
97/9196 sayılı Türk ürünlerinin ihracatının Arttırılmasına Yönelik Tek-
nik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı gereği Kişisel Koruyucu Donanımlar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiştir. 4703 Sayılı çerçeve 
Kanun’unun 4. maddesi esas alınarak KKD Yönetmeliği hazırlanmıştır. 
Bakanlığın piyasa gözetemi ve denetimine yönelik görev ve yetkileri ise 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” ile 
belirlenmiştir. Yönetmeliklere http://isggm.calisma.gov.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Yasal Dayanak

Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik ris-
kine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak 
amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.

imalatçı, KKD’yi ve/veya parçalarını üreten, ıslah eden, piyasada ha-
zır bulunduran, bir veya birden fazla parçayı birleştiren veya çıkartan, 
ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini 
imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel veya ürünün tedarik zinci-
rinde yer alan ve faaliyetleri, KKD’nin güvenirliğine ilişkin özelliklerini 
etkileyen kişidir.  İmalatçının Türkiye dışında olması halinde, imalatçı 
tarafından yetkilendirilen temsilciyi, Türkiye’de bir yetkili temsilcisinin 
bulunmaması halinde ise ithalatçıyı ifade eder.

Uygunluk Değerlendirmesi, KKD’nin,teknik düzenlemelere göre test 
edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her 
türlü faaliyettir.

Onaylanmış Kuruluş, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşla-
rı arasından, KKD Yönetmeliği çerçevesinde uygunluk değerlendirme 
faaliyetinde bulunmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşudur. Türkiye’de he-
nüz bu konuda onaylanmış kuruluş bulunmamaktadır. Ancak, Türk 
Standartları Enstitüsü’nün yakın zaman içerisinde onaylanmış kuruluş 
olması beklenmektedir. Halen, uygunluk değerlendirmesi için, yurt dı-
şında bulunan onaylanmış kuruluşlara başvuru yapılabilmektedir. Bu 
onaylanmış kuruluşların listesine http://europa.eu.int adresinden ula-
şabilirsiniz.

İmalatçının, piyasaya arz ettiği KKD’nin, “KKD Yönetmeliği” hüküm-
lerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir. imalatçı bu belgeyi kendisi 
düzenler.

Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen, KKD 
modelinin “KKD Yönetmeliği” hükümlerine uygunluğunu gösteren 
belgedir.

imalatçının, “KKD Yönetmeliği’nin” bütün yükümlülüklerini yerine ge-
tirdiğini ve bir KKD’nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine 
tabi tutulduğunu gösteren işarettir. Bu işareti taşıyan ürünlerin, yö-
netmeliğin ekinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine 
getirdiği varsayılır. 9 Şubat 2005’te yürürlüğe giren KKD Yönetmeliği 
kapsamındaki bütün KKD’ler CE işareti taşımak zorundadır.

Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standart-

ları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan 

standarttır. Tüm TSE standartlarına www.tse.org.tr adresinden ulaşa-

bilirsiniz.

KKD’nin, piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasında veya piyasada iken KKD 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve gü-
venli olup olmadığının denetlenmesidir. Bu denetimler Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Basit yapıdaki KKD’ler, kullanıcının kendi-

sinin değerlendirebileceği kabul edilen ve 

zamanında fark edilebilir derecede düşük 

düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan 

KKD’lerdir. Örneğin; yüzeysel etkilere karşı 

koruyan eldivenler, doğal atmosferik etkenle-

re karşı koruyan başlıklar, ayakkabılar vs.

Bu tip KKD’ler için onaylanmış kuruluş tarafından AT Tip incelemesi 

gerekmez. İmalatçı AT Uygunluk Beyanı düzenleyerek KKD’ye CE işare-

tini iliştirir. İmalatçı KKD’nin güvenilirliğini ve standartlara uygunluğu-

nu göstermek amacıyla testler yaptırabilir.

Karmaşık yapıdaki KKD’ler, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kul-

lanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve haya-

ti tehlike oluşturarak sağlığa ciddi şekilde zarar veren ve geriye dönüşü 

mümkün olmayan risklere karşı koruma sağlayan KKD’lerdir. Örneğin; 

filtreli solunum sistemi koruyucuları, elektriğe karşı yalıtıcı donanımlar 

vs. Bu yapıdaki KKD’lerin belgelendirilmesi için onaylanmış kuruluşa 

ihtiyaç vardır. Onaylanmış kuruluş KKD ile ilgili gerekli incelemeleri 

yapar, teknik dosyanın uyumlaştırılmış ulusal 

standartlara uygun olup olmadığını inceler, 

gerekiyorsa  inceleme ve testler gerçekleş-

tirir ve uygun ürüne AT Tip inceleme Bel-

gesi verir. Daha sonra üretici AT Uygunluk 

Beyanı hazırlar ve ürüne CE işaretini iliştirir. Kategori 

III kapsamındaki ürünlere, onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının 

da CE işareti ile birlikte ürüne iliştirilmesi gerekmektedir.

Kateori I ve kategori III dışında kalan KKD’ler, Kategori II olarak ad-

landırılır. Bu tip KKD’ler için yine onaylanmış kuruluşun onayı gerek-

mektedir. Onaylanmış kuruluş gerekli incelemeyi yaptıktan sonra AT 

Tip İnceleme Belgesi’ni düzenleyerek üreticiye verir. Bunun ardından, 

üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenerek ürüne CE işareti 

iliştirilir.  Onaylanmış Kuruluş’un kimlik numarasının ürüne iliştirilme-

sine gerek yoktur.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD):

İmalatçı

Uygunluk Değerlendirmesi:

Onaylanmış Kuruluş:

AT Uygunluk Beyanı:

AT Tip incelemesi Belgesi:

CE Uygunluk İşareti

Uyumlaştırılmış Ulusal Standart:

Piyasa Gözetimi ve Denetimi:

Basit Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımların

(Kategori I) Belgelendirilmesi:

Karmaşık Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımların
(Kategori III) Belgelendirilmesi:

Diğer Kişisel Koruyucu Donanımların 
(Kategori II) Belgelendirilmesi



Bize nasıl ulaşabilirsiniz? 

İletişim bilgileri

Kategorilere Göre Belgelendirme Süreci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İstatistik, Mevzuat, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı

Tel: 0312 215 50 21 • Faks: 0312 215 50 28
İnönü Bulvarı No: 42  Emek/ANKARA

E-posta:  isggm@calisma.gov.tr
 isggmpgd@csgb.gov.tr

http://isggm.calisma.gov.tr/kkd

“TR/2004/IB/EC/03 numaralı AB Eşleştirme Projesi” 

“Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir”

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

AT tip inceleme başvurusu, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından, 

KKD modelinin, KKD Yönetmeliğindeki 

şartları sağlayıp sağlamadığının incelene-

rek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi 

amacıyla onaylanmış bir kuruluşa yapılır. 

Birden fazla onaylanmış kuruluşa başvu-

ruda bulunulamaz.

1.  Teknik Dosya

a)  KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gereklere uygunluğunun 

doğrulanmasını sağlamak için gerekli olan hesaplamalar ve test so-

nuçları,

b)  KKD için göz önünde bulundurulan temel gereklerin, uyumlaştırıl-

mış standartların veya diğer teknik ayrıntıların tam bir listesi,

2.  Üretilen KKD’nin uyumlaştırılmış 

standartlara veya diğer teknik ay-

rıntılara uygunluğunu kontrol et-

mek ve kalite düzeyini korumak 

amacıyla imalatçının kendi üretim 

tesisinde kullanılan kontrol ve test 

cihazlarının tanıtılması,

3.  KKD’ye ait kullanım kılavuzunun 

bir kopyası.
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AT Tip inceleme Başvurusu

Başvuru şunları kapsar:

a)  İmalatçı veya yetkili temsilcisi ile söz konusu KKD’nin üretileceği 

işyerinin unvan ve adresleri,

b)    Teknik dosyası,

c)  Onaylanacak modelden yeterli sayıda örnek.

Teknik Belgeler:

“Bu proje HAUS Ltd. ve Bakanlığımız  tarafından yürütülmektedir”


