarlar, 

Çeşitli tipleri vardır, sırtta taşınanları her yerde 
kullanılabilir, ancak ağır olması bir dezavantajdır, 

Kimyasal kartuşların (korderiç) belirli kullanma 
süreleri vardır, son kullanma tarihi dolan kartuşlar 
değiştirilmelidir, 

Filtreler, neme ve mekanik zararlara karşı 
korunmalıdır. 







Çalışanların solunum yoluyla zarar 
görmemesi için  

1. Havayı kirleten kaynakları giderme 

Havayı kirleten veya güvenliği tehdit eden sebepler 
tespit edilip uygulanan üretim usullerine uygun 
olarak teçhizat yenilenebilir, 

     Zararlı (zehirli) maddeler yerine zararsız veya daha az 
zararlı maddeler ile değiştirilebilir . 

     örneğin, boya işlemlerinde kurşun oksit yerine, 
çözünmez kurşun bileşiklerinin kullanılması vb.), 

Üretim yöntemini değiştirmek  

    örneğin, gaz ve buharların meydana geldiği kimyasal 
reaksiyonlarda, ısı, basınç ve reaksiyon hızlarının 
kontrolü vb. 



2. Kirli havanın yayılmasını önleme 

Kirli hava, kaynağında giderilmediğinde baş 

vurulan bir yöntemdir. Kirli havanın yayılmasını 

önlemek için; 

 Tehlikeli üretim yapılan bölümler diğer 

bölümlerden tecrit edilebilir (tehlikeli işler tek bir 

yerde toplanır), 

 Tehlikeli üretim yapılan bölümler tamamen kapalı 

hale getirilebilir (daha ziyade patlayıcı 

maddeler için uygulanır), 

Yaş usulle çalışılabilir (meydana gelen tozun 

ıslatılarak yayılmaması), 

 Kirli hava emilerek dışarı atılabilir (hava akım ve 

uygun aspirasyon tesisatı vb.). 



3. Çalışanı tehlikeden koruma 

 Birçok hallerde işçinin tehlikeye maruz kalma riskini azaltma, 
yeteri kadar mümkün olamamaktadır. Bu tip durumlarda genel 
havalandırma ile veya koruyucu solunum cihazları gibi 
kişisel koruyucuların kullanılması uygulamalarına gidilir. 

 İş yerlerinde genel havalandırma ve uygun aspirasyon ile tozun 
çevreye yayılmasını önlemek için su perdeleri, vakum ve uzaktan 
kumanda sistemleri kurulabilir  

  İşçilere solunum cihazları için üretilmiş özel maskeler 
verilebilir. 

 



2-Vücudun Korunması 

Ellerin ve kolların korunması 

     Travmatik (darbeli) yaralanmalar el kazalarının en yaygın olan 
tipidir. 

     El yaralanmalarına sebep olan riskler aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılabilir; 

  Mekanik riskler: Çarpmalar, ezilmeler, burkulmalar, 
yıpranmalar, delinmeler, kesilmeler, kopmalar. 

  Termik riskler: Sıcaklık, ergimiş metallerin sıçraması, soğuk. 

 Kimyasal riskler: Asitler, bazlar ve solventler gibi tehlikeli 
maddelerin sıçraması ve teması. 

 Elektrik riskler: Elektrik kıvılcımı. 

 



El ve kol koruyucuları  
 Özel koruyucu eldivenler: 

  Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve 

benzeri) 

 Kimyasallardan 

  Elektrik ve ısıdan koruyan eldivenler. 

 Tek parmaklı eldivenler 

 Parmak kılıfları 

  Kolluklar 

  Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) 

 Parmaksız eldivenler 

  Koruyucu eldivenler 

 





El koruyucularInda dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 
 Sıyrılma, kesilme ve darbelere karşı korunma: 

     Ağır döküm parçaları ile çalışılırken, içerisine çelik bileşikler 
yerleştirilerek takviye edilmiş eldivenler kullanılır. Nem ve suya karşı, 
doğal veya sentetik kauçuk, su geçirmez kumaş, plastik ve camyününden 
yapılmış eldivenler kullanılırlar. Darbe ve sıkıştırmaya karşı,eldivenlerin 
uçlarına çelik yüzükler konulur. Keskin kenarlı aletlerden doğabilecek 
tehlikelere karşı, tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler kullanılır. 

 Alev ve ısıdan korunma: 

     Sıcak malzeme ile çalışılan yerlerde; kromlu deri, amyant, alüminyum 
kumaş veya cam elyaflı malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır. 

  Kimyasal zararlılardan korunma: 

 Asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle çalışılırken, sıvıları ve ince tozları 
geçirmeyen, kauçuk, PVC, ateşe dayanıklı branda, cam elyafı, su geçirmez 
deri gibi malzemelerden yapılmış eldivenler kullanılır. 

 



 Elektrik Kazalarına karşı korunma: 

      Manşetleri eli, bileği şok ve yanıklardan koruyacak kadar uzun olan 
lastik eldivenler kullanılır. Bu eldivenler 90.000 volta 3 dakika 
dayanmalıdır. Bu eldivenler, diğer plastik eldivenlerle 
karıştırılmamalıdır. Bu eldivenlerin üzerinde, etkili olabileceği voltaj 
değeri belirtilmelidir. 

  Radyasyondan Korunma: 

      Kurşun ile empreyne edilmiş lastikten üretilen eldivenler kullanılır. 

Kol koruyucularının türleri şunlardır: 

  Alev, ısı, darbe, kesilme, asit toz sıçramalarına, elektrik ve radyasyon 
yanıklarına karşı kullanılır. 

    Üç çeşit olarak üretilir.  

  Bilek ve ön kolu örtenler;  

  Dirsek hizasına kadar örtenler; 

 Omuzlara kadar örtenler, 

 Dökümhane, tav ocakları vb. yerlerde kullanılır, Alüminyum, astarlı 
kumaş, kurşunlu deri, kauçuk deri, pamuklu - yünlü dokuma gibi 
malzemelerden üretilir. 

 





Başın Korunması 

 Başın yaralanmasıyla ilgili kazalar daha ziyade 
fırlayan ve baş üzerine düşen maddelerden ileri 
gelmektedir. Bu maddeler çok ağır, büyük ebatlı ve 
yüksek süratle hareket edebilir. Bu tehlikelerden 
korunmak için koruyucu başlıklar kullanılmadır.  

 Koruyucu başlıklar yağ, su,ateş ve asitlerden 
etkilenmeyecek cinsten olmalı ve asla elektik 
iletkenliği olmamalıdır. 

 Koruyucu başlığı, giyen kimseleri rahatsız etmeyecek 
tarzda uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Her koruyucu başlıkta, giyecek kimsenin başına 
rahatça uydurabilecek tarzda özel malzemelerden 
yapılmış bir destek ile ayarlanabilir kemeri 
bulunmalıdır.  











Koruyucu başlıklar: 

 Genel hizmette (darbelere karşı koruyucu nitelikte),  

 özel hizmette (darbelere karşı sınırlı bir koruyucu 
nitelikte),  

 itfaiye hizmetlerinde (yanmaya ve sınırlı olarak 
elektrik akımına karşı dayanıklı)  

 diğer hizmetlerde (kask, baret ve miğfer vb.) 
kullanılır. 

 Parça düşmesi veya sıçraması, bir yerden 
geçerken kafanın çarpması, baş yaralanmalarına 
neden olan olayların başlıcalarıdır. 

 Başımızın kaza tehlikelerinden korunması için 
delinmeye, kırılmaya, elektriğe ve yanmaya dayanıklı 
malzemeden yapılmış baret (güvenli kask) 
kullanılmalıdır. 



Baş koruyucuların ve baretlerin kullanılması 
gereken iş sahalarına örnekler : 

  İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek 
çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında 
yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve 
kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri. 

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

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

  Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, 
haddehaneler, metal işleri, demir işleme, 

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

 Toprak ve kaya işleri vb. 

  



 

2-Yalıtkan-Plastik Baretler: 

  Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de elektrik enerjisi 
tehlikelerine karşı kullanılır, 

  Yüksek düzeyde yalıtkanlık özelliğine sahiptir. 

 Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve perçin gibi metal parça 
bulunmaz 

  Genellikle, elektrik işlerinde kullanılırlar 

 3-Alüminyum Baretler: 

  İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı uygundur, 

 Elektriksel kaza ihtimalinin çok düşük olduğu yerlerde kullanılmalıdır, 

 Alüminyum yapıldığından sıcak çalışma ortamında kullanılabilir, 

  Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin 
kullanılamayacağı işler için elverişlidir 

  Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalışılan tesislerde kullanılır. 

 

 





Gözlerin korunması 

      Göz fiziksel, kimyasal ve radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya gelen 
organdır. Fiziksel ve kimyasal etkiler altında kalan gözlerin çok ciddi 
şekilde korunması gerekir Koruyucu gözlüklerin sıkı olması, cildi rahatsız 
etmesi, baş ağrısına sebep olması, terleme yapması vb. şikayetler ile 
kullanılmasına 

      ara verilmemelidir.  

Gözlere zarar veren maddeler : 

 Uçucu parçalar (demir ve çelik pres kalıp işleri, kalem, matkap delici ve 
kesici aletlerin kullanılmasını gerektiren işler vb.), 

 Tozlar, rüzgâr ve kıvılcımlar (inşaat ekipmanlarında, kaynak işlerinde, 
taşlama ve aşındırma tezgâhlarında, taş oyma ve yontma işlerinde vb.), 

 Gazlar ve sıvılar (her tip galvenoplast işlemlerinde kullanılan solventler, 
anorganik asitler ve alkalilerde çalışan işler vb.), 

  Metal parça (metal döküm, galvanoplasti, yatak dökme ve eritilmiş 
muhtelif metalleri akıtma vb.). 

 

 









 Gözlerin korunması için kullanılan en genel gözlüklerden bazıları: toz gözlüğü, 
yarı açık koruyucu gözlük, bükülebilir çerçeveli gözlük, kaynakçı gözlüğü vb.  

 Bu gözlüklerin en gelişmiş olanları şunlardır : 

  Sadece camlı gözlükler (sıçrayan parçalara mukavemetli cam), 

  Filtreli camlı gözlükler (uçucu maddeler, ışık, radyasyon vb.), 

  Kaynakçı gözlükleri (kaynak makinelerinin zararlı ultraviyole, enfraruj 
radyasyonunu absorbe edici (emici), kıvılcım ve fırlayan metal parçalara 
mukavimdir), 

 Özel gözlükler (döküm işlerinde sıvı ve gazlar için koruyucu vb.). 

 



 

Kulakların Korunması 

 
 Kulaklar için, kulak sağlığını sağlamak üzere çeşitli türlerde kulak 

koruyucuları kullanılmaktadır (bk. Fizyolojik Çalışma Yeri 
Düzenleme: Gürültü).  

 Kulak koruyucularından özellikle kulak tıkaçlarında diğer kişisel 
koruyucularda olduğu gibi kullanma problemleri ortaya çıkmakta, 
işçiler ağrı, uğultu, baş dönmesi gibi şikâyetlerle tıkaçları takmak 
istememektedir.  

 Bir başka itiraz da, tıkaçlarla kapatılmış kulakların gerekli sesleri de 
işitmeyeceğinden kaynaklanmaktadır  



















 Selüloit gibi yanıcı maddelerden yapılmış elbiseler, yapılan işlemlerde 
yangın veya patlama tehlikesi varsa kullanılmamalıdır. 

 Bazı özel iş elbiseleri şunlardır:  

 deri mamülleri (deriden imal edilmiş iş elbiseleri, eritilmiş 

 hafif metallerden sıçramalara, hafif darbelere ve kaynakçılıkta zararlı 
ışınlara karşı iyi bir koruyucudur),  

 amyant mamülleri (yüksek ısı ve aleve karşı dayanıklıdır),  

 dokunmuş amyant mamülleri (ağır, keskin ve kaba malzemelerin 
kullanılıp taşınmalarında önemli bir koruyucu),  

 yünlü giyim malzemeleri (bilhassa soğuk yerlerde ve düşük ısıda çalışırken 
işçilere ve özellikle asitlerle ilgili yerlerde iş görenlere ve yüksek ısılarda 
çalışanlara, bu tür koruyucu giyim malzemeleri verilmektedir),   

 kauçuk giyim malzemeleri, şapkalar, eldivenler, pardösüler, ceketler, 
önlükler, kukuletalar. Bu malzemeler daha ziyade asitlerle temas 
durumunda olan kimseler tarafından kullanılmaktadır. 

  

 
























