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1. AUTHORISED REPRESENTATIVE  

1. YETKİLİ TEMSİLCİ  
Bu bölüm yalnızca bir üretici tarafından AB yetkili temsilcisi atanmışsa geçerlidir. 

Yetkili temsilci tayin edildi mi? NO 

Şirket Adı:  

Açık Adres:  

BEYAN 
 

 

AD:   TARİH:   

Beyanı onaylamak için kutuyu işaretleyin. ☐ 

 
2. INTENDED USE OF THE PPE 

2. KKD’NİN KULLANIM AMACI 
Ürünün kısa bir tanımı, kullanımı ve korunması amaçlanan riskler olmalıdır. 

Sayfa 1'de tanımlanan KKD modeli ve bu teknik dosyanın konusu, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma için tek 
vardiyalı kullanımlı partikül filtreleme yapan yarım yüz maskeleri olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

 
3. TECHNICAL SPECIFICATION OR HARMONISED STANDARDS 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER VEYA UYUMLU STANDARTLAR 
Bu bölüm iki kısma ayrılmıştır. (3.1) teknik şartname kullanılmışsa, (3.2) uyumlu standartlar kullanılmışsa. 

3.1 TEKNİK ÖZELLLİK 
Teknik şartname tipik olarak harmonize  standardın olmadığı veya harmonize standartlarda bir teknik şartnamenin üretilmesini gerektiren bir boşluk olduğu 
durumlarda kullanılır. Teknik şartname, uyum sağlayan  standartların bazı maddelerini içerebilir. Teknik bir özellik kullanıldığında, lütfen aşağıdakileri 
tamamlayın. 
Kullanılan teknik özellik var mı? NO 

Harmonize standart (lar) hükümleri kullanılıyor mu? NO  

STANDART SAYI & YAYIN TARİHİ KULLANILAN MADDE NUMARALARI 

  

 3.2. UYUMLU STANDARTLAR 
Lütfen EHSR'lere uygunluğu test etmek için ürün için geçerli olan tüm uyumlu standartları listeleyin ve standardın tam olarak kullanılıp kullanılmadığını 
belirtin. Bir standardın sadece bazı maddeleri uygulanmışsa, bu maddeler listelenmelidir. 
STANDARD & TARİH  TAM VEYA PARÇA KULLANILDI KULLANILAN MADDE 

NUMARALARI 

EN 149:2001+A1:2009 Tam olarak kullanıldı mı? EVET Tam test 
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4. ESSENTIAL HEALTH & SAFETY REQUIREMENTS – EHSRs (Annex II PPER) 

’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

 

1 
 

TÜM KKD'LER İÇİN GEÇERLİ OLAN GENEL ŞARTLAR      

  PPE must provide adequate protection against the risks 
against which it is intended to protect. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009    

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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
5 / 7.7 / 7.9 

   

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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
5 / 7.7 / 7.9 / 7.12 

   

1.1.2.2 Farklı risk seviyelerine 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 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.9 

   

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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.12 / 7.14 / 7.16 

   

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. 

 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.5 / 7.7 / 7.10 / 7.11 

   

1.2.1.2 KKD’nin Kullanıcıya Temas Eden Yüzeyinin Uygunluğu      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 

   

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. 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.14 

   

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. 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.7 

   

1.3.2 Hafiflik ve Dayanıklılık      

  KKD, dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde 
olabildiğince hafif imal edilmelidir. 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.4 / 7.5 / 7.7 

   

  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. 

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.4 / 7.5 / 7.7 

   

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. 

HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

1.3.4 Çıkarılabilir koruyucular içeren koruyucu giysi      

  Çıkarılabilir koruyucular içeren koruyucu giysiler KKD'yi 
oluşturur ve uygunluk değerlendirme prosedürleri 
sırasında bir kombinasyon olarak değerlendirilecektir. 

HAYIR      

1.4 İmalatçı Tarafından Verilecek Bilgiler      

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

EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

  a) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi, EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

  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), 

EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

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

HAYIR     

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

EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

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

EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

  e) KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son 
kullanma tarihi, 

EVET  X   

  f) Taşımaya uygun paketleme şekli, EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

  g) İşaretlerin anlamı (2.12), EVET  X   

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

EVET  X   
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

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

EVET EN 149:2001+A1:2009 
10 

X   

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. 

HAYIR     

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. 

HAYIR     

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. 

EVET EN 149:2001+A1:2009 
7.14 

X   

  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. 

HAYIR     

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

HAYIR     

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. 

EVET EN 149:2001+A1:2009 
9 / 10 

X X  
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

EVET EN 149:2001+A1:2009 
9 / 10 

X X  

   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. 

HAYIR     

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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR     

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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

2.8 Çok Tehlikeli Durumlarda Kullanılan KKD’ler      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

EVET  EN149:2001 
10 

X   

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

EVET  EN149:2001 
10 

X   

  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. 

HAYIR     

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. 

HAYIR     

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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

2.12 Üzerinde Dolaylı veya Doğrudan Sağlık ve Güvenlikle 
İlgili Bir veya Birden Fazla Tanımlayıcı İşaret Taşıyan 
KKD’ler 
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

EVET  EN149:2001 
9 

 X  

  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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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 
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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, darbe emici 
donanımın ağırlığı ve boyutları, öngörülen kullanım 
süresince etkin kullanımı engellemeyecek düzeyde 
olmalıdır. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

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

HAYIR      

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

HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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) 

HAYIR      

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 

HAYIR      

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

HAYIR      

3.6 Isı ve/veya Ateşe Karşı Korunma      

  sı 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. 

HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

  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) 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

3.6.2 Kullanıma Hazır KKD’ler      

  Öngörülen kullanım koşullarında; HAYIR      

  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. 

HAYIR      

  b) KKD, sıvı ve buharın içeri sızmasını önlemeli ve kullanıcı 
ile temas ettiğinde yanıklara neden olmamalıdır. 

HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

3.7.2 Kullanıma Hazır KKD’ler      

  Öngörülen kullanım koşullarında; HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

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

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

 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      

  yonlaştırıcı 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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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

HAYIR      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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

HAYIR      

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. 

HAYIR      

   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. (1.3.2) 

HAYIR      

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

HAYIR      

3.10 Tehlikeli Maddelerden ve Bulaşıcı Ajanlardan Korunma      

3.10.1 Solunum Sisteminin Korunması      
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’4. TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ - EHSR'ler (Ek II PPER) 
Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

  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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

  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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

  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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

  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. 

EVET  EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

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

EVET   EN 149:2001+A1:2009 
7.7 / 7.8 / 7.9 / 7.12 / 7.16 / 9 / 10 

   

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. 

HAYIR      
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Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  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. 

HAYIR      

  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. 

HAYIR      

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. 

HAYIR      

 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, 

 

HAYIR      

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

HAYIR      
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Lütfen her bir EHSR için EVET ya da Hayır'ı seçin. "Evet" olarak işaretlediğiniz kişiler için, lütfen gereksinimi karşılamak için yapılan işlemi "X" işaretleyin. İşleminiz  test / Kullanıcı Bilgisi veya işaret değilse, lütfen diğerinin altında 
kısa bir açıklama yapın. 
 

Referans 
 

KKD Yönetmeliğine göre EHSR'lerin listesi 
  

UYGUN 
 

YAPILAN İŞLEMLER 

  
 

 
EVET/HAYIR 

 

TEST 
Standard/madde 

 

KULLANICI 
BİLGİSİ  

 

 
İŞARETLEME 

 

 
DİĞER (AÇIKLAMA) 

  c) Kullanıcının tekrar yüzeye çıkabilmesini sağlayacak bir 
hayat kurtarıcı giysi takımı    (3.4.1). 

HAYIR      
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5. RISK ASSESSMENT 

5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
Risk değerlendirmesi, ürünün kullanım amacına bağlı olarak, EHSRs tarafından halihazırda kapsanmamış diğer riskleri tanımlamalıdır. Lütfen bir risk değerlendirme beyanı ekleyin. Ek bir risk yoksa, ifade bunu doğrulamalıdır. Ek 
riskler varsa, lütfen riski açıklayın; alınan eylem test/kullanıcı bilgisi veya işaretleme olabilir ve bunu yalnızca bir ‘X’ile işaretlemeniz gerekir. Eylem 'diğer' ise, lütfen alınan eylemi kısaca açıklayın. 

MBM GİYİM DIŞ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ.  amaçlanan kullanımı ve yanlış kullanım olasılığını göz önünde bulundurarak ürünlerimiz için bir risk değerlendirmesi 
yapmıştır. Ürünümüz Koruyucu Maskedir ve partikül ve toza karşı ürün üretmeyi amaçlamaktadır ve KKD Yönetmeliği'nin Temel Sağlık ve Güvenlik Şartları 
tarafından halihazırda ele alınmamış herhangi bir ek risk belirlemedik. 

ÖZEL RİSKLER YAPILAN İŞLEMLER 

Risk Açıklaması TEST KULLANICI 
BİLGİLENDİRME 

İŞARETLEME DİĞER (AÇIKLAMA) 

N/A     
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6. DESIGN AND MANUFACTURING DRAWINGS 

6. TASARIM VE İMALAT ÇİZİMLERİ 
Tasarım ve üretim çizimleri, tüm bileşen ve alt bileşenler de dahil olmak üzere ayrıntılı olmalı ve ayrıca her biri için Boyutlar sağlamalıdır. Elektrik elemanları 
açıkça devre seviyesine kadar ayrıntılı olmalıdır. Bileşenler montaj amacıyla satın alınırsa ve üretilmezse, tedarikçiden teknik bir sayfa veya benzer bir belge 
yeterli olacaktır. 

ÇİZİMLERİ BİR GÖRÜNTÜ OLARAK YERLEŞTİRİN, BAŞLIK VE KONU / REVİZYON DURUMUNU BURADA BELİRTİN 
HAYIRT: Çizimler ayrıntılı olmalı ve alt bileşen seviyesine kadar boyutlar içermelidir. 

Eke bakın. 

6.1 DESCRIPTION OF VARIANCE 

 
7. COMPONENT AND MATERIALS 

7. BİLEŞEN VE MALZEMELER 
Lütfen bileşenlerinizi ve alt bileşenlerinizi listeleyin ve malzemeleri ve malzeme çeşitlerini detaylandırın. Bileşenler ve malzemeler bir tedarikçiden satın alınırsa, 
tedarikçinin malzeme için referansı belirtilmelidir.. 

BİLEŞEN VE YA ALT 
BİLEŞEN 

MALZEME SINIF 
ZATEN BELGELİ 
Mİ? SERTİFİKA NO  

HARİCİ KAYNAK 

1.DIŞ KATMAN NON WOVEN 60 Gr  MOĞUL KUMAŞÇILIK 

2.KATMAN NON WOVEN 40 Gr  MOĞUL KUMAŞÇILIK 

3.FİLİTRASYON KATMANI MELT-BLOWN 25 Gr  HAS GRUP MEDİKAL 

4.FİLİTRASYON KATMANI MELT-BLOWN 25 Gr  HAS GRUP MEDİKAL 

5.İÇ KATMAN NON WOVEN 30 Gr  MOĞUL KUMAŞÇILIK 

 
MALZEME BEYANI 

Olası ayrışma ürünleri de dahil olmak üzere yukarıda adı geçen malzeme ve parçaların, normal kullanım sırasında 
kullanıcı hijyenine veya sağlığına olumsuz etkilere neden olduğu veya tahrişe neden olabileceği bilinmemektedir. 

İSİM :  TARİH:17/07/2020 

BİLDİRİMİN DOĞRU VE GEÇERLİ OLDUĞUNU ONAYLAMAK İÇİN KUTUYU İŞARETLEYİN ☒ 

 
7.1 PRODUCT TO BE FITTED TO AHAYIRTHER MANUFACTURER’S PRODUCT 

 
7.2 SPARE PARTS & ACCESSORIES 

7.1 YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR 
Bu bölüm, sertifikalı ürün için yedek ve aksesuar tedarik ediyorsanız geçerlidir. Lütfen parçayı listeleyin ve tipini ve aksesuarın yedek parçasının nerede 
olduğunu belirtin. Yedek parçalar ve aksesuarlar kullanıcı bilgilerine ait ayrı bir sayfada listelenmişse, teknik dosya ile birlikte sayfa verilmelidir..  

Ürününüzün yedek parçaları veya aksesuarları var mı? NO 

TANIM TİP? AYRINTILI OLARAK 

   

 
10. USER INFORMATION DOCUMENT 

8. KULLANICI BİLGİ BELGESİ 
Lütfen kullanım klavuzunun bir kopyasını ekleyin 
Aşağıda listelenen ekler tamamlanmış teknik dosya ile birlikte gönderilmelidir 

KULLANICI BİLGİLERİ BELGE METNİ  
Eke bakın. 

10.1 DECLARATION – MATERIALS FOR MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTING 

8.1 BEYAN-BAKIM, TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON MALZEMELERİ 
Bakım, temizlik ve dezenfeksiyon için önerilen ürünlerin/malzemelerin ilgili talimatlara uygun olarak 
uygulandığında KKD veya kullanıcı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını beyan ederiz. 

BEYANIN DOĞRU VE GEÇERLİ OLDUĞUNU ONAYLAMAK İÇİN KUTUYU İŞARETLEYİN ☒ 
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10.2 DECLARATION – SUPPLY OF USER INFORMATION 

8.2 BEYAN-KULLANICI BİLGİLERİNİN TEMİNİ 
Kullanıcı bilgilerinin piyasada bulunan en küçük her birime uygun olduğunu beyan ederiz. 

BEYANIN DOĞRU VE GEÇERLİ OLDUĞUNU ONAYLAMAK İÇİN KUTUYU İŞARETLEYİN ☒ 

 

11. PRODUCT MARKING 

9. ÜRÜN İŞARETİ 
Lütfen ürün işaretleme resminizin bir kopyasını ekleyin. 
Aşağıda listelenen ekler tamamlanmış teknik dosya ile birlikte gönderilmelidir 

KULLANICI ÜRÜN İŞARETLEME RESMİNİ EKLEME VEYA BELGE EKLEME 

Maske üzerine aşağıdaki işaretleme eklenecektir. 
Firma bilgisi ve adresi yer alacaktır. 
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11.1 PACKAGING MARKING 

9.1 AMBALAJ İŞARETİ 
Lütfen ambalaj işaretleme resminizin bir kopyasını ekleyin. 
Aşağıda listelenen ekler tamamlanmış teknik dosya ile birlikte gönderilmelidir 

KULLANICI AMBALAJ İŞARETİ  
Eke bakın. 

 
12. EU DECLARATION OF CONFORMITY 

10. EU UYGUNLUK BEYANI 
İçeriği sizin için kontrol edebilmemiz için lütfen AB Uygunluk Beyanınızın bir taslağını veya örneğini sağlayın. 
Aşağıda listelenen ekler tamamlanmış teknik dosya ile birlikte gönderilmelidir 

INSERT EXAMPLE DECLARATION OF CONFORMITY OR ATTACH DOCUMENTS 
AB Uygunluk Beyanı, kullanıcı bilgileri ve maskeler ile birlikte gönderilir. 
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