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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kurallar 

Merhaba, 

Başından beri bu yazı serisinde  iş sağlığı güvenliğinin (İSG) çok boyutlu bir fenomen 

olduğunu örneklerle anlatmaya gayret ediyorum. 

İSG  tasarımla başlayan bakım ve sürdürülebilir güvenilirlik ile devam eden,liderlikle, 

insan davranışlarıyla toplumsal kültür ile etkileşim halinde olan bir yapı olarak 

düşünebiliriz.Bu yapı şekildeki sütunların üzerinde yükselmek durumundadır. 

 
 

Bir başka bakış açısıyla İSG  Devlet-işveren ve çalışanlar,yani tüm sosyal taraflar 

tarafından her bir sütun tuğla-tuğla örülerek “inşa  edilen” bir süreçtir. 

Biz uzmanlık alanımız gereği bu yapının proses ve ekipman güvenilirliği bölümüne 

biraz daha fazla odaklansak da  tüm yapı bileşenlerini gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Bir oluşumu doğru inşa edebilmek için elinize “güvenilir” ve “bakımlı” yapı taşlarının 

olması gerekir.Yani atalarımızın deyimi ile: 

“Kem alât ile kemalât olmaz” 

Yani kalitesiz ve güvensiz alet ve ekipman ile güvenilir bir yapı inşa edemeyiz.  

Bu noktada ürün kalite ve güvenilirliği ön plana çıkmaktadır. 

Yani makine ve ekipmanda tasarım aşamasında yapılacak risk analizi ve alınacak 

önlemlerin kullanıcılar tarafından sürdürülmesi gerekmektedir.  

Bu “inşa” sürecinde oyunun kurallarını kim koyar ? 

Bu soruya verilecek yanıtın başında Devlet geliyor. 

Devletin vatandaşının vücut bütünlüğünü korumak ve gözetmek gibi bir yükümlülüğü 
vardır ve Devlet kurallarla yürütülen bir örgüttür. 
Bu nedenle Devletin iş güvenliği sürecinde öteden beri uyulması gereken kuralları 
belirleyici bir fonksiyonu olagelmiştir.  
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Bu kurallar,yani kanun,tüzük ve yönetmelikler aslında uyulması gereken minimum 
düzenlemeler ve ana prensipleri vurgularlar.  
Örneğin   ürün güvenilirliğiyle ilgili olarak  yasal mevzuatımızda:        

“Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır.”1 

ibaresi açıkça işletmeleri güvenilir ürün sağlama konusunda yükümlü kılmaktadır. 

Ayrıca iş güvenliği bakımından özel önem taşıyan tesisat ve ekipmanlarda kalite ve 

güvenlik birbirini bütünleyen özellikler olarak dikkat çekmektedir.Yasa koyucular bu 

ekipmanlar hakkında özel tasarım,bakım ve kontrol kriterleri öngörmüşlerdir. 2 

-Taşıma ve kaldırma araçları 

-Basınçlı kaplar 

-Tehlikeli madde tank ve depoları 

-Elektrik tesisatı ile 

-Havalandırma ve yangın ekipmanları 

Teknik kural oluşturmak zor iştir.Özelikle insan güvenliğini etkileyen konularda bu 

faaliyet derin bir teknik bilgi altyapısı,deneyim,bilimsel gelişmelerin izlenmesini ve 

ekip çalışmasını gerektirir. 

Bu nedenle,İSG konusuyla igili olarak Devletlerin dışında da kural koyucu oluşumlar 

mevcuttur, 

Bunlara örnek olarak  resmi standart kuruluşları,sigorta ve ürün doğrulama 

kurumları,mesleki birlikler,hatta bazı global şirketlerin kendi normları örnek olarak 

gösterilebilir.  

Bu oluşumların koyduğu kurallar ihtiyari (uyulması isteğe bağlı) olsa da ürün ve 

hizmetlerle ilgili olan bazıları Dünyada genel kabul görmüş olup,hem ürün kalitesi için 

hem de yasal durumlarda referans olarak kullanılmaktadır.  

İSG ile ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin bu düzenlemeler  standartlar, kodlar (geniş 

kapsamlı ve yaygın olarak uygulanan standartlar ),teknik kurallar,kılavuzlar ve iyi 

uygulama önerileri olarak göze çarpmaktadır. 

Bunlardan örneğin  makine/proses ve ekipman güvenliği ile ilgili olarak 1000’in 

üzerinde standart mevcuttur.Bunlardan makine ve proseslerde yapılacak risk analizi 

esaslarını tanımlayan  EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik ( Safety of machinery) 

ve EN 61511 Fonksiyonel Güvenlik (Functional safety)  serisi standartlar en 

önemlileri olarak göze çarpıyor. 

Yangın güvenliğinde de benzer bir durum sözkonusu. 

Bu alanda genel kabul görmüş kurallar NFPA3 ,UL4 ve VdS5 gibi kuruluşlar tarafından 

oluşturulmaktadır. 

Bu kuruluşların standart ve kuralları  güvenlikle ilgili ürünlerde birçok ulusal standarda 

referans oluşturmakta,bunlara yasalarda atıflar bulunmakta ve şartnamelerde yer 

almaktadır. 

                                                           
1
 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (2001),Madde 5  

2
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (2013), Ek-3 

3
 National Fire Protection Association,Amerikan Ulusal Yangından Korunma Kurumu 

4
 Underwriters Laboratories Inc, Güvenlik ürünleri konusunda doğrulama,test,eğitim ve danışmanlık hizmeti 

veren Amerikan şirketi. 
5
 VdS Schadenverhütung GmbH, Alman Zarar Önleme Kurumu,Sigorta şirketleri birliği tarafından oluşturulan ve 

faaliyet alanları güvenlik ürünleri doğrulama,standart oluşturma,eğitim gibi konular olan kuruluş. 
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Ülkemizde İSG mevzuat ve kuralları 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 30.06.2012 

tarihinden bu yana özellikle geçtiğimiz yıl içinde mevcut yönetmeliklerimiz  revize 

edildi.1973’den beri İSG profesyonellerine rehberlik eden tüzükler iptal oldu. 

Şu andaki mevzuat ağırlıklı olarak 6331 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 60 kadar 

Yönetmelikten oluşmaktadır. Bu yönetmeliğin yaklaşık yarısı İSG 

hizmetleri,sorumluluklar,çalışma süreleri,eğitimler vb gibi organizasyonel ve 

yönetimsel kuralları düzenlemektedir. 

Bu yönetsel düzenlemeler yeterlidir, hatta biraz fazla detaylı olduğu bile söylenebilir. 

Teknik mevzuat ise 30 kadar Avrupa Birliği (AB) Direktifi’nin  “uyarlanması” yoluyla 

oluşturulmuştur. 

AB Direktiflerinin  tam hukuksal karşılığı olmamakla birlikte,  bizdeki kanun ile tüzük 

arası olarak nitelendirebilirler. 

Bunlar,daha çok genel kuralları koyan soyut ifadelerin ağırlıkta olduğu metinlerdir. 

AB Direktiflerinin bize İSG Yönetmelikleri olarak uyarlanmış olması bazı sorunları 

beraberinde getirmiştir: 

a) Yönetmelikler herhangi bir yaptırım içermemektedir,çünkü adı üzerinde bunlar 

İSG Kanunu’nun uygulamasını açıklayan metinlerdir 

b) Yönetmelikler AB Direktiflerindeki çerçeve kavramları içerdiğinden  uygulama 

konusunda yetersiz kalmaktadır 

c) Yönetmeliklerde uygulama konusunda asıl açıklayıcı metinler olabilecek olan 

standartlara yapılan göndermeler çok azdır ve yeni başlamıştır. (Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde bazı standartlara 

atıfta bulunulmuştur.) 

d) Bazı yönetmeliklerin Kanun olması ,bunlardaki bazı maddelerin yaptırım ve 

denetime bağlanması kesinlikle gerekiyor. 

Buna verilecek örneklerin başında kapsamlı bir metin olan Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gelmektedir.Bu Yönetmelik 

yangından korunma ile ilgili  yapısal,tesisat ve organizasyonel birçok önlemi 

detaylı ve teknik gelişmelere paralel olarak açıklamakta ancak herhangi bir 

yaptırım ve denetim içermemektedir. 

Özetle teknik mevzuatımızın altı boş gibidir. 

Makine güvenliği,yangından korunma,patlayıcı ortamlar gibi önemli İSG konularında  

İSG profesyonellerinin en önemli uygulama rehberlerinin başında gelen standartlar ya 

Türk Standardı olarak mevcut değildir ya da Türkçeye çevrilmemiştir. (Örnek;TS EN 

60079 serisi-Patlayıcı Ortamlar) 

Bunların dışında İSG konusunda önemli  teknik  yönlendirici ve açıklayıcı dokümanlar 

olarak kabul edilebilecek uygulama kılavuzları,teknik kurallar,bilgi dokümanları,kod 

veya mesleki normlar ülkemizde neredeyse yok gibidir. 
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Hal böyle olunca İSG Profesyonelleri herhangi bir teknik konuda el yordamıyla 

araştırma yaparak karar vermek durumunda kalmaktadırlar. 

 

Öneriler 

 

Sonuç olarak ülkemizde teknik mevzuatın altyapısını oluşturacak destek ve bilgi 

dokümanları ile bu konudaki eğitimler geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken en 

önemli alan olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu konuda üniversiteler,meslek odaları,sigorta şirketleri,mesleki örgütler ve TSE gibi 

kurumların organize edilip desteklenmesi  düşünülebilir. 

Bu konuda bir çalışma grubu oluşturularak ilgili kurumlara kendi uzmanlık alanlarına 

uygun projeler verilebilir. 

Mevzuat metinlerinde İSG ile ilgili önem taşıyan standartlara gönderme yapılması bu 

konudaki tercüme ve adaptasyon çalışmalarını hızlandırabilir. 

İSG konularında üniversitelerde açılacak sertifika,lisans ve yüksek lisans programları 

desteklenebilir ve tanınabilir.Böylece İSG eğitimleri mevzuat kalıpları dışına çıkacak 

ve uzmanlık alanlarına göre yaygınlaşacaktır. 

İSG ile ilgili teknik doküman hazırlayan,iyi uygulamalarını paylaşan ve yayın yapan 

kişi ve kuruluşlar ödüllendirilebilir,onore edilebilir. 

Ben ülkemizde İSG Teknik dokümantasyonu konusunda ciddi çalışmalar yapabilecek 

nitelikli uzmanların mevcut olduğunu düşünüyorum. 

Yeter ki uygun organizasyon,teşvik ve yönlendirme yapılabilsin. 

Bir sonraki sayıda görüşme üzere 

 

Saygı ve selamlarımla, 

 

 

  

Kanunlar,Uluslararası 
Anlaşmalar 

Yönetmelikler 

Kodlar 

Standartlar 

Teknik Kurallar 

Regülasyonlar 

Bilgi Dokümanları 

Kılavuzlar 

Tipik İSG Kural hiyerarşisi 


