
KİŞİSEL KORUYUCUKİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIMLARIN GÖZETİM VE 

DENETİMİ



K.K.D.'lerin Piyasa K.K.D.'lerin Piyasa yy
Denetimi ve Gözetimi bir Denetimi ve Gözetimi bir 

mecburiyettir.mecburiyettir.yy



K K D 'lerin olması gereken 'K K D 'lerin olması gereken 'güvenlikgüvenlikK.K.D. lerin olması gereken K.K.D. lerin olması gereken güvenlik güvenlik 
parametrelerinde' ve ' CE  standartları'parametrelerinde' ve ' CE  standartları'
kriterlerinde olmaması; bu malzemelerinkriterlerinde olmaması; bu malzemelerinkriterlerinde olmaması; bu malzemelerin kriterlerinde olmaması; bu malzemelerin 
tiyatrik kostümlerden ve maskeli balo tiyatrik kostümlerden ve maskeli balo 
donanımlarından hiçbir farkının olmamasıdonanımlarından hiçbir farkının olmamasıdonanımlarından hiçbir farkının olmaması donanımlarından hiçbir farkının olmaması 
demektir. demektir. 
İ t “ki i l i ğl ğİ t “ki i l i ğl ğİşte o zaman,  “kişisel  iş sağlığı ve İşte o zaman,  “kişisel  iş sağlığı ve 
güvenliğinin” ana amil malzemeleri olan bu güvenliğinin” ana amil malzemeleri olan bu 

l l d k k bi İl l d k k bi İmalzemelerden konuşmak biz İş malzemelerden konuşmak biz İş 
Güvenlikçiler için abesle iştigal etmektir.Güvenlikçiler için abesle iştigal etmektir.



K.KD.'lerin denetim ve Gözetiminde şuK.KD. lerin denetim ve Gözetiminde şu 
paydaşlar önemli rol oynamaktadır:

Çalışma Bakanlığı kapsamında ve bu 
Bakanlığa bağlı İş Müfettişleri,oluşan kazalar a a ğa bağ ş ü ett ş e ,o uşa a a a
ve kazaların takipleri, yürürlükteki Genelge 
Yönetmelik ve Kanunlar,,

İşyerlerini ve o işyerlerindeki müteaddit kazaları sistematik olarak 
yapılan ziyaretlerle denetlemek. 

Ancak, Çalışma Bakanlığının yeterli uzman ve denetim elemanlarının Ç ğ y
sayısına bakıldığında, maalesef Türkiye genelinde çok az sayıda 
işletmenin tam kapsamlı denetlenmesi söz konusu olmaktadır.



Diğer Bakanlık birimleri yetkilileri, Diğer Bakanlık birimleri yetkilileri, 
örneğin; T C Başbakanlıkörneğin; T C Başbakanlıkörneğin; T.C.Başbakanlık örneğin; T.C.Başbakanlık 

Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye BakanlığıGümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı,,

K K D 'l i itliliği i l ih dildikl i ülkK K D 'l i itliliği i l ih dildikl i ülkK.K.D.'lerin çeşitliliği,imal  ve ihraç edildikleri ülke sayısının K.K.D.'lerin çeşitliliği,imal  ve ihraç edildikleri ülke sayısının 
çokluğu ve piyasa hacmının büyüklüğü gözönüne çokluğu ve piyasa hacmının büyüklüğü gözönüne 
alındığında, ithal edilen bu ürünlerin (özellikle kategori II ve alındığında, ithal edilen bu ürünlerin (özellikle kategori II ve ğ , ( gğ , ( g
Kategori III' ün) standart ve normlara uygunluğu sorunu ile Kategori III' ün) standart ve normlara uygunluğu sorunu ile 
birlikte aranacak standartlar, ithalatta sıkı denetim ve  birlikte aranacak standartlar, ithalatta sıkı denetim ve  
gözetimi gerektirmektedirgözetimi gerektirmektedirgözetimi gerektirmektedir.gözetimi gerektirmektedir.
Ancak bu yalnızca Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Ancak bu yalnızca Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat 
Genel Müdürlüğünün tek başına altından kalkabileceği bir Genel Müdürlüğünün tek başına altından kalkabileceği bir Ge e üdü üğü ü e baş a a da a ab eceğ bGe e üdü üğü ü e baş a a da a ab eceğ b
denetim ve gözetim yöntemi değildir.denetim ve gözetim yöntemi değildir.
Burada  Çalışma Bakanlığı birimleri ile çok yakın dirsek Burada  Çalışma Bakanlığı birimleri ile çok yakın dirsek 
t k kt dit k kt diteması gerekmektedir.teması gerekmektedir.



Çünkü, Türkiyede üretilmeyen veya üretilen Çünkü, Türkiyede üretilmeyen veya üretilen 
ancak CE standartlarlarına uygunluğu olmayan ancak CE standartlarlarına uygunluğu olmayan 
ürünlerin yurddışından ithalatında, ithalat genel ürünlerin yurddışından ithalatında, ithalat genel 
müdürlüğünün fevri tasarruflarıyla uygulamakta müdürlüğünün fevri tasarruflarıyla uygulamakta 
olduğu çeşitli olduğu çeşitli kota, ithalatı zorlayıcı tebliğ ve kota, ithalatı zorlayıcı tebliğ ve 
genelgelerin yayınlanması;genelgelerin yayınlanması;
çalışan bireylerin ve kurumlarının gereksinimleri çalışan bireylerin ve kurumlarının gereksinimleri 
doğrultusunda ithalat yapan ve bu mesleğe doğrultusunda ithalat yapan ve bu mesleğe 
gönül vermiş bilinçli ithalatçıları caydırmaktadır.gönül vermiş bilinçli ithalatçıları caydırmaktadır.



B d l ith l tt ki D ti Gö ti İ Gü liğiB d l ith l tt ki D ti Gö ti İ Gü liğiBu nedenle ithalattaki Denetim ve Gözetim; İş Güvenliği Bu nedenle ithalattaki Denetim ve Gözetim; İş Güvenliği 
ithalatçılarının haricindeki bir “ithalatçılarının haricindeki bir “mesleki ithalatçı grubu?”mesleki ithalatçı grubu?”
üzerinde  gerçekleşecektir ki, burada şahsi kanım,üzerinde  gerçekleşecektir ki, burada şahsi kanım, bu bu g ç ş , ş ,g ç ş , ş ,
ithalatçıların asla denetlenemeyeceğidir.ithalatçıların asla denetlenemeyeceğidir.
Çünkü Gümrüklerde  beyannamelerin hakkıyla Çünkü Gümrüklerde  beyannamelerin hakkıyla 
d tl bil i i i k t b d ith l dild tl bil i i i k t b d ith l dildenetlenebilmesi için konteynır bazında ithal edilen denetlenebilmesi için konteynır bazında ithal edilen 
K.K.D.'lerin beyan haricinde fiziki muayene ve K.K.D.'lerin beyan haricinde fiziki muayene ve 
gözlemlerinin de  yapılması demektir.gözlemlerinin de  yapılması demektir.gö e e de yap as de egö e e de yap as de e
Bu da malum deniz aşırı ülkelerden Türkiyemizin Bu da malum deniz aşırı ülkelerden Türkiyemizin 
muhtelif limanlarına ve antrepolarına getirilen muhtelif limanlarına ve antrepolarına getirilen 
40' fut'luk koynerlar için, hemen hemen imkansız gibi 40' fut'luk koynerlar için, hemen hemen imkansız gibi 
gözükmektedir. gözükmektedir. 



B d Gü ük i i b l l ith l tB d Gü ük i i b l l ith l tBurada Gümrük giriş beyanlarıyla, ithalatçının Burada Gümrük giriş beyanlarıyla, ithalatçının 
fatura çıkış evrakları arasındaki karşılıklı uyum, fatura çıkış evrakları arasındaki karşılıklı uyum, 
rutin denetimlerle ortaya çıkarılmalıdır.rutin denetimlerle ortaya çıkarılmalıdır.rutin denetimlerle ortaya çıkarılmalıdır.rutin denetimlerle ortaya çıkarılmalıdır.
Bu da ancak Çalışma Bakanlığı uzmanlarının Bu da ancak Çalışma Bakanlığı uzmanlarının 
global platformlarda ürünle ilgili; marka, global platformlarda ürünle ilgili; marka, g gg g
model, standart, üretici,ve ortalama ürün model, standart, üretici,ve ortalama ürün 
fiyatını bilmesi ve saptamasıfiyatını bilmesi ve saptaması neticesinde neticesinde 
Gümrük ve Maliye Bakanlığı ile birlikte teşvikGümrük ve Maliye Bakanlığı ile birlikte teşvik--iiGümrük ve Maliye Bakanlığı ile birlikte teşvikGümrük ve Maliye Bakanlığı ile birlikte teşvik--i i 
mesai ederek gerçekleştirilebilir.mesai ederek gerçekleştirilebilir.
Aksi takdirde her zaman,Türkiye'ye çeşitliAksi takdirde her zaman,Türkiye'ye çeşitliAksi takdirde her zaman,Türkiye ye çeşitli Aksi takdirde her zaman,Türkiye ye çeşitli 
yollardan gözetimsiz ve denetimsiz K.K.D.'ler yollardan gözetimsiz ve denetimsiz K.K.D.'ler 
sokulup dağıtılacaktır.sokulup dağıtılacaktır.



Bağımsız Test ve Belgelendirme Kuruluşları ile 
Akreditasyon kuruluşları,

B ğ t t b l l di k ditBağımsız test,belgelendirme ve akreditasyon 
kuruluşlarının sayısal anlamda ve birbirlerine entegreli 
olarak miktarlarının arttırılması sağlanmalıdır.ğ
Bağımsız Test ve belgelendirme kuruluşları, nitelikleri ve 
adı üzerinde bağımsız hareket etmeleri nedeniyle 
ü ü l i f k i l f l i ki i iürünlerin fonksiyonel performanslarına, yani kişiyi 
korumasındaki güvenlik kriterlerine uygunluklarının 
teyidinde,önceden Ar-Ge'si yapılmış uluslar arası ey d de,ö cede Ge s yap ş u us a a as
platformlarda normları kabul edilmiş, alt ve üst koruma 
sınırları saptanmış ve bir 'standart' olarak da 
tanımlanan fenomenin uygunluğuna onay veren ve bunutanımlanan fenomenin uygunluğuna onay veren ve bunu 
da,örneğin “CE” ile belgelendiren kuruluşlardır.



B ğ t t b l l di k l l b tBağımsız test ve belgelendirme kuruluşlarının başta 
uzak doğu ve asya kökenli olanları olmak üzere tüm 
ülkeler bazında,Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve ,Ç ş ğ ş ğ ğ
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bir envanteri 
çıkartılarak bunlar kayda alınmalı ve bir “Data link”
vasıtasıyla hem ulusal düzeyde yurt içindeki firmalara vevasıtasıyla hem ulusal düzeyde yurt içindeki firmalara ve 
hem de Uluslar arası düzeyde yabancı uyruklu üretici 
firmalara Bağımsız Test ve Belgelendirme Kuruluşları 
tarafından verilen 'CE sertifikalarının' seri numaraları ve 
veriliş tarihleri saptanmalı ve hepsinin kolayca 
görülebileceği izlenebileceği ve denetlenebileceği bir 'görülebileceği, izlenebileceği ve denetlenebileceği bir  
Data bank' oluşturulmalıdır.



Bu Data Link vasıtasıyla hem Gümrüklerde ithalat 
işlemleri sırasında Dış Ticarette Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü ve hem de Türkiyedeki üreticilerin 
bu Uluslar arası bağımsız test kuruluşlarından almış 
oldukları CE standardizasyon belgeleri anında 
sorgulanabilmelidir.
Ancak bu takdirde sahte CE belgeleri sorunu ortadan 
kaldırılarak K.K.D. Denetim ve gözetimi efektif bir g
şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.



K K D üreticileri ve SatıcılarıK K D üreticileri ve SatıcılarıK.K.D.üreticileri ve Satıcıları,K.K.D.üreticileri ve Satıcıları,

ÜÜÜretici ve satıcılar, öncelikle Üretici ve satıcılar, öncelikle “ topluma “ topluma 
hizmet bilinciyle”hizmet bilinciyle” hareket etmelidir.hareket etmelidir.yy
Üretici veya satıcı, K.K.D.'nin kullanılacağı Üretici veya satıcı, K.K.D.'nin kullanılacağı 
riskli ortamda sanki K K D 'yi bizzatihiriskli ortamda sanki K K D 'yi bizzatihiriskli ortamda  sanki K.K.D. yi bizzatihi riskli ortamda  sanki K.K.D. yi bizzatihi 
kendisi kullanacakmış gibi bir mantık ve kendisi kullanacakmış gibi bir mantık ve 

d l h k d k ld l h k d k lvicdanla hareket ederek onu imal veya vicdanla hareket ederek onu imal veya 
piyasaya arz etmelidir.piyasaya arz etmelidir.p y yp y y



St d t d b l i k l kt kSt d t d b l i k l kt kStandart dışı, belgesiz ve koruyuculuktan uzak Standart dışı, belgesiz ve koruyuculuktan uzak 
K.K.D.'lere karşı mücadeleyi;  K.K.D.'lere karşı mücadeleyi;  'oto kontrol' 'oto kontrol' yoluyla yoluyla 
ilkönce kendileri başlatmalıdırlar Yalnızca kendilerininilkönce kendileri başlatmalıdırlar Yalnızca kendilerininilkönce kendileri başlatmalıdırlar.Yalnızca kendilerinin ,  ilkönce kendileri başlatmalıdırlar.Yalnızca kendilerinin ,  
kişisel gözlemleriyle imal ettikleri ve satmakta oldukları kişisel gözlemleriyle imal ettikleri ve satmakta oldukları 
K.K.D.'lerin herhangi bir imalat hatasında veya özürlü, K.K.D.'lerin herhangi bir imalat hatasında veya özürlü, 
k l ğ l ü ü ü i d ök l ğ l ü ü ü i d ökoruyuculuğu olmayan ürünü piyasaya arzından önce koruyuculuğu olmayan ürünü piyasaya arzından önce 
fark ettiklerinde; bunu kanun, tüzük, yönetmelik, tebligat fark ettiklerinde; bunu kanun, tüzük, yönetmelik, tebligat 
ve yaptırımların uygulanmasına fırsat dahi vermedenve yaptırımların uygulanmasına fırsat dahi vermedenve yaptırımların uygulanmasına fırsat dahi vermeden ve yaptırımların uygulanmasına fırsat dahi vermeden 
kendi bünyelerinde halletmelidirler. Bu bilince sahip kendi bünyelerinde halletmelidirler. Bu bilince sahip 
olabilmelidirler.K.K.D.'yi sehven piyasaya arz etmiş olabilmelidirler.K.K.D.'yi sehven piyasaya arz etmiş 
olsalar bile geri çekmelidirlerolsalar bile geri çekmelidirlerolsalar bile, geri çekmelidirler.olsalar bile, geri çekmelidirler.



K.K.D. Kullanıcıları,
İşyerlerinde İş Kazalarını önlemek zorunda 
olan işveren veya  yöneticiler; işyerinin 
evvelemirde risk analizini en doğru şekilde evvelemirde risk analizini en doğru şekilde 
değerlendirecek ve bununla ilgili Kişisel 
Koruyucu Donanımlar ile çalışanların 

t ik ili ki i i l k l  bil k  ergonometrik ilişkisini layıkıyla bilecek, 
işyerindeki risk ortamındaki uygulamalarıyla 
ilintili olarak bu donanımların (yani iş (y ş
güvenliği malzemelerinin) standartlarında 
ehil olan ve ona göre K.K.D.'lerin seçimini 
yapabilecek 'Sertifikalı Uzman' istihdam yapabilecek Sertifikalı Uzman  istihdam 
etmekle en doğru gözetim ve denetim 
ağının kurulmasını sağlayacaklardır.



Bu uzman  K.K.D.'nin “Son Kullanıcısı”olan 
işyeri çalışanlarına standartlara uygun en işyeri çalışanlarına standartlara uygun en 
doğru malzemeleri seçecek,işyeri 
satınalmacılarına direktifler vererek en doğru 
malzemenin alınmasını sağlayacak,işyeri 
içerisinde sürekli eğitimler vererek bu 
K K D 'l i l t ilK.K.D.'lerin çalışma ortamının vazgeçilmez 
unsurları olduklarını ' çalışanlarının dimağlarına' 
adeta kaydettireceklerdiradeta kaydettireceklerdir.
İşte o takdirde o işyeri birimindeki K.K.D.'lerin 
Denetim ve Gözetiminin tek sorumlusu da buDenetim ve Gözetiminin tek sorumlusu da,  bu 
“sertifikalı uzman” zat-ı muhteremi olacaktır.



Serbest Piyasa koşullarında Serbest Piyasa koşullarında 
Rakipler,Rakipler,

Serbest piyasa koşullarını oluşturmak ve haksız rekabetiSerbest piyasa koşullarını oluşturmak ve haksız rekabetiSerbest piyasa koşullarını oluşturmak ve haksız rekabeti Serbest piyasa koşullarını oluşturmak ve haksız rekabeti 
ortadan kaldırmak nedeniyle sektördeki  rakipler;  ortadan kaldırmak nedeniyle sektördeki  rakipler;  

1)Türkiyede CE Belgesiz imal edilmiş ürünlerle ilgili olarak,    1)Türkiyede CE Belgesiz imal edilmiş ürünlerle ilgili olarak,    
2)Türkiyede veya yurdışında üretilen K.K.D.'lerin  sahte 2)Türkiyede veya yurdışında üretilen K.K.D.'lerin  sahte 
belgelerle piyasaya arz edilmesiyle ilgili olarak veya belgelerle piyasaya arz edilmesiyle ilgili olarak veya 
3)ithalatında, getirilen kısıtlamalar, zorluklar ve konulan 3)ithalatında, getirilen kısıtlamalar, zorluklar ve konulan 
kotaların haricinde oluşturulan başka yol ve metodlarla kotaların haricinde oluşturulan başka yol ve metodlarla 
Tü ki ' k l ü ü l l il ili l kTü ki ' k l ü ü l l il ili l kTürkiye'ye sokulmuş ürünlerle ilgili olarak, Türkiye'ye sokulmuş ürünlerle ilgili olarak, 
gerekli mercilere  gerekli mercilere  ihbarlarda bulunarak, metazori bir ihbarlarda bulunarak, metazori bir 
piyasa denetimpiyasa denetim şeklini seçebilirler.şeklini seçebilirler.
Burada da şikayet mercii olan birimlerin kolayca telefon ve Burada da şikayet mercii olan birimlerin kolayca telefon ve 

ill i (hi ik bi dü k l d ) b l bil liill i (hi ik bi dü k l d ) b l bil liee--mailleri (hiyerarşik bir düzene sokulmadan) bulunabilmeli mailleri (hiyerarşik bir düzene sokulmadan) bulunabilmeli 
ve ihbar  kaynağı sorgulanmadan bu merciler seri bir ve ihbar  kaynağı sorgulanmadan bu merciler seri bir 
şekilde hareket etmelidirler.şekilde hareket etmelidirler.
Aksi takdirde bu denetim ve gözetim methodu asla Aksi takdirde bu denetim ve gözetim methodu asla 

kl ti ilkl ti ilgerçekleştirilemez.gerçekleştirilemez.



llFuarlarFuarlar
Tabii yeri gelmişken söyleyebileceğimiz akla gelen en Tabii yeri gelmişken söyleyebileceğimiz akla gelen en 

son ve en efektif denetim ve gözetim  mahallerinden son ve en efektif denetim ve gözetim  mahallerinden gg
birisi de; ulusal ve uluslar arası Fuarlardır.birisi de; ulusal ve uluslar arası Fuarlardır.

Bildiğiniz gibi K K D satan firmalar dükkanlarında veBildiğiniz gibi K K D satan firmalar dükkanlarında veBildiğiniz gibi  K.K.D. satan firmalar, dükkanlarında ve Bildiğiniz gibi  K.K.D. satan firmalar, dükkanlarında ve 
depolarında satışa sunmuş oldukları K.K.D.'lereni, tüm  depolarında satışa sunmuş oldukları K.K.D.'lereni, tüm  
“al beni'leriyle”“al beni'leriyle” buralarda sergilerler.buralarda sergilerler.

Şayet Fuarlardaki denetimlerde ürünlerle ilgili eksiklikler Şayet Fuarlardaki denetimlerde ürünlerle ilgili eksiklikler 
ve yanlışlıklar tespit edilmişse,katılımcının Dükkan veve yanlışlıklar tespit edilmişse,katılımcının Dükkan veve yanlışlıklar tespit edilmişse,katılımcının Dükkan ve ve yanlışlıklar tespit edilmişse,katılımcının Dükkan ve 
işyerlerindeki veya deposundaki  K.K.D.'lerin piyasaya işyerlerindeki veya deposundaki  K.K.D.'lerin piyasaya 
arzlarında  muhakkak  bunlara misliyle rastlanacaktır.arzlarında  muhakkak  bunlara misliyle rastlanacaktır.



ĞOSMAN AKDAĞ
İSGİAD BAŞKAN YARDIMCISIİSGİAD BAŞKAN YARDIMCISI

S l SSaygılarımı Sunarım


