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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 
 
 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli 
derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu 
veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel 
koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları 
belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına 
giren tüm işyerlerini kapsar. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi uyarınca 
çıkarılmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve 
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, 
takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve 
cihazları, 

ifade eder. 

A)  Bu tanım kapsamında; 
a) Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici 

tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş 
donanım, 



b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen 
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu 
cihaz, alet veya malzeme, 

c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan 
ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da, kişisel 
koruyucu donanım sayılır. 

Ayrıca; 
Tehlikeye maruz kalma süresince, sürekli olarak kullanılması veya giyilmesi 
amaçlanmasa da, farklı ve ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için kişisel koruyucu 
donanım ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem, kişisel koruyucu 
donanımın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilir. 

 
B) Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz: 

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan 
iş elbiseleri ve üniformalar, 

b)  Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman, 
c)  Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı 

kişisel koruyucular, 
d)  Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 
e)  Spor ekipmanı, 
f)  Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 
g)  Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar. 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

 
Genel Kural 
Madde 5 — Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik 
önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam 
olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacaktır. 
 
Genel Hükümler 
Madde 6 — Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak 
aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. 
Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 

1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. 

2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır. 



3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun 
olacaktır. 

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır. 

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın 
kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada 
kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır. 

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin 
derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel 
koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir. 

d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu 
hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve 
hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır. 

e)  İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca 
ulaşılabilecektir. 

f)  Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve 
onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik 
şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır. 

g)  İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı 
konusunda bilgilendirecektir. 

h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak 
eğitim verecektir. 

i)  Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun 
olarak kullanılacaktır. 

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler 
tarafından anlaşılır olacaktır. 
 
Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi 
Madde 7 — İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen 
hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir: 

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını 
değerlendirecektir. 
Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerecektir; 

1) Diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 
2) Kişisel koruyucu donanımın bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde 

belirtilen risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin, ekipmanın kendisinden de 
kaynaklanabilecek herhangi bir risk de göz önünde bulundurularak 
tanımlanması, 

3) Satın alınmak istenen kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) 
bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması. 



b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir elemanında değişiklik yapıldığı takdirde bu 
maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılacaktır. 
 
Kullanım Kuralları 
Madde 8 — Her işveren, Ek-III’de belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu koruma 
yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, 
Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için 
gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere 
verecektir. 
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü 
önlemi alacaktır. 
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata 
uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirecektir. 
İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda 
olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. 
 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 9 — İşveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydı 
ile kişisel koruyucu donanım kullanımında, sağlık ve güvenlik yönünden alınması 
gerekli önlemler hakkında işçilere ve/veya temsilcilerine bilgi verecektir. 
 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 
Madde 10 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin 
görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği 
Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
 
Uygulama 
Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı 
ile, kişisel koruyucuların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de 
uygulanır. 
 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  


