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İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİNDE
AKREDİTE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNİN ROLÜ*

ÖZET
Son 10 yıl içinde akredite uygunluk değerlendirmesi hizmetleri ülkemizde verilebilir hale gelmiştir. 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçleriyle ilgili mevzuatın belirlediği şartların yerine getirilmesi 
için bu hizmetlerden yararlanmak mümkündür. Bu amaçla, İSG alanında muayene, test, ölçüm, analiz 
hizmeti sunan akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine 
getirmekten sorumlu tarafların birlikte çalışmasını sağlayıcı bir anlayış geliştirilmeli ve güçlendiril-
melidir.

Akreditasyon, İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan muayene ve test hizmetlerinin, ulus-
lararası standartlara uygun şekilde bağımsız, tarafsız ve yetkin şekilde sunulabilirliğini temin eden bir 
sistem olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin şartlarının yerine getirilmesinden sorumlu olan 
taraflara destek sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, muayene, uygunluk değerlendirmesi

ABSTRACT
In the past ten years accredited conformity assessment services became available in the Country. It is 
now possible to utilize from such services in order to be compliant against the requirements designated 
by the legislation relevant to Occupational Health and Saftey (OHS). To accomplish such a utilization 
a closer cooperation should be developed and reinforced between accredited conformity assessment 
bodies which offer testing, measurement and inspection  services and those who are obliged to fulfil  
requirements laid down by the relevant legislation. 

In fact accreditation as a system ensures conformity of    testing and inspection services that are 
necessary in the for  occpational health and safety  (OHS)  processes by assessing independence, 
impartiality and  competence of the service providers according to relevant international standards. 
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- Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
- Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Ön-

lemleri Hakkında Yönetmelik
- Gürültü Yönetmeliği
- Titreşim Yönetmeliği
- Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korun-

ması Yönetmeliği
- Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Gü-

venlik Şartları Yönetmeliği
- Biyolojik Etkilere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hak-

kında Yönetmelik
- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği
-  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Yukarıda adı geçen yönetmeliklerin biri veya birkaç tanesinin 
kapsamında yer alan şartlara uygunluğunun periyodik ara-
lıklarla tespit edilerek kayda alınması işi, esasında muayene 
türünde bir uygunluk değerlendirmesi çalışmasından başka 
bir şey değildir. Bu itibarla, bahse konu yönetmeliklere uy-
gunluk muayenesi gerçekleştirme kapasitesine sahip akredite 
muayene kuruluşlarının hizmetlerini kullanan İşyeri Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri / Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, al-
mış oldukları tedbirlerin ve ilgili uygulamaların yerindeliği ve 
yeterliliğinin doğrulanmasını sağlamış olacaklardır.

2.3.1 Muayene Kuruluşlarının Nitelikleri

Muayene hizmeti veren kuruluşların işletimine dair şartlar, 
ISO 17020:2012 standardında açıklanmaktadır. ISO 17020 
standardı, 1998 yılında yayımlanmış ve bir değişikliğe uğra-
tılmadan yakın zamana kadar kullanılmıştır. Bu standardın, 
ISO 9001 standardı ile uyumluluğunu temin etmek amacıy-
la 2012 yılında revizyonu yapılmıştır. Buna bağlı olarak da 
akredite durumdaki muayene kuruluşlarının ISO 17020 Stan-
dartının yeni şartlarına uygunluk sağlamaları için 2015 yılına 
kadar uzanan bir geçiş dönemi tayin edilmiştir.  

ISO 17020: 2012’de yer alan bazı şartlar, muayene kuruluş-
larının işleyişini ISO 9001: 2008 standardına uygun hale ge-
tirmeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle ISO17020: 2012 
standardı, ISO 9001’in muayene hizmeti veren kuruluşlara 
uyarlanmış halidir. Ancak, kritik bir faaliyet olan muayene 
hizmetinin gerekli kıldığı teknik yetkinliğin varlığının ve sür-
dürülebilirliğinin gösterilmesine dair ilave şartları da ihtiva 
etmektedir. 

Bu bağlamda bir muayene kuruluşu;

- Bağımsızlık ve tarafsızlık, 
- Tüzel kişiliğe aidiyet,
- Yönetim, organizasyon ve sürdürülebilirlik,
- Mali sorumlulukların karşılanması,
- Muayene işinin teknik yönetimi,

- Personel sayısı ve yetkinlikleri,
- Personelin eğitimi ve gözetimi,
- Taşeronlarla işbirliği,
- Muayene tesisat ve teçhizatının uygunluğu,
- Satın alma işlemleri,
- Kullanılan muayene metotlarının uygunluğu,
- İş kabul etme ve sözleşme yapma düzeni,
- Muayene edilecek numuneler,
- Muayene işine dair kayıt ve raporlar,
- Şikâyet ve itirazların ele alınması,
- Yönetim sistemi hakkında ISO 17020: 2012 Standardında 

yer alan şartları karşılamalıdır [1].

3. AKREDİTASYON SÜRECİ

3.1 Akreditasyon Hizmetinin Günümüzdeki Durumu

Uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin akreditasyonu Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından (TÜRKAK) yapılmaktadır.  
TÜRKAK, bu alanda kanuni görevi olan ülkemizdeki tek 
kurumdur. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon statüsü 
2007 yılından beri uluslararası tanınabilir niteliktedir. 

Uygunluk değerlendirmesi hizmeti için akreditasyon alma 
mecburiyeti yoktur; ancak akredite olmaksızın yapılan uy-
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1. GİRİŞ

Kapitalizmin son yıllarda Dünya çapında şiddetlenen genel 
krizi sürerken, sistemin niteliği gereği sermaye olarak bü-
yümek durumunda olan ülkemizdeki işletmeler, ucuz emek 
kullanmaya ve daha az maliyet çıkarıcı tedbirleri hayata ge-
çirerek çalışmaya her zamankinden daha fazla zorunlu du-
rumdadır. Bunun bir sonucu olarak işçi sağlığı ve güvenliğine 
dair olumsuzluklar artış göstermektedir. Bu şartlar altında iş 
kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla son yıl-
larda yapılan yasal düzenlemelerin gerekli kıldığı altyapısal 
tedbirler ve uygulamalar gündemdedir.

Bunların arasında, 6331 sayılı Kanunda yer alan İşyeri Sağ-
lık ve Güvenlik Birimlerinin işveren tarafından, Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimlerinin de bu alanda hizmet verecek mü-
teşebbis tarafından oluşturulması ve işlevsel hale getirilmesi 
bulunmaktadır. Bu unsurların yaygın şekilde hizmet verir du-
ruma getirilmesiyle, işçi sağlığı ve güvenliğine dair yayım-
lanmış bir dizi yönetmeliğin uygulanabilirliğinin bugüne göre 
daha mümkün hale gelebileceği beklentisi mevcuttur. Ancak 
maddi planda işverene bağımlı olan birimlerin işçi sağlığı ve 
iş güvenliğine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesinde ne 
kadar etkin olabileceğine dair haklı endişeler bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 2003 ve 2004 yıllarında çıkarılan, işçi sağlığı 
ve güvenliğine dair tedbirleri ve şartları açıklayan yönetme-
likler ve bundan 30-40 yıl önce yayımlanan ve halen yürür-
lükte bulunan bir dizi işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzükleri, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine dair gerekliliklerin yerine getirilmiş 
olduğunun uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarınca yapıla-
cak test, analiz, muayene ve sertifikasyon çalışmalarıyla be-
lirlenmesini destekleyici mahitte değildir. Bahse konu yönet-
melik ve tüzüklerin muhtevasının revize edilmesi sürecinde, 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Ortak sağlık ve Güvenlik 
Birimlerinin yetkin muayene, test ve sertifikasyon hizmetleri 
sunan uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarıyla işbirliği yap-
masını temin ve teşvik eden şartlara da yer verilmesi doğru 
bir tutum olacaktır.  Bu açıdan, işçi sağlığı ve işi güvenliği 
konularına yönelik test, ölçüm, muayene hizmeti veren ku-
ruluşların da ilgili uluslararası standartlara uygunluk sağlama 
için önümüzdeki dönemde gayret göstermeleri önemli bir bo-
yut olarak kendini göstermektedir. 

2. UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

2.1 Deney ve Kalibrasyon Hizmetleri

Deney ve kalibrasyonların doğru ve kullanım amacına uygun 
sonuçlar verecek şekilde yapılmasını temin etmek için bu hiz-
metleri gerçekleştiren laboratuvarların yönetim sistemlerinin 
karşılaması gereken şartlar, uluslararası standartlarda açıklan-
mıştır. Bunlar arasında en yaygın olanı ISO 17025 adıyla bi-
linen 2005 yılında yayımlanmış uluslararası standarttır. Buna 

ilaveten, 2009 yılında çıkarılan ISO 15189 Standardı tıbbi 
laboratuvarların doğru ve kullanılabilir sonuçlar vermelerini 
temin etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu standartlara göre, 
uluslararası tanınabilir şekilde akredite olmuş laboratuvarlar, 
verdikleri sonuçlar bakımından güvenilir kabul edilmektedir. 
Bu bağlamda, 6331 sayılı Kanunun 10 ve 30’uncu madde-
lerinde değinilen işçi sağlığı ve işyeri güvenliği için gerekli 
olan laboratuvar deney, ölçüm ve analizlerinin akredite labo-
ratuvarlara yaptırılması, konunun önemi bakımından alınması 
gereken bir tedbir olmalıdır. 

2.2 Belgelendirme Hizmetleri

Bir uygunluk değerlendirmesi türü olan sistem belgelendir-
mesi, 1990’lı yıllarla birlikte ülkemizde de yaygınlaşmaya 
başlamış, özellikle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belge-
lendirilmesi popüler olmuş, daha sonra buna ISO 14001 Çev-
re Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemlerinin belgelendirilmesi eklenmiştir.  OH-
SAS belgelendirmesi hizmeti ülkemizde bazı belgelendirme 
kuruluşlarınca sunulmaktadır. Ancak, gerek bu kuruluşların, 
işçi sağlığı ve güvenliğine dair tüzük ve yönetmeliklerle şart 
koşulan fiziki tedbirler, eğitim tedbirleri ve kayıt düzenini 
oluşturmak ve sürdürülebilir kılmakta yetersizlikleri bulunan 
Orta ve Küçük Boy İşletmelere de kolaylıkla OHSAS belgesi 
vermeye yönelmeleri riskinden ve gerekse OHSAS 18001’in 
bir uluslararası standart olmamasından dolayı bu alana henüz 
akreditasyon uygulanmamaktadır.

2.3 Muayene Hizmetleri

Yaygın bir kullanımı olan muayene hizmetini veren kuruluş-
ların akreditasyonu için ISO 17020 Standardı esas alınmakta-
dır. Bu standart, muayene işi yapan personelin tarafsızlığına 
ve muayene konusundaki yetkinliğine önem vermektedir.

Ülkemizde (Mart-2013) akredite edilmiş toplam 107 muayene 
kuruluşundan 25 tanesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilişkili 
teknik emniyet kontrolu kapsamında muhtelif teçhizat, aksam 
ve ünitelere yönelik periyodik muayene hizmeti sunmaktadır. 

Yürürlükte bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mev-
zuat ile belirlenmiş işveren sorumlulukları dikkate alındığın-
da, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Biriminin aldıkları tedbirlerle aşağıdaki tüzük ve 
yönetmeliklerde istenen şartları yerine getirmiş olmaları ge-
rekmektedir;

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
- Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında 

Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin 
Tüzük

- Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zaralı Maddelerle Çalı-
şılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 
Tüzük
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gunluk değerlendirmesi çalışmalarına piyasada güven duyul-
madığı için hizmet veren aktörler akreditasyon almaya yönel-
mektedir.

TÜRKAK’ın faaliyete geçtiği 2001 yılından günümüze 900 
civarında akreditasyon gerçekleştirilmiştir. Bu akreditasyon-
ların yaklaşık %50’si deney laboratuvarlarına verilmiştir.

Talep eden kuruluşun başvurusuyla açılan akreditasyon sü-
reci, akreditasyon verilmesi veya verilmemesi kararına bağlı 
olarak normal şartlar altında 12 ay içerisinde sonuçlandırıl-
maktadır. Akreditasyon, 4 yıllık bir dönem için verilmekte ve 
akredite edilen kuruluş her yıl gözetim denetiminden geçiri-
lerek uygun görülmesi halinde verilmiş akreditasyon sürdü-
rülmektedir.  

Akredite olmak için başvuru yapmış olan bir uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşu, sahiplerinin ve yöneticilerinin ticari 
faaliyetleri ve bağlantıları, finansal durumu ve ticari faali-
yetlerinin iş etiği yönünden uygunluğu dikkate alınarak in-
celenmektedir. Yapılan incelemenin olumlu neticelenmesi 

halinde denetim sürecine geçilmektedir. Görevlendirilen de-
netçi heyetinin yaptığı denetimlerin akreditasyon kriterlerine 
uygunluğu gösteren raporlarla sonuçlanması durumunda, ak-

reditasyon verilmesi hakkındaki teklif 
TÜRKAK’ın ilgili organı tarafından 
karara bağlanmaktadır. Akreditasyo-
nun geçerli olduğu dönem içinde akre-
dite kuruluşun ve TÜRKAK’ın hak ve 
yükümlülükleri, taraflar arasında yapı-
lan özel hukuka tabi bir sözleşmeyle 
kayıt altına alınmaktadır.

4. SONUÇ

İSG alanında yasal sorumlulukları 
olan tarafların, sorumluluklarını yeri-
ne getirmeleri ve uygunluk durumunu 
kanıtlamaları için test, ölçüm ve mu-
ayene çalışmalarını yapmaları gerekli 
olmaktadır. Bu çalışmalar, belli bir 
tarafsızlıkla ve yetkin olarak gerçek-
leştirilmelidir. Aksi halde, İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği için alınmış tedbirlerin 
yerindeliğinin ve ilgili yasal şartları 
karşıladığının anlaşılması mümkün 
olmayabilir. Bu durum ise çalışma or-
tamında endişe ve gerilime yol açabi-

leceği gibi yasal otoritelere gerektiğinde sunulacak uygunluk 
durumunu gösteren güvenilir kanıtlar (test, ölçüm muayene 
raporları) elde edilmesine engel olabilir.

Bu itibarla ilgili yasa ve yönetmeliklerin hazırlayıcıları, İSG 
süreçlerinde hizmet sunan gerçek ve tüzel kişiler ve İSG hak-
kında yasal sorumluluğu olan tarafların test, ölçüm ve mu-
ayene hizmetlerinden yararlanmak söz konusu olduğunda 
akredite edilmiş hizmet sunucularıyla işbirliği yapmayı gün-
demlerine almalıdır. 
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