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Güvenilirlik ve Güvenlik 
 
Merhaba, 
 
Güvenilirlik (reliability) ve güvenlik (safety) Türkçe’de etimolojik olarak aynı kökten  
geldiğinden olsa ki gerek bazan biribirinin yerine kullanılıyor  veya sanki biri olmadan 
diğerinin olamayacağını düşünüyoruz. 
Güvenilirlik iş güvenliğinin boyutlarından biri mi,yoksa bunlar birbirinden bağımsız 
kavramlar mıdır? 
Kullandığımız cihaz,makine ve ekipman güvenilirliği ile işimizin güvenliği arasında nasıl 
bir ilişki vardır ? 
Şekildeki mıknatısın kutupları arasında nasıl bir etkileşim vardır? 
Bu konuyu irdelemeye tanımlarla başlayalım; 
 
Güvenilirlik: Bir makine,onun bileşenleri veya ekipmanın belirlenmiş bir süre zarfında 
kendisinden beklenen fonksiyonları arıza yapmaksızın yerine getirebilme performansı 1 
Bu tanıma göre güvenilirlik arızasız çalışma performansı olarak açıklanmıştır. 

Güvenilirliğin en önemli ölçüm 
parametresi iki arıza arasında geçen 
ortalama süredir. (MTBF-Mean time 
between failure)   
 
Güvenlik : Zarar veya tehlikeden uzak 
olma durumu (Webster) 
Biraz daha çalışma literatürüne 
uygularsak güvenliği  riskleri kabul 
edilebilir düzeye indirmek olarak da 
ifade edebiliriz. 
Güvenliğin ölçüm parametreleri ise 
hepimizin bildiği kazasızlık ve sağlıklılık 
oranlarıdır. 
  
Soru 1: Arıza yapan ekipman güvenli 
midir? 
Yüksek arıza oranlarına sahip başka bir 

deyişle,güvenilirliği pek yüksek olmayan makine ve ekipmanlarla çalışmak ne derece 
güvenlidir?  
Bu soruya makine bakımcıları açısından pekala “asla” yanıtını vermek mümkündür. 
Araştırmalar makine bakımcılarının en fazla risk altında olduğu operasyonların “arıza 
bakımları” yani plansız bakımlar olduğunu göstermektedir.2 
Çünkü en çok zaman baskısına maruz kalınan beklenmeyen çalışmalar bu tip bakımlar 
esnasında gerçekleşmektedir. 
Sık  arıza yapan makine ve ekipmanlar  operatörlerin güvenliğini de iki şekilde tehlikeye 
atmaktadır.Bunlardan birincisi  kalite ve üretim darboğazı yaratarak adeta operatörleri 
güvensiz çalışmaya teşvik ederler.İkincisi  ve daha tehlikelisi ise ekipman ve 
makinaların güvenlik fonksiyonlarında meydana gelen arızalardır. 
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  TS IEC 60300-3-1 

2 https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/  
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Çalıştığım bir fabrikada yaşanan parmak kesilmesiyle sonuçlanan  iş kazasında bir 
giyotin makinasında arızası tam olarak giderilmeyen güvenlik kapağı üretim prosesini 
tamamen insana bağımlı hale getirmiş ve kazaya davetiye çıkaran güvensiz şartların 
oluşmasını sağlamıştı. 
 
Soru 2: Arıza yapmayan  ekipman güvenli midir? 
Bu sorunun yanıtı “hangi” ekipmanı kastettiğimize göre değişebilir.Örneğin bir 
otomobilde  klima sistemindeki arıza konforu etkiler ancak güvenlik sistemlerini 
aksatmaz. 
Fren sistemindeki arıza ise direkt güvenlik fonksiyonlarını ilgilendirdiğinden “fren 
hidroliği sızdıran araba güvenli değildir” yargısına varabiliriz. 
Bu nedenle otomobil üreticilerinin çoğu güvenliği direkt ilgilendiren komponentleri ve 
bunların kabul/red spesifikasyonlarını açıkça tanımlamış,bunları üreten yan sanayilere 
hem tasarım hem de üretim aşamalarında risk değerlendirmesini zorunlu hale 
getirmiş,birtakım özel kontrol yöntemlerini ve sıkı bir belgelendirmeyi şart koşmuşlardır. 
Direksiyon,fren,hava yastığı gibi komponentler bunlara örnek olarak verilebilir. 
 
Güvenlik Sistemlerinin Güvenliği  
 
Peki güvenliği ilgilendiren ekipmanlar fonksiyonel olarak doğru çalışıyorsa sistemin 
tamamına güvenli diyebilir miyiz? 
Aşağıda bahsi geçen standart bu soruya en azından teorik açıdan bir cevap bulabilmek 
için gereken  kuralları düzenliyor.  
Ekipman ve makine güvenirliğinin ayrılmaz ve önemli bir bileşeni de elektronik 
komponentlerin ve kumanda sistemlerinin güvenliğidir.Bu konudaki standart ise 
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) orijinli TS EN 61500.. serisi “Güvenlikle ilgili 
elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel 
güvenlik”  standart serisi olup “büyük kaza” yaratma potansiyeli olan endüstrilerde 
uygulanmaktadır. 
Örneğin kimya,petrokimya gibi  endüstrilerdeki koruyucu sistemlerin güvenliği EN IEC 
61511 Proses Endüstrisindeki Güvenlik Sistemlerinin Güvenliği standardında 
tanımlanmıştır. 
 
Risk değerlendirmesi metodolojilerini kullanan sözkonusu standartlar aslında tasarımda 
güvenilirliği sağlamaya yönelik olarak risk analizi öngörmekte ve koruma bariyerlerinin 
hedeflenen risk seviyesini ne ölçüde sağlayacağını ölçmektedir. 
Proses endüstrilerinde ve “büyük kaza” yaratma potansiyeli olan işletmelerde genel 
kabul görmüş kabul edilebilir risk seviyesi,bir başka deyişle güvenlik sistemlerinin 
“çuvallama” riski  tüm sistem için 10-4//yıl bir başka deyişle 10.000 yılda 1 dir. 
Bu konu bizim mevzuatımıza da aşağıdaki şekilde yansımıştır:3 
 

Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi 

MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için 

senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10
-4

/yıl seviyesine 

veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır 

 

                                                             
3 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik,30.12.2013 
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Yani proses endüstrilerinde mevzuat kapsamına giren iş güvenliği profesyonelleri 
kullandıkları sistemlerin çökme olasılığının en az 10.000 yılda 1 olduğunu 
“kanıtlayacaklar.” 
 
 
Peki Çernobil veya Fukuşima da da güvenlik fonksiyonlarının çökme olasılığı (teorik 
olarak)10.000 yılda 1 değilmiydi? 
 
Tartışmaya açık bu konu hakkında sizlerin değerli görüşlerini de burada dile getirmek 
istiyorum. 
Bu konudaki fikirlerinizi Önlem Dergisi Editörlüğüne veya direkt bana yazabilirsiniz. 
 
Selam ve Saygılarımla 
 
 
 
 
 
 
 

 


