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“Emniyet” ve “Güvenlik” sözcükleSJOJOBOMBNMBSÕBSBTÕOEBGBSLWBSNÕdır? Sözcükler eş anlamlı mıdır? Bu sorular
dil bilimcilere sorulduğu zaman, aralarında
CJSGBSLÕOPMNBEÕùÕCFMJSUJMNFLUFEJS5SL%JM
Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde sorHVMBNB ZBQÕMEÕùÕ [BNBO  Tz[DLMFSJO Fü
BOMBNMÕ PMEVùV HzSMNFLUFEJS 'BLBU HOlük konuşma dilimizde, bazen emniyet
Tz[DùO CB[FO EF HWFOMJL Tz[DùOO UFSDJI FEJMEJùJ HzSMNFLUFEJS #V LVMlanımda tercihin bilinçli olarak yapılıp yapılmadığı bir araştırma konusudur. Bunun ya-

nında toplumun sözcükler üzerine yüklediùJBOMBNMBSÕOCB[FOGBSLMÕMBSUBüÕEÕùÕ CB[FO
EFPSUBLUFSDJIMFSZBQÕMEÕùÕHz[MFNMFONFLtedir. Günümüz deniz ve hava ulaştırmaTÕOEB ²FNOJZFU³ TBGFUZ  WF ²HWFOMJL³
(security) sözcüklerinin üzerine yüklenen
anlamlar net olarak birbirlerinden ayrılmaya çalışılmaktadır. Bunun nedeni, deniz ve
hava ulaştırma sektörlerindeki uluslararası
IVLVLTBME[FOMFNFMFSWFúOHJMJ[DFEJMJOJO
CV JLJ TFLUzSEF ZBZHÕO PMBSBL LVMMBOÕMNBTÕ
HzTUFSJMFCJMJS&NOJZFUWFHWFOMJLTz[DLlerinin anlamları birçok sözlükten tarandı-
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ğında en anlamlı, net ve basit tanımının, tehlikeden uzak
durma, tehlikeye karşı tedbir alma anlamında kullanıldığı
HzSMNFLUFEJS
(WFOMJLTz[DùLzLPMBSBL²HWFO³Tz[DùOEFOUSFUJMEJùJ JGBEF FEJMNFLUFEJS ûJNüFL   HWFOMJL Tz[DùOOUSFUJMNFTJJMFJMHJMJPMBSBL HWFONFL³ýJMJOJOLzLOO HWFO JTJNLzLPMBSBLLBCVMFEJMEJùJ EBIBTPOSB
EBPLzLFJTJNZBQNBFLJPMBO²MJL³UBLÕTÕOÕOHFUJSJMFSFLUSFUJMEJùJOJJGBEFFUNFLUFEJS:BOJ HWFOMJLTz[DùOOLzLOO ²HWFO³ EFO HFMEJùJ JGBEF FEJMNFLUFEJS (WFOMJL
Tz[DùOBOMBNÕ5%,µOBHzSF²5PQMVNZBüBNÕOEBZBTBM
düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaüBZBCJMNFTJEVSVNVOV³JGBEFFUNFLUFEJS"ZSÕDB²BTBZJü³
Tz[DùOOEFHWFOMJLTz[DùJMFFüBOMBNMÕPMBSBLLVMMBOÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS
Emniyet sözcüğünün kökeninin ise Arapça olduğu ve
Arapçadaki “emn” ve “emanet” (Bulut, 2002) sözcükleSJOEFOHFMNFLUFPMEVùVJGBEFFEJMJSLFO [BNBOJmFSJTJOEF
5SLmFZFHJSFOCVTz[DùOLzL²FNJO³PMBSBLLBCVMFEJMJQ FNOJZFUPMBSBLUSFUJMEJùJHzSMNFLUFEJS&NOJZFU ²CJS
sistemin yönetim, operasyon ve mühendislik açılarından
can, mal ve çevrenin tehlikelerinden ne kadar uzak olduğuOVUBOÕNMBNBZBZzOFMJLBMHÕMBOBOLBMJUFTJEJS³üFLMJOEFUBOÕNMBNÕüUÕS ,VP  "ZSÕDB²TFMBNFU³ "SBQmBLzLFOli) sözcüğünün emniyet sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullaOÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS4FMBNFU²FTFOPMNBEVSVNV FTFOMJL IFSUSMLPSLV UBTBWFUFIMJLFEFOV[BL HWFOEFPMNB
EVSVNVEVS 5%, üFLMJOEFJGBEFFEJMNFLUFEJSe[FMMJLMFEF
EFOJ[DJMFSBSBTÕOEB²"MMBI4FMBNFU7FSTJO³EFZJNJ TFGFSF
çıkacak olan denizcilerin arkasından söylenen bir temenni
JGBEFTJPMBSBLLVMMBOÕMNBLUBEÕS
úOHJMJ[DFEFFNOJZFUTz[DùOOLBSüÕMÕùÕ²TBGFUZ³ Hvenlik sözcüğünün karşılığında ise “security” sözcükleriOJOLVMMBOÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJSbBMÕüNBLPOVTVTz[DLMFSJO
5SLmFEFBZOÕBOMBNBHFMEJùJOJJGBEFFEFO5%, OFEFOTF
úOHJMJ[DFMFSJLPOVTVOEB ZVLBSÕEBHzTUFSJMEJùJHJCJOFUCJSBZrım yapmaktadır. Diğer ülkelerde bu sözcüklere yüklenen
BOMBNMBSBSBTÕOEBLJGBSLMBSÕOCVMVOVQCVMVONBEÕùÕEBBZSÕ
bir araştırma konusudur.
#VmBMÕüNBEBBNBm²FNOJZFU³WF²HWFOMJL³Tz[DLMFSJOFUPQMVNUBSBGÕOEBO[FSMFSJOFZLMFOFOBOMBNMBSÕOÕO
GBSLMÕMBüUÕùÕOÕ PSUBZB LPZNBLUÕS ú[MFOFO ZzOUFN zOFSJMFO
UFPSJZJ EFTUFLMFZFO PMHVMBSÕ zSOFLMFSJZMF BmÕLMBNBL WF UForiyi çürütebilecek kullanım tercihlerini de ortaya koyarak,
sözcükler üzerinde oluşan anlamların tanımlanmasıdır.
Çalışmada üretilen teoriler;
5FIMJLFOJOLBZOBùÕOÕEPùBMHmMFSJOPMVüUVSEVùVEVSVNlarda; doğal tehlike ve tehditlerden uzak durma durumu
için “emniyet” sözcüğü tercih edilmektedir. Burada karışUÕSÕMNBNBTÕHFSFLFOEVSVNJOTBOIBUBTÕOEBOLBZOBLMBOBO

tehlikelerdir. İnsan hatası nedeniyle olaşabilecek tehlikeler
doğal tehlike olarak sınıﬂandırılmaktadır. Bu nedenle insan
hatası kaynaklı tehlikelerden uzak durma durumu için emniyet sözcüğü kullanılmaktadır.
Tehlikenin kaynağını insanın bilinçli olarak oluşturduğu
durumlarda, insanın oluşturabileceği tehdit ve tehlikelerEFOV[BLEVSNBEVSVNVJmJOHWFOMJLTz[DùUFSDJIFEJMmektedir.
5FPSJMFSJmFSJTJOEFHFmFOUFIMJLFLBWSBNÕ QPUBOTJZFMPMBSBL[BSBSBTFCFQPMBCJMFDFLEVSVNVJGBEFFUNFLUFEJS0MVüBCJMFDFL[BSBSLBWSBNÕJTF ZBSBMBONB zMNHJCJLBZÕQMBSÕOÕLBQTBEÕùÕHJCJ NBEEJNBOFWJIBLLBZÕQMBSÕWFUNEJğer kayıpları da kapsamı içerisine almaktadır.

Analiz
Güvenlik ve emniyet kavramlarını örneklerle açıklayacak
PMVSTBL  ²LBQÕOÕO LJMJUMFONFTJ³ CJS HWFOMJL UFECJSJEJS #V
tedbir, hırsızların evinizi soyma tehlikesi karşısında almış
PMEVùVOV[CJSHWFOMJLUFECJSJEJS%FOJ[IBZEVUMBSÕOÕOHFNJZFmÕLNBMBSÕOÕFOHFMMFNFLJmJOBMÕOBOUFECJSMFS²HWFOMJL³
tedbirdir. Bunu yanında “İnşaatta bir işçinin baret takması”
ise bir emniyet tedbiridir. Diğer bir işçinin üst kattan yanlışlıkla elinden çekici düşürme tehlikesine karşı alttaki işçinin başını baret ile koruyor olması bir emniyet tedbiridir.
#BOLBWFZBNBùB[BMBSEBLVMMBOÕMBOLBNFSBMBSB HWFOlik kamerası adı verilmektedir. Hırsızlara karşı caydırıcı bir
tedbirdir. Binek araçlarda kullandığımız kemer, emniyet kemeri olarak nitelendirilmektedir. Bu kemer, insan kaynaklı
hatalardan kaynaklanabilecek traﬁk kazalarına karşı alınan
bir tedbirdir.
(WFOMJL WF FNOJZFU BSBTÕOEBLJ BZSÕNÕO HOML LPOVüNBEJMJNJ[FHJSEJùJOJOLBOÕUÕJMFJMHJMJEBIBCJSmPLzSOFLWFSJlebilir. Karayollarında “emniyet şeridi” vardır, suç mahalliOFJTF²HWFOMJLüFSJEJ³%FOJ[DJMFSGÕSUÕOBMÕIBWBMBSEBTÕùÕOBCJMFDFLMFSJ²FNOJZFUMJ³MJNBOBSBSMBS#JMHJTBZBSLPSTBOMBSÕ CJMHJTBZBSMBSEBLJ²HWFOMJL³BmÕLMBSÕOÕLVMMBOBSBLCJMHJTByarlara sanal saldırılar düzenlemektedirler. Özel kurumlar,
LzUOJZFUMJJOTBOMBSÕOUFIEJUMFSFLBSüÕ²HWFOMJLFMFNBOÕ³
LVMMBONBLUBWFCVHWFOMJLFMFNBOMBSÕHFOFMMJLMF²z[FMHWFOMJL üJSLFUMFSJ³ UBSBGÕOEBO JTUJIEBN FEJMNFLUFEJS "ZSÕDB
HJZEJLMFSJOJGPSNBMBSEB²4FDVSJUZ³ZB[ÕTÕOÕCVMVONBLUBEÕS
Türk Polis Teşkilâtının yüksek öğretim kurumu olan Polis
"LBEFNJTJWFCBùMÕGBLMUFMFS²(WFOMJL#JMJNMFSJ'BLMUFsi” olarak isimlendirilmiştir. Güvenlik konusundaki eğitimzùSFUJN  VZHVMBNB WF BSBüUÕSNB GBBMJZFUMFSJOJO ZSUMEğü akademik birim ise “Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı”
olarak isimlendirilmiştir. Güvenlik Anabilim Dalı kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme
WFZBZÕOGBBMJZFUMFSJOEFCVMVOBOWFzùSFUJNFMFNBOÕZFUJütiren yüksek öğretim kurumu da “Güvenlik Bilimleri Ensti-
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tüsü” olarak isimlendirilmiştir.
(WFOMJL Tz[DùOO LzL PMEVùV JGBEF FEJMFO ²HWFO³  úOHJMJ[DF LBSüÕMÕùÕOÕO ²USVTU³ PMEVùV HzSMNFLUFEJS
Güven sözcüğünün tanımı, korku, çekinme ve kuşku duyNBEBO JOBONB WF CBùMBONB EVZHVTV PMBSBL JGBEF FEJMmektedir (TDK). Güven sözcüğünün eş anlamlı sözcüğü
JTF ²JUJNBU³ PMBSBL CFMJSUJMNFLUFEJS (WFOµJO EJùFS H[FM
CJSUBOÕNÕJTF TBWVONBTÕ[LBMNBZBSB[ÕPMNBL³PMBSBLJGBEFFEJMNFLUFEJS (JMMFTQJF "LU&SEJMWF8BTUJ 
(WFO LzLOEFO USFUJMFO ²HWFONFL³ WF ²HWFO EVZNBL³ HJCJ Tz[DL WF EFZJNMFS EBIB mPL JOTBOÕO PMVüUVSEVùVUFIEJUMFSJMFJMHJMJPMEVùV JOTBOMBSÕOLFOEJBSBMBSÕOEBLJJMJüLJMFSJOEF LBSüÕUBSBGÕOPMVüUVSBCJMFDFùJUFIMJLFMFSFLBSüÕHFMJüUJSEJùJTBWVONBNFLBOJ[NBMBSÕJMFEBIBZBLÕOPMEVùVHzSMNFLUFEJS
%FOJ[ VMBüUÕSNBTÕOEB ²HWFOMJL³ Tz[Dù mPL OFU CJS
biçimde insandan kaynaklanan tehditler için kullanmaktadır. Özellikle denizcilik konusunda uluslararası hukuksal dü[FOMFNFMFSEF mPL OFU BZSÕNMBS HFUJSJMNJüUJS %FOJ[ VMBüUÕSNBTÕOEBHWFOMJLJMFJMHJMJPMBSBL &ZMMTBMEÕSÕMBSÕOÕOBSEÕOEBO"NFSJLB#JSMFüJL%FWMFUMFSJµOFTFGFSZBQBOHFNJMFSle yapılabilecek yeni terörist saldırılara karşı önlemler alaCJMNFLBNBDÕZMB6MVTMBSBSBTÕ%FOJ[DJMJLeSHU *.0 UBSBGÕOEBO*414,PEV *OUFSOBUJPOBM4IJQ"OE1PSU'BDJMJUZ4Fcurity Code) Türkçe karşılığı ile “Uluslararası Gemi ve LiNBO5FTJTJ(WFOMJùJ,PEµV³IB[ÕSMBONÕü UNHFNJ MJNBO
ve devletlerden bu rehbere uymaları istenmiştir. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kod’u Somali açıkMBSÕOEB HFNJMFSJ LBmÕSBO EFOJ[ IBZEVUMBSÕOB LBSüÕ EB LVMMBnılmaya başlamıştır. Görüldüğü üzere deniz ulaştırmasınEBUFSzSJ[N HFNJLBmÕSNBWCJOTBOLBZOBLMÕUFIMJLFMFSJmJO
HWFOMJL²TFDVSJUZ³Tz[DùLVMMBOÕMNBLUBEÕS
)BWBVMBüUÕSNBTÕOEBFNOJZFUWFHWFOMJLTz[DLMFSJOJO
OFUPMBSBLCJSCJSJOEFOBZSÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS fOM 
Hava ulaştırmasında emniyet; İnsan ya da materyal kayOBLMBSÕFULJMFZFOVmBLLB[BMBSÕOÕOzOMFONFTJZMFJMHJMJUFECJSMFSJOCJSMFüJNJEJS6mBLMBSÕOEJ[BZOÕ CBLÕNÕHJCJz[FMMJLMFSMF
JMHJMJEJSbFWSF NFUFPSPMPKJLüBSUMBS LVümBSQNBTÕ ZBCBODÕ
NBEEFIBTBSÕ IBWBBSBDÕGBLUzS CBLÕNWFEJ[BZOÕ VmVüMBJMHJMJTFCFQTFMGBLUzSMFS IBWBZPMVJTMFUNFTJOFz[HGBLUzSMFS ZzOFUJNLBZOBLMÕIBUBMBSWFTPOPMBSBLJOTBOBz[H
GBLUzSMFS VmVü FNOJZFUJOJ FULJMFZFO GBLUzSMFSEJS (WFOMJL
ise, kanun dışı müdahale eylemlerine karsı sivil havacılık
GBBMJZFUMFSJOJLPSVNBL[FSFUBTBSMBOBOJOTBOWFNBUFSZBM
kaynaklarının ile tedbirlerin birleşimidir (ICAO 2006). Örnekler verilecek olursa, havaalanlarında uçağa binmeden
zODFHWFOMJLLPOUSPMMFSJOEFOHFmJMNFLUFEJS#VLPOUSPMMFS 
insan unsurunun bilnçli olarak zarar vermeye yönelik tehlikeleri ile mücadele için yapılmaktadır. Havaalanlarında yaQÕMBOBOPOTMBSEB ZPMDVMBSÕOHWFOMJLLPOUSPMMFSJOJZBQUÕSNB-

ları için yolcular belirli kapılara doğru yönlendirilir. Bu anonTVOúOHJMJ[DFTJOEFHWFOMJLLPOUSPMZFSJOF²TFDVSJUZDPOUrol” sözcüğü kullanılmaktadır. Uçuş emniyetiniz için uçakUBFNOJZFULFNFSMFSJOJ[JCBùMÕUVUNBOÕ[HFSFLNFLUFEJS
Güvenlik ve emniyet sözcükleri arasındaki ayrım kurum
JTJNMFSJOEFEFLFOEJOJHzTUFSNFLUFEJS.JMMJ(WFOMJL,Vrulu, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekoOPNJLEBIJMCUONFOGBBUMFSJOJOWFBIEJIVLVLVOVOIFS
türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması ile
JMHJMJ LBSBSMBSÕ BMBO CJS LVSVMEVS 4BIJM (WFOMJL ,PNVUBOMÕğı, deniz alanlarında insanlardan kaynaklanan tehlikelere
LBSüÕzOMFNF J[MFNF TVmMVMBSÕZBLBMBNB HFSFLMJJüMFNMFSJ
yapma, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlaSBUFTMJNFUNFLMFHzSFWMFOEJSJMNJüCJSLVSVNEVS,ÕZÕ&Nniyeti Genel Müdürlüğü ise; doğadan kaynaklanan ve seyir, can, mal ve deniz çevresini tehdit eden tehlikelere karşı
tedbirler alan, tehlikelerin oluştuğu durumlarda ise müdaIBMFWFLVSUBSNBGBBMJZFUMFSJJDSBFEFOCJSLVSVNEVS4PTZBM(WFOMJL,VSVNVJüHzSFOMFSJOJüLB[BTÕ NFTMFLIBTUBlıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde,
çalışanları toplumsal tehlikelerden koruyabilmek amacıyMBTPTZBMTJHPSUBZBSEÕNMBSÕTBùMBNBLUBEÕS4PTZBM(WFOlik Sistemi; bir toplum içerisinde yaşayan insanların, muhUBmEVSVNEBLJEJùFSJOTBOMBSBLBSüÕz[HFDJEBWSBOÕüMBSEBO
kaçınmasından dolayı kaynaklanan tehditlere karşı, muhUBmEVSVNBEüFOMFSJLPSVNBBMUÕOBBMBOCJSTJTUFNJJGBEF
etmektedir.
)VLVLTJTUFNMFSJOEFEFFNOJZFUWFHWFOMJLTz[DLMFSJOJOOFUPMBSBLCJSCJSMFSJOEFOBZSÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS
Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci maddesinde, kanunun
BNBDÕ²LJüJIBLWFz[HSMLMFSJOJ LBNVE[FOWFHWFOliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum
barışını korumak, suç işlenmesini önlemek” olarak açıkMBONÕüUÕS#VLBQTBNEBHWFOMJùJUFIEJUFEFOLBZOBùÕOJOTBOVOTVSVPMEVùVBmÕLmBHzSMNFLUFEJS"ZSÕDB,BOVOEB 
BNBDÕOHFSmFLMFüUJSJMNFTJJmJODF[BTPSVNMVMVùVOVOUFNFM
FTBTMBSÕJMFTVmMBS DF[BWFHWFOMJLUFECJSMFSJOJOUSMFSJE[FOMFONJüUJS#JSJODJNBEEFEFHzSMEùHJCJUPQMVNHvenliğinin sağlayabilmesi amacıyla alınan tedbirler için kulMBOÕMBOTz[DLJmJO²HWFOMJL³UFSDJIFEJMNJüUJS#FO[FSCJS
üFLJMEF  TBZÕMÕ $F[B WF (WFOMJL 5FECJSMFSJOJO úOGB[Õ
)BLLÕOEB,BOVOVOEB ²HWFOMJL³Tz[DùOOUFSDJIFEJMEJùJHzSMNFLUFEJS4POVmPMBSBL 5SL$F[B)VLVLVOEBCJreylerin yani insanın, tehdit ve ﬁlleri ile oluşabilecek tehliLFMFSJmJO²HWFOMJL³Tz[DùOOUFSDJIFEJMFSFLLVMMBOÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS
úUGBJZF UFüLJMBUMBSÕOÕO ZBOHÕO UFIMJLFTJOEFO V[BL LBMNB 
LPSVONBEVSVNVJmJOFNOJZFUWFHWFOMJLTz[DLMFSJBSBTÕOEBIBOHJTJOJOUFSDJIFEJMEJùJBmÕLWFOFUEFùJMEJSbOL
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ZBOHÕOJMFJMHJMJUFIMJLFZJPMVüUVSBOLBZOBLmPùV[BNBOOFU
değildir. Bazen insan hatası, bazen doğal nedenler bazen
de kundakçı sözcüğü ile tanımlanan, bilinçli olarak zarara
WFSNFL JmJO ZBOHÕO mÕLBSUBO JOTBOMBSEÕS #V OFEFOMF LBZOBùÕOFPMVSTBPMTVO JUGBJZFUFüLJMBUÕOÕOIFSJLJTz[DùEF
LVMMBOÕMNBTÕNNLOES²:BOHÕO&NOJZFUJ³ EPùBMPMBSBL
LBZOBLMBOBCJMFDFL ZBOHÕO UFIMJLFMFSJOEFO V[BL PMNB EVSVNVOV JGBEF FEFSLFO ²:BOHÕO (WFOMJùJ³ JTF TBCPUBK WF
kundakçıların oluşturabileceği tehlikelerinden uzak olma
EVSVNVOVJGBEFFUNFLUFEJS
&NOJZFU WF HWFOMJL Tz[DLMFSJ JmJO HFMJüUJSJMFO UFPSJMFri destekleyen örneklerin yanında, teorileri çürütebilecek
LBEBS GBSLMÕ BOMBNBMBSEB LVMMBOÕMEÕùÕ EVSVNMBS EB NFWDVUUVS 'BSLMÕ LVMMBOÕNMBS JmJO WFSJMFCJMFDFL FO VZHVO zSOFL
EPùSVEBO JOTBOMBSEBO HFMFCJMFDFL UFIMJLFMFSF LBSüÕ UPQMVNV LPSVNB HzSFWJ JMF LVSVMBO ²&NOJZFU (FOFM .ESMğü” ve bağlısı kurulan İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri’nin
LVSVNBEÕJmFSJTJOEFHFmFO²FNOJZFU³Tz[DùES&NOJyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, kurumun tarihi eski Türk’lerden itibaren incelenmiştir. Tarihçede; Eski
5SLµMFSEFLBNVE[FOJWFHWFOMJùJCFMMJZBTBMBSBVZHVO
olarak yürütüldüğü belirtilmektedir. Kurumun tarihçesine
BJUBmÕLMBNBMBSEBCJMF LVSVNBBJUHzSFW ²HWFOMJùJO³TBùMBONBTÕ PMBSBL CFMJSUJMNFTJ EJLLBU mFLJDJEJS "ZSÕDB  
sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında, bilimsel araştırmaların yapılacağı, yüksek öğretimin yapılacağı
ve öğretim üyesinin yetiştirileceği anabilim dalı, “emniyet
CJMJNMFSJ³PMBSBLEFùJM ²HWFOMJLCJMJNMFSJ³PMBSBLCFMJSMFO-

NJüUJS&NOJZFUWFHWFOMJLTz[DLMFSJOJOBZOÕLVSVNJmFSJTJOEFCJMFmPLGBSLMÕBOMBNMBSEBLVMMBOÕMEÕùÕHzSMNFLUFEJS
Aynı kurum içerisinde kurumun ismi ile kurumun bilimsel
LJNMJùJOJOJTNJBSBTÕOEBLJGBSLMÕLVMMBOÕNMBS LVSVNJmFSJTJOEFEFCJSBOMBNWFBOMBZÕüCJSMJùJOJOPMVüNBEÕùÕOÕHzTUFSmektedir. Bunun da çalışmaya ait üretilen teorilerin çürütülmesini sağlayamayacağı kanaatine varılmıştır.
&NOJZFUWFHWFOMJLTz[DLMFSJOJOBOMBNMBSÕJmJOHFMJüUJSJMFOUFPSJZJmSUFCJMFDFLFOmBSQÕDÕzSOFL²JüHWFOMJùJ³JMF
²JüFNOJZFUJ³LBWSBNMBSÕEÕSúüHWFOMJùJLBWSBNÕ ²úüZFSlerinde işin yapımı sırasında, sağlığa, işe ve işyerine, zarar
verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmaların hepsine İş Güvenliği denir” şeklinde tanımlanmaktadır.
Burada insanların bilinçli olarak oluşturduğu tehlikelerden
bahsetmek mümkün değildir. İş yerlerindeki tehlikeler, doùBMHmMFSJO NBLJOFUFDIJ[BUÕOWFJOTBOIBUBMBSÕOÕOPMVüUVSEVùVUFIMJLFMFSEJS5FPSJZFHzSF CVUJQEPùBMUFIMJLFMFSEFO
V[BLPMNBLWFLPSVONBLJmJOLVMMBOÕMNBTÕHFSFLFOTz[DL
²JüFNOJZFUJ³PMNBTÕHFSFLNFLUFEJS#VzSOFL UFPSJZJmrüten bir kanıt olarak orta konmuştur. Fakat yukarıda tanımı verilen kavram doğru bir şekilde isimlendirilmiş midir?
TPSVTVOVTPSNBLHFSFLNFLUFEJSúOHJMJ[4UBOEBSUMBS&OTUJUT #4* JüHzSFOMFSJOJüPSUBNÕOEBLJTBùMÕùÕOBWFJüZFSJ
emniyetine yönelik olarak OHSAS 18001 “Occupational
)FBMUIBOE4BGFUZ"TTFTTNFOU4FSJFT³PMBSBLCFMJSMFOFO
TUBOEBSEÕHFMJüUJSNJüUJSúüZFSJOEFEPùBMVOTVSMBSEBOEPMBZÕ NFZEBOB HFMFDFL UFIMJLFMFS JmJO  UFPSJZF HzSF ²Jü FN-
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OJZFUJ³ EFZJNJOJO LVMMBOÕMNBTÕ HFSFLNFLUFEJS úü ZFSJOEFLJ²JümJHWFOMJùJ³WFZB²JüHWFOMJùJ³EFZJNMFSJLVMMBOÕMEÕğı zaman ise, işyerine veya işçilere bilinçli olarak zarar verNFLBNBDÕZMBJOTBOMBSUBSBGÕOEBOPMVüUVSVMBCJMFDFLUFIMJLFMFSEFOV[BLPMNBWFZBBMÕOBDBLUFECJSMFSBLMBHFMNFLUFEJS
“Emniyet” sözcüğünün “Güvenlik” olarak çevrilerek
kullanıma sokulması, düzeltilmesi çok zor hataların oluşmasına neden olmaktadır. Hâlbuki yapılan işin doğasından
kaynaklanan tehlikelerden uzak olma kavramı için “iş emOJZFUJ³ Tz[DùOO LVMMBOÕMNBTÕ HFSFLNFLUFEJS fMLFNJ[EFJTFOFZB[ÕLLJCVLBWSBN TBZÕMÕúü,BOVOVOVO
#zMN ²úü4BùMÕùÕWF(WFOMJùJ³BEÕBMUÕOEB²JüHWFOMJùJ³
olarak kullanılmış ve hukuksal mevzuata da aynen bu şekilEFHFmJSJMNJüUJSúüLBOVOVO.BEEFTJVZBSÕODBmÕLBSUÕMBO
:zOFUNFMJLMFSLBQTBNÕOEB ²JüHWFOMJùJV[NBOÕ³BEÕBMUÕOda yeni bir meslek yaratılmıştır. Bu hata katlanarak devam
etmekte ve yeni ikilemler oluşturmaya devam etmektedir.
:ÕMMBSDB6MVTMBSBSBTÕbBMÕüNBeSHU *-0 4z[MFüNFMFSJOF
imza atmaktan imtina eden Türkiye, çalışma ve iş ortamları
konusunda uluslararası hukuksal ilişkileri çok sınırlı kalmıştır. 2000’li yıllardan itibaren Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında ILO Sözleşmeleri, ulusal hukuk sistemimize dahil edilmeye başlanmıştır. Uluslararası olarak heO[ZFOJFULJMFüJNFHFmFO5$bBMÕüNBWF4PTZBM(WFOlik Bakanlığı’nın oluşturduğu hukuksal düzenlemelerde, bu
LPOVZBIBTTBTJZFUHzTUFSNFTJCFLMFONFLUFEJS

Sonuç
bBMÕüNBEBJGBEFFEJMFOUFPSJCJSmPLzSOFLMFCJSMJLUFUBSUÕüÕMBSBLPSUBZBLPONBZBmBMÕüÕMNÕüUÕSbBMÕüNBOÕOHWFOJSMJùJ
açısından teorileri çürütebilecek vakalar da örnekleri ile birlikte tartışılmıştır. Fakat bu vakaların teoriyi çürütebilecek
LBEBSHFmFSMJPMNBEÕùÕ IBUUBLFOEJJmFSJTJOEFJLJMFNMFSUBüÕdığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Emniyet ve Güvenlik söz-

DLMFSJOJOBOMBNPMBSBLGBSLMÕMÕùÕOÕPSUBZBmÕLBSUBOUFNFMVOsurun, potansiyel olarak zarara sebep olabilecek durumun
yani tehlikenin kaynağı olduğu düşünülmektedir. Diğer bir
JGBEFJMF PSUBNEB[BSBSBTFCFQPMBCJMFDFLUFIMJLFOJOIBOHJ
unsurlardan kaynaklandığının, seçilecek olan sözcüğü beMJSMFEJùJUFTQJUFEJMNJüUJS%PùBPMBZMBSÕOÕOWFEPùBMHmMFSJO
SBTUHFMF PMBSBL ZBSBUUÕùÕ UFIMJLFMFS JMF JOTBOÕO JTUFNTJ[ WF
CJMJOmTJ[PMBSBLPMVüUVSEVùVUFIMJLFMFSJO²FNOJZFU³ TBGFUZ 
Tz[DùLBQTBNÕOBHJSEJùJ JOTBOÕOCJMJOmMJPMBSBLCJSBNBDÕ
HFSmFLMFüUJSNFLJmJOPMVüUVSEVùVUFIMJLFMFSJOJTF²HWFOMJL³ TFDVSJUZ Tz[DùLBQTBNÕOBHJSEJùJUFTQJUFEJMNJüUJS
%PùBM PMBZMBS UBSBGÕOEBO üFLJMMFOEJSJMFO FNOJZFU LBWSBNÕ
CFMJSMJCJSSBTTBMMÕLJmFSJSLFOHWFOMJLLBWSBNÕSBTTBMEFùJMEJS
bOLHWFOMJLPSUBNÕOÕOEPùSVEBOJOTBOÕOCJMJODJJMFüFkillenmesi, rassallığı ortadan kaldırmaktadır. Buradan yola
çıkarak, belirli bir rassallığın konusu olan emniyet kavramı,
SBTUTBMMÕùÕOPSUBEBOLBMLUÕùÕEVSVNMBSEBHWFOMJùJOLPOVTVna dönüştüğü söylenebilir.
Sonuç olarak üretilen teorilerden yola çıkarak emniyet
WF HWFOMJL Tz[DLMFSJOJO UBOÕNÕ BüBùÕEBLJ üFLJMEF ZBQÕMmıştır.
Emniyet; kaynağını doğal güçlerin ve insan hatalarının rastgele
oluşturduğu tehlikelerden uzak olma durumudur. Mücadele konusu,
doğal güçlerin oluşturduğu potansiyel tehlikelerdir.
Güvenlik; kaynağını insanın bilinçli olarak zarar vermek amacıyla
oluşturduğu tehlikelerden uzak olma durumudur. Mücadele konusu,
insanın oluşturduğu potansiyel tehlikelerdir.
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