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Piyasada yönetmelik şartlarını sağlamayan ve imalatçısı belli olmayan, imalatçısı tarafından resmi olarak atanmış dağıtıcısı bulunmayan KKD lerin tedarik edilmemesi 

gerekmektedir. 

Tedarikçisi belli KKD ler, Türkçe kullanım kılavuzu ve CE belgesi ile birlikte, resmi tedarikçisinden temin edilmelidir.

Tel & Faks:0288 412 65 25  Gsm:0549 412 65 25
Adres: Atatürk Mah. Yeni Sanayi Sitesi 11.Sk. No:13 Kat:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Web: http://www.megatrak.com.tr    e-mail: bilgi@megatrak.com.tr

01.05.2019

İlgi:

Konu:

İlgili Bakanlık:

01.05.2019

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (89/686/AET) (29/11/2006 / 26361 sayılı RG.) yürürlükten kaldırılmıştır.

NOTLAR: * Bu form, bilgilendirme amaçlıdır. (Detaylı bilgi 0288 412 65 25 )

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

SONUÇ

Aksiyon

DEĞİŞİKLİLİĞİN KAPSAM VE AMAÇI

MEVZUAT   DEĞİŞİKLİK   BİLDİRİM
         FORMU

* Mevzuata uygunluğunuz ve alınacak aksiyonlar ile ilgili firmamızından destek isteyebilirsiniz. ( bilgi@megatrak.com.tr )

* İlgili mevzuata  " http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-5.htm " linkinden ulaşabilirsiniz.
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Değişen Mevzuat:

Mevzuatın Adı:

11.05.2019

30761

KKD tasarım, üretim, dağıtım ve tedarik.

Kişisel Koruyucu Donananım (KKD) ile ilgili usul ve esaslar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

Kapsam: Yönetmelik kişisel koruyucu donanımları kapsar. Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla kullanılan, nefsi müdafaa amacıyla özel 

tasarlananmış ürünler ile özel kullanım amacıyla tasarlanan (aşırı olmayan atmosferik koşullarda, bulaşık yıkama işlemlerinde su ve neme karşı, deniz ve hava 

taşımacılığında münhasıran kullanılanlar,  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Moped Sürücüleri ve Yolcuları İçin Koruyucu 

Başlıklar ve Siperliklerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş, yüz ve göz koruyucular) bu yönetmeliğin kapsamına girmez.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD); 1) Kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış ve imal 

edilmiş donanım, 2) Koruma işlevi için gerekli olan,  donanıma ait değiştirilebilir parçalar, 

3) donanımlara ait, kişilerce giyilmeyen veya tutulmayan, donanımı bir dış cihaza veya uygun bir ankraj noktasına bağlamak amacıyla tasarlanmış, bir yapıya kalıcı olarak 

bağlanmayan ve kullanım öncesinde sabitlenmesine gerek duyulmayan bağlantı sistemleri,

Piyasada bulundurma; Piyasada yalnızca bu Yönetmeliğe uygun olan, amacına uygun olarak kullanıldığında ve bakımı yapıldığında insan sağlığını, can ve mal güvenliğini, 

hayvan ve bitki yaşam ve sağlığını tehlikeye atmayan KKD’ler bulundurulur.

Temel sağlık ve güvenlik gerekleri: Bu Yönetmelik kapsamındaki KKD’ler, Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar.

İmalatçının yükümlülükleri: İmalatçı, Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlanan ve imal edilen KKD’leri piyasaya arz eder.

İthalatçının yükümlülükleri: İthalatçı, piyasaya yalnızca bu Yönetmelik hükümlerine uygun KKD’yi arz eder.

Dağıtıcının yükümlülükleri: Dağıtıcı, piyasada bulundurduğu KKD’nin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gözetir. KKD’nin “CE” işareti taşıdığını ve gerekli belgeler 

ile Türkçe kullanım kılavuzunun KKD ile birlikte sunulduğunu, imalatçının belirtilen gereklilikleri sağladığını teyit eder. Temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşımayan 

KKD’yi piyasada bulundurmaz. KKD’nin risk teşkil ettiği durumda, imalatçı veya ithalatçı ile Bakanlığı bilgilendirir.

Uygunluk varsayımı; Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk 

standartlarına veya bu standartların ilgili bölümlerine uygun KKD’lerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır.

Megatrak_F138.Rev1


