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Kişisel Koruyucu Donanımlar Kategorizasyon Rehberi:
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların 
CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarının 
belirlenmesi gerekir. Bu anlamda Kişisel Koruyucu Donanımların kategorizasyonuna 
ait tebliği web sitemizden indirip, inceleyebilirsiniz.. 
(Bkz: KKD Kategorizasyon Rehberi)

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar 
(EN Standartları):
EN Standartları Avrupa’daki Standart Otoritelerinin oluşturduğu komitelerin kabul 
ettiği teknik standartlardır. Bu teknik standartlar Kişisel Koruyucu Donanımlar 
(KKD) dahil olmak üzere birçok çeşitli ürüne yönelik olarak minimum performans 
şartlarını ve test metodlarını belirler. Bu anlamda Kişisel Koruyucu Donanımlar EN 
Standartlarına ait tebliği web sitemizden indirip, inceleyebilirsiniz.. 
(Bkz: KKD İçin Ulusal Standart Rehberi)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede 
azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya 
çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu 
donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları 
belirlemektir.Bu anlamda Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılmasına 
ait yönetmeliği web sitemizden indirip, inceleyebilirsiniz.. 
(Bkz: KKD’lerin İşyerlerinde Kullanım Yönetmeliği)

CE İşareti (Belgesi) Olmazsa Ne Olur?
CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin 
CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’de 
ürünlerin piyasaya arz olması mümkün değildir. Türkiye’de son yasal değişikliklere 
göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE 
işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.
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KORUYUCU ELDİVENLER
Genel Özellikler ve 
Deney Metodları

EN 420

KAPSAM: 
Bu standart, eldivenin tasarımı, yapısı, tehlikelere karşı koruması, sunduğu konforu, 
verimliliği ve tüm koruyucu eldivenlere uygulanabilen işaretleme ve bilgilendirme 
için gerekli olan genel şartları belirler. Bu standart aynı zamanda kol korumaları için 
de geçerlidir.

Temel noktalar aşağıda verilmiştir. Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi 
en özel uygulamalar için tasarlanmış olan bazı eldivenler ise özel sıkı standartlarca 
yönetilmektedir.

TANIM:
Eldiven eli veya elin başka kısımlarını tehlikelerden koruyan bir kişisel koruma 
ekipmanıdır. Ön kol ve kol kısmını da kaplayabilir.

Performans seviyesi, bir eldivenin özel bir testte nasıl bir performans gösterdiği 
ve bu testin sonuçlarına göre derecelendirildiğini gösteren bir (0 ila 4 arasında) 
sayıdır. Seviye 0 eldivenin ya test edilmediğini ya da minimum performans 
seviyesinin altında olduğunu gösterir. X performans seviyesi eldiven numunesi için 
test yönteminin uygun olmadığını gösterir. Daha yüksek rakamlar daha yüksek 
performans seviyelerini gösterir.

GEREKSİNİMLER:
Eldiven Yapısı ve Tasarımı
Eldivenlerin nihai kullanımın önceden görülebilen şartlarında olası en iyi koruma 
derecesini sağlaması gerekmektedir
Dikişler de dâhil edildiğinde bu dikişlerin mukavemetinin eldivenin genel 
performansını düşürmemelidir.

Zararsızlık
Eldivenlerin kullanıcıya herhangi bir hasar vermemesi gerekir
Eldivendeki pH değer 3.5 ila 9.5 arasında olmalıdır

Temizleme Talimatları
Bakım talimatlarına uyulursa, temizlik dönemlerinin tavsiye edilen azami sayısının 
ardından performans seviyeleri düşmemelidir.
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Elektrostatik Özellikler
Elektrostatik boşalmaların riskini azaltmak için tasarlanan anti statik eldivenler EN 
1149’a göre test edilmelidir
Elde edilen test değerlerinin Kullanım Talimatlarında belirtilmesi gerekir
Elektrostatik bir simge KULLANILMAMALIDIR.

Boyutlandırma
Minimum uzunluğun altında olan eldivenler için ‘Özel Amaçlara Uygundur’ denir.

Su Buharı Geçişi Ve Emişi
Gerekirse eldivenlerin su buharı geçişine (5mg/cm2.h) izin vermesi gerekir
Eldivenler su buharı geçişini engelliyorsa, bu 8 saat boyunca en az 8 mg/cm2 
olmalıdır.

ÖLÇÜ: Eldiven onaylanmış ortak Avrupa el ölçüsüne uygun üretilmelidir.
ELDİVEN 
EBADI El Ebadına Uygun El Çevresi/Uzunluğu 

(mm)
Eldivenin Minimum 

Uzunluğu (mm)

6 6 152/160 220
7 7 178/171 230
8 8 203/182 240
9 9 229/192 250

10 10 254/204 260
11 11 279/215 270

ÜRÜN BİLGİSİ VE İŞARETLEME: 
Her ürünün üretici adı, eldiven ismi, ölçüsü, performans seviyeleri, EN standartları ve 
CE işareti ile tanımlanmalıdır.

PAKETLEME: 
Üretici ve imalatçının iletişim bilgileri, eldiven ismi, eldiven ölçüsü, CE işareti, 
performans seviyeleri, EN standartları, kullanım süresi ve risk seviyesi.

KULLANIM TALİMATLARI:
Üretici ve imalatçının iletişim bilgileri, eldiven ismi ve ölçüsü, CE işareti, bakım, 
muhafaza ve kullanıma yönelik talimatlar, onaylanmış kuruluş bilgileri, alerjen 
durum açıklaması



6

MEKANİK RİSKLERE 
KARŞI KORUYUCU 
ELDİVENLER

EN 388

ABCD

KAPSAM: 
Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme gibi mekanik risklere karşı 
koruyucu eldivenlere ilişkin özellikler ve deney metodlarını kapsar.

ÖZELLİKLER:
Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420’nin uygulanabilen bütün 
özelliklerini karşılamalıdır.

Mekanik risklere karşı koruyucu bir eldivenin performans seviyesi aşağıdaki tabloda 
gösterilmiş her seviyenin en az özelliklerine göre sınıflandırılmış niteliklerden birisi 
için (aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme) daha yüksek seviye olmalıdır.

Not – Delinme direnci için özellikleri karşılayan eldivenler, deri altı (hipodermik) 
iğneler gibi keskin uçlu nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir.

Tablo – Performans seviyeleri
Deney 0 1 2 3 4 5

A -  Aşınma direnci (çevrim sayısı) <100 100 500 2000 8000 -
B -  Bıçakla kesilme direnci (indeks) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C -  Yırtılma direnci (N) <10 10 25 50 75 -
D -  Delinme direnci (N) <20 20 60 100 150 -

A: Aşınmaya karşı direnç: Eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına 
dayanır.
B: Bıçak kesiği direnci: Sabit bir hızda numunedeki kesilme için gerekli olan 
döngülerin sayısına dayanır.
C: Yırtılma direnci: Eldiveni yırtmak için gerekli olan güç miktarına dayanır.
D: Delinme direnci: Standart boy bir noktası bulunan numuneyi delmek için gerekli 
olan güç miktarına dayanır
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PİKTOGRAM:
Eldivenin mekanik özellikleri, dört performans seviyesi numaralarını takip eden 
mekanik riskler için piktogram yoluyla gösterilmelidir.

İlk numara aşınma direncine, ikinci numara bıçakla kesilme direncine, üçüncü 
numara yırtılma direncine ve dördüncü numarada delinme direncine karşılık gelir.

Delinme Direnci (0-4)
Yırtılma Direnci (0-4)
Bıçakla Kesilme Direnci (0-5)
Aşınma Direnci (0-4)

A B C D
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KİMYASAL MADDELER ve 
MİKROORGANİZMALARA 
KARŞI KORUYUCU 
ELDİVENLER

EN 374

KAPSAM: 
Bu standart, kullanıcak kişileri kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı 
korumak için gerekli olan kuralları kapsar ve kullanılacak terimleri tarif eder.

Nüfuz etme
Bir kimyasal madde ve/veya mikroorganizmanın, koruyucu eldiven malzemesindeki 
gözenekli malzeme, dikiş, iğne deliği veya diğer kusurlardan moleküler olmayan bir 
seviyede geçişi ifade eder.

Sızma
Eldivenlerdeki kauçuk ve plastik filmler her zaman sıvılara karşı bariyer 
oluşturmayabilir. Bazen sıvıları emerek ve cilde temas etmemesi için sıvıyı tutarak 
bir sünger görevi de görebilirler. Bu sebeple geçirme sürelerini veya tehlikeli sıvının 
cilde temas etmesi için geçen süreyi hesaplamak gereklidir.

Deney Metodu
  . Nüfuziyet    : EN 374-2 
  . Geçirgenlik  : EN 374-3

PERFORMANS KURALLARI:
Sıvı geçirmez bölümün asgari uzunluğu:
Eldivenin sıvı geçirmez bölümünün uzunluğu, en azından EN 420’de belirtilen asgari 
eldiven boyuna eşit olmalıdır.

Nüfuziyet: 
Eldivenler EN 374-2’de verilen deney metodlarına göre deneye tabi tutulduğunda 
sızdırmamalı ve verilen kriterlere göre her iki deneyden de geçmelidir.

Geçirgenlik (EN 374-3):
Her bir koruyucu eldiven/deneyde kullanılan kimyasal madde birleşimi, eldivenin 
geçirgenliğine karşı koruma sağladığı, her bir kimyasal maddeye göre geçiş süresi 
bakımından sınıflandırılır.
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GEÇİRGENLİK PERFORMANS SEVİYELERİ:
Performans Değerleri (sızma) 1 2 3 4 5 6
Ölçülen Zaman (dakika) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

İŞARETLEME: (Şelik1, Şekil2) 
Aynı eldiven üzerinde her iki piktogram birlikte kullanılmamalıdır. Piktogramlarla 
bilrikte standardın numarası da verilmelidir.

Deneyde Kullanılan Kimyasal Maddeler Listesi:
KOD HARFİ KİMYASAL MADDE CAS NUMARASI SINIFI

A Metanol 67-56-1 Birincil alkol
B Aseton 67-64-1 Keton
C Asetonitril 75-05-8 Nitril bileşiği
D Diklorometan 75-09-2 Klorlanmış parafin
E Karbon disülfür 75-15-0 Kükürt içeren organik bileşik
F Toluen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon
G Dietilamin 109-89-7 Amin
H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik ve eter bileşiği
I Etil asetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Doymuş hidrokarbon
K Sodyum hidroksit, %40’lık 1310-73-2 İnorganik baz
L Sülfürik asit, %96’lık 7664-93-9 İnorganik mineral asit

Şekil 1:
Kimyasal Madde Bilgileri 
İhtiva Eden Piktogram 
(“AKL” Değerleri örnek olarak 
verilmiştir.)
Piktogramda 30dk.lık 
geçirme süresini aşan 
kimyasal maddelerin kodları 
belirtilmelidir.

Şekil 2 :
“Su Geçirmez” ve “Düşük 
Seviyede Kimyasal Koruma” 
Sağlayan Eldivenler İçin 
Piktogram.
30 dk.lık Kimyasal geçirgenlik 
sağlamayan, fakat sızma testine 
uyan eldivenler için kullanılır.

A K L
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KİMYASAL MADDELER ve 
MİKROORGANİZMALARA 
KARŞI KORUYUCU 
ELDİVENLER

EN 374-2

KAPSAM: 
Bu standart, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan 
eldivenlerin nüfuziyete karşı direncinin tayinine ilişkin deney metodunu kapsar.

Bu standarda göre deneye tabi tutulup geçer sonuç alındığında, eldivenlerin 
mikrobiyolojik tehlikelere karşı etkili bir engel teşkil edecek yapıda nüfuziyete 
dirençli oldukları kanaatine varılır.

PERFORMANS DEĞERLERİ:
Performans Değerleri 1 2 3
AQL (Kabul edilebilir kalite seyiyesi) < 4.0 < 1.5 < 0.65

İŞARETLEME:
Piktogramlarla bilrikte standardın numarası da verilmelidir.



11

ISIL RİSKLERE (ISI ve/veya ATEŞ)  

KARŞI KORUYUCU 
ELDİVENLER

EN 407

KAPSAM: 
Bu standart, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney 
metodlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.

İŞARETLEME:
Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler için ana piktogramda performans seviyeleri 
aşağıdaki sıra ile verilir.

Performans Değerleri 1 2 3 4

Tutuşmaya Karşı
Alevli yanma Süresi (s) ≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2

Kor alinde yanma süresi (s) - ≤ 120 ≤ 25 ≤ 5

Temas Isısı  
Temas Sıcaklığı (ºC) 100ºC 250ºC 350ºC 500ºC
Eşik Süresi (s) ≥15 ≥15 ≥15 ≥15

Taşıma (Konveksiyon) Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18
Işıma Isısı / Isı aktarım gecikmesi (s) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95
Erimiş Küçük Metal Parçaları / Damla sayısı ≥10 ≥15 ≥25 ≥35
Büyük Miktarda Erimiş Metal / Erimiş kütle (g) 30 60 120 200

a. Tutuşmaya Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Isısı Direnci (0-4)
c. Taşıma Isısı Direnci (0-4)
d. Işıma Isısı / Radyan Isı Direnci (0-4)
e. Erimiş küçük metal damlalara Karşı Direnç (0-4)
f. Büyük miktarda erimiş metallere Karşı Direnç (0-4)
(NOT: Bir sayı yerine X işareti kullanmak, “eldiven ilgili deneyin kapsadığı
kullanım için üretilmemiştir“ anlamına gelir.)a b c d e f
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SOĞUĞA KARŞI 
KORUMA SAĞLAYAN 
ELDİVENLER

EN 511

KAPSAM: 
Bu standart, –50 °C’deki nakil veya temas yoluyla iletilen her türlü soğuğa karşı 
üretilen eldivenler için geçerlidir.

İŞARETLEME:
Soğuğa karşı koruma eldivenlerini aşağıdaki sembol temsil eder. 3 haneli rakamla 
direnç seviyeleri belirtilir.

Performans Değerleri 0 1 2 3 4
a. Konvektif Soğuk/ Yalıtım ITR<0.10 0.10≤ITR<0.15 0.15≤ITR<0.22 0.22≤ITR<0.30 0.3≤ITR
b. Temas Eden Soğuk / Direnç R<0.025 0.025≤R<0.50 0.050≤R<0.100 0.100≤R<0.150 0.150≤R
c. Su Geçirmezlik Testi / 30dk. Olumsuz Olumlu - - -

a b c

a. Nakil Yolu İle Soğuk iletimine Karşı Direnç (0-4)
b. Temas Eden Soğuğa Karşı Direnç (0-4)
c. Su Geçirgenliği Direnci (0-1)

( NOT: Bu tip eldivenler aşınmaya ve yıpranmaya karşı en az performans 1 
seviyesinde direnç göstermelidir.)
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KAPSAM: 
Bu standart, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan 
koruyucu eldivenler için kullanılır.

Kaynakçılar için koruyucu eldivenler, kaynak süresi boyunca kaynakçının bilek ve 
ellerini korur.

Kaynakçılar için koruyucu eldivenler, küçük ergimiş metallerin sıçramasına, 
sınırlandırılmış alevle kıs süreli temasa maruz kalmaya, arktan kaynaklanan iletim 
ısısı, temas ısısıs ve UV ışımasına karşı koruma sağlar. Bunun yanı sıra mekan,k 
zararlara karşı da koruma sağlamaktadır.

Performanslarına göre iki tip halinde sınıflandırılırlar:
. Tip A: Düşük yeterlilikte (Diğer performasnı daha yüksek)
. Tip B: Yüksek yeterlilikte (Diğer performasnı daha düşük)

NOT: Özel kaynak işlemleri için koruyucu eldivenler bu kapsamın dışındadır.

SINIFLANDIRMA TABLOSU:

Özellikler
Gerekli Olan En Az Performans

EN Numarası TİPA TİpB
Aşınma Direnci EN 388 2 (500 çevrim) 1 (100 çevrim)
Bıçakla Kesilme Direnci EN 388 (indis 1,2) 1 (indis 1,2)
Yırtılma Direnci EN 388 2 (25N) 1 (10N)
Delinme Direnci EN 388 2 (60N) 1 (20N)
Yanma Davranışı EN 407 3 2
Temas Isı Direnci EN 407 1 (100ºC) 1 (100ºC)
İletim Isı Direnci EN 407 2 (HTI≥7) -
Küçük Ergimiş Metal 
Sıçramasına Direnç EN 407 3 (25 Damlacık) 2 (15 Damlacık)

Yeterlilik prEN 420:1998 1 (En Küçük çap 
11mm)

4 (En Küçük çap 
6.5mm)

KAYNAKÇILAR 
İÇİN KORUYUCU 
ELDİVENLER

EN 12477
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KURUYUCU 
GİYECEKLER - 
ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER 
BÖLÜM-1

EN 1149-1

KAPSAM: 
Bu standard, koruyucu giyecek malzemesinin düşey elektriksel direncinin ölçülmesi 
için bir deney metodunu kapsar. Bu standard, şebeke gerilimine karşı korunma için 
uygulanamaz

Bu standardın maddeleri, 89/686/EEC Direktifiínin EK II bölümü Madde 
3.8’deki kuralları muhtemelen destekler:
Bu standardın maddelerine uygunluk, ilgili Direktif ve bunlarla ilgili EFTA 
mevzuatına uygunluğu temin eder.
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Bilgi için
T: +90 212 771 12 12 (Üniversite   Mah.  Firüzköy  Yolu, No:31 Avcılar/ISTANBUL)
T: +90 322 352 78 80 (Seyhan Cad. No:17/A Ates ishanı Seyhan/ADANA)
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