SEMİN Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarafsız ve bağımsız olarak kişisel koruyucu donanım ile ilgili ürün tedariği
dışındaki tüm hizmetleri sunar.
Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili her konuda en güvenilir, ilk akla gelen, tek ve en büyük firma olarak
kurumsal markalaşma vizyonu ile yola çıkan Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de tüm sektörlerde ve
tüm coğrafi bölgelerde çalışma hayatına katmadeğer üretmektedir. Her tehlike sınıfı ve büyüklükteki
işletmeye, kurum ve kuruluşa, özel ve tüzel kimlikli işyerine, kendi bünyesinde istihdam edip teknik olarak
yetiştirdiği uzmanları ile kişisel koruyucu donanım konusunda tarafsız ve bağımsız teknik hizmet götürerek
toplum sağlığı ve ülke ekonomisine büyüme ve ilerleme yolunda sürdürülebilir ve yapıcı katkıda bulunmayı
misyon edinen Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş., ülkemizin ‘çok değerli’ insanlarına hak ettikleri en şerefli
yaşama ve çalışma hayatı için katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

DOĞRU ÜRÜN ALIYOR MUYUZ? ÜSTÜNDE CE VE EN
STANDART NUMARASI OLMASI ÇALIŞANLARIMIZI
KORUMAK İÇİN YETERLİ Mİ?
Mevzuat gereği, CE işareti ve standart numarasına sahip olan
kişisel koruyucu donanımın Temel Sağlık ve Güvenlik
Gereklerini yerine getirdiği varsayılır. Ancak bu yapılan işe
veya işi yapan kişiye uygun olduğu ve doğru koruyucu olduğu
anlamına gelmez. İşyerinde bir KKD Saha Analizi yapılarak, işe
ve kişiye uygun doğru koruma sınıfında ürün seçilmeli ve
ürün üzerinde bu koruma sınıfına uygun işaretlemeler
aranmalıdır.

BİZ KAMU KURUMU OLARAK İHALE YOLUYLA MARKA
MODEL YAZMADAN DOĞRU KORUMA SINIFINDA KKD'Yİ
NASIL SATIN ALACAĞIZ?
Kişisel koruyucu donanım piyasaya arzı mevzuat ile
denetlenen bir ürün grubudur. Öncelikle Kişisel Koruyucu
Donanım Saha Analizi yapılarak doğru koruma sınıfında
ürünlerin tespit edilmiş olması gereklidir. Saha Analizi sonrası
teknik şartname/ister dosyaları herhangi bir marka ya da
firmadan bağımsız yazılabilir. İlgili ürünün teknik şartnamede
yer alan şartları yerine getirdiğini ispat niteliğinde olabilecek
belgeler de ihale aşamasında talep edilmelidir. Ancak bu
aşamada gerek üretici ile ilgili gerekse teknik özellikleri ispat
edecek belgeler, tedarik edilecek KKD’nin kategorisine göre
KKD mevzuatının gereği olan belgeler içinden seçilmelidir.

KKD GİDERLERİMİZİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?
Doğru koruma sınıfında kişisel koruyucu donanım seçimi ile
bunu sağlamanız mümkündür. Sıklıkla yaşanan süreç, doğru
koruma sınıfında ürün seçimi yapılmadığı için ya fazla koruma
ya da yetersiz koruma nedeniyle işverene maliyetin
yükselmesidir. Asıl amaç olan çalışanın korunmaması ve KKD
tedarik edildiği halde işgünü/işgücü kaybı ise en önemli
maliyet
unsurudur.
Çalışanların
takma/çıkarma/saklama/bakım gibi bilgileri bilmiyor olması,
yönetsel ve örgütsel desteğin doğru yapılamaması ve
denetleme gibi etkenler de göz önüne alındığında işyerleri
için KKD giderleri yüklü rakamlara ulaşabilmektedir. İşyerinde
oluşturulacak bir Kişisel Koruyucu Donanım Programı ile bu
maliyetler asgariye indirilebilir.

ALIYORUZ AMA KULLANMIYORLAR, KİŞİSEL KORUYUCU
DONANIMI NASIL KULLANDIRACAĞIZ?
Ürün CE işaretli güvenli KKD olsa bile, doğru koruma sınıfında
seçilmemişse ve çalışana nasıl kullanacağı ile ilgili doğru bir
eğitim
verilmemişse,
çalışan
ürün
kullanımını
sahiplenmekten imtina edebilir. Yanlış koruma sınıfında
seçilmiş KKD’yi kullanırken korunmadığını gören çalışan,
kullanmaktan imtina edecektir.

DÜZENLİ KULLANIYORUZ AMA KORUNUYOR MUYUZ?
Bir kişisel koruyucu donanım, sadece doğru koruma sınıfında
seçilmiş ise ve doğru bir şekilde tüm maruziyet süresince
kullanılırsa korur.

Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş. hemen her sektördeki işletmelere, kurum ve kuruluşlara
kişisel koruyucu donanım ile ilgili mühendislik hizmetleri vermektedir.
KKD KULLANAN İŞYERLERİ

KKD ÜRETİCİ VE SATICILARI

•

KKD Programı Oluşturma Mühendislik ve Yönetim
Hizmeti

•

KKD Ürün Belgelendirme Teknik Danışmanlık

•

KKD Saha Analizi ve Uygulaması Mühendislik
Hizmeti

•

KKD Müşteri Odaklı Satış Teknikleri Programı

•

•

KKD Seçim ve Kullanım Kriterleri Uygulamalı
Program

KKD Üretimi ve Piyasaya Arzı ile ilgili Mevzuat
Danışmanlığı

•

KKD Pazarlama Strateji Programı

•

KKD Tedarik Teknik Danışmanlığı

‘Kişisel Koruyucu Donanım Programı Oluşturma
Mühendislik ve Yönetim Hizmeti’nde mevcut durum
denetlemesi ardından yapılan değerlendirme sonrası KKD
Saha Analizi yapılmakta, kişisel koruyucu donanım koruma
sınıfları hesaplanarak birim ya da özel durumu olan çalışan
bazında öneriler raporlanmakta, uygulaması ve varsa
yönetim sistemine entegrasyonu yoksa bir KKD Program
Prosedürü
oluşturulması
gerçekleştirilmektedir.
Müşterinin talebi halinde yıllık sözleşme yapılarak belirli
aralıklarla periyodik gözlem ve denetleme de yapılmakta,
güncelleme ihtiyaçları takip edilmektedir.
‘KKD Saha Analizi ve Uygulaması Mühendislik Hizmeti’nde
çalışanların muhtemel meslek hastalıklarına ve iş
kazalarında görebilecekleri zararlara karşı korunmak için
kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların tespiti,
belirlenen sahada yapılan gözlem çalışmaları ardından
gerçekleştirilen hesaplamalarla tespit edilen koruma
sınıflarına sahip KKD önerileri yapılarak saha analizi
tamamlanmakta ve uygulaması gerçekleştirilmektedir.
KKD tedarik sürecinde ise Teknik Şartname / Teknik İster
gibi hazırlıklar için tamamen tarafsız ve bağımsız, mevzuata
uygun, doğru koruma sınıfında, doğrudan ihtiyaca yönelik
ürün teminine destek olan teknik danışmanlık hizmeti
verilmektedir.
İşletme sorumlusu, işveren ve işveren vekili, iş sağlığı ve
güvenliği profesyoneli (İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli,
Tekniker, Destek Elemanı) ve konu ile ilgili satın alma,
yönetim sistemleri birimi, kısım amirleri gibi çalışanlar ‘KKD
Seçim ve Kullanım Kriterleri’ni içeren özel alan programına
dahil olabilirler.

Semin A.Ş. KKD üretici, ithalatçı ve satıcı işletmeler için de
güvenli ve mevzuata uygun ürünün üretimi ve
belgelendirilmesi, piyasaya arzı, pazarlama stratejileri ve
satışı ile ilgili konularda her aşamada hizmet üretmektedir.
Kişisel koruyucu donanım ile ilgili mevzuat hakkında
danışmanlık yapan Semin A.Ş. mevzuata uygun ürün
üretilmesi ve belgelendirilerek piyasaya arzı ile ilgili
zorunlulukların yerine getirilmesi için her aşamada
üreticiye destek olmaktadır.
Kişisel koruyucu donanım özel bir ürün grubudur. Satışı ve
pazarlaması ile ilgili takip edilmesi gereken bir regülasyon
söz konusudur. Piyasaya arz edilen / edilmesi planlanan
ürünün pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında
uygulamalı hizmet verilmektedir.
Satış kanalında ürünün son kullanıcıya ulaşması sürecinde
satış profesyonelleri için müşteri odaklı satış ve iletişim
teknikleri programları kişisel koruyucu donanım pazarına
özel olarak uygulamalı gerçekleştirilmektedir.

Tarafsız ve bağımsız hizmet verme ilkesinden dolayı hiçbir
surette kişisel koruyucu donanım ürün satışı ya da üretici
ve satıcı bağı bulunmamaktadır.
Semin A.Ş. işveren, seçici iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli
ve kullanıcı çalışanlar için verdiği hizmetler yanı sıra,
üretici, ithalatçı ya da satıcı misyonuyla hareket eden
kurum ve kuruluşlara da hizmet vermektedir.
Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili hizmetler talep eden
kuruma özel hazırlanmakta ve uygulaması yine sadece
kuruma özel gerçekleştirilmektedir.

Semin Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çalışma hayatında tehlike ve risklere karşı çalışanların korunmasını sağlarken,
işverenlerin de ekonomik kaynaklarını doğru kullanarak maliyet yükünün
hafiflemesine destek olmaktadır.
BİZİMLE ÇALIŞARAK;
•

Doğru koruma sınıfında KKD ile çalışanlarınızı koruyacaksınız.

BİZİMLE ÇALIŞARAK;
•

•

KKD giderlerinizi azaltacak, ekonomik kaynaklarınızı başka alanlara kullanacaksınız.

Uyulması
gereken
mevzuat
gereklerini yerine
getirdiğinizden emin olacaksınız.
Doğru•koruma
sınıfında
KKD
ile çalışanlarınızı
koruyacaksınız.

Sürdürülebilir
bir KKD
programıekonomik
oluşturarak,kaynaklarınızı
maliyet – karlılıkbaşka
dengesini
kontrolkullanacaksınız.
altında tutacaksınız.
• • KKD
giderlerinizi
azaltacak,
alanlara

•
•

•

Zamanınızı yönetecek, iş sağlığı ve güvenliği için daha verimli kullanacaksınız.

Uyulması gereken mevzuat gereklerini yerine getirdiğinizden emin olacaksınız.
Kişisel koruyucu donanım ile ilgili İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinizin ve tedarik çalışanlarınızın

•

Sürdürülebilir
birverimli
KKD programı
oluşturarak,
– karlılık
dengesini
kontrol
zamanlarını
kullanmalarını
sağlayacak, maliyet
işletmenize
artı katmadeğer
üretmelerini
altında tutacaksınız.
sağlayacaksınız.

•

•
Çalışanişmemnuniyetini
ve kurumsal
artıracaksınız.
Zamanınızı yönetecek,
sağlığı ve güvenliği
içinsadakatini
daha verimli
kullanacaksınız.

•

•
Üretim
dolayısı
ile karlılığınız
artacak.
Kişisel koruyucu donanım
ileverimliliğiniz
ilgili İş sağlığı
ve güvenliği
profesyonellerinizin
ve tedarik
çalışanlarınızın zamanlarını verimli kullanmalarını sağlayacak, işletmenize artı
katmadeğer üretmelerini sağlayacaksınız.

•

Çalışan memnuniyetini ve kurumsal sadakatini artıracaksınız.

•

Üretim verimliliğiniz dolayısı ile karlılığınız artacak.

