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1. GİRİŞ
Endüstri 4.0 ile daha çok yaygınlaşan robot teknolojisi üre-
tim süreçlerine yapmış olduğu katkı sebebiyle artan bir ta-
leple birçok segmentte rağbet görmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda İnsan-Robot İş birliği (MRC- Man-Robot Collabo-
ration), iş süreçlerinin daha esnek ve katma değer yaratımı-
na açık olmasını sağlayarak kaliteyi artıran ve üretim hac-
mini güvenli bir şekilde genişleten bir çarpan olarak ortaya 
çıkıyor. 

İnsan-Robot işbirliğinde insan, üretim sürecini planlayarak 
kontrol ediyor ve robotlar bu planlama sonucunda gerek 
duyulan fiziksel aktiviteleri gerçekleştiriyor. İki tarafın da bir-
biriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde çalışma 
prensibine dayanan MRC (İnsan-Robot İşbirliği) konsepti ile 
birlikte en zorlu görevler en etkin ve maliyeti düşük bir şekil-
de gerçekleşme fırsatı buluyor. 

İnsan – Robot iş birliğinde risk değerlendirmesi olmazsa 
olmazdır. Endüstriyel üretimde 4. sanayi devrimi ile birlik-
te var olan ürünlerin hem üretim süreci ve içeriği hem de 

sunuluş şekli değişti ve gelişti. Yüksek teknolojiler süreçlere 

Günümüzde dijital dönüşüm ve ileri üretim teknikleri ile 
gelişen Endüstri 4.0 süreci, akıllı fabrikalarda çalışacak 

yeni nesil endüstriyel robotların işlev ve görev tanımlarını 
şekillendirmektedir . Almanya’da Endüstri 4.0 süreci olarak 

adlandırılan bu süreç, Amerika’da akıllı üretim (smart 
manufacturing), Japonya’da “Innovation-25” ismi ile 

adlandırılmaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen 
işbirlikçi (kollaboratif) robotlar operatör ile birlikte aynı 

ortamda işbölümü içerisinde çalışarak esnek üretim sisteminde 
önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de en çok katma değer 

sağlayacağı değerlendirilen ileri robotik sistemler ve işbirlikçi 
robotlar Endüstri 4.0’ın önemli alanlarındandır . İşbirlikçi 

robotların operatörler ve diğer robot otomasyon sistemi ile 
nesnelerin interneti (IoT) vasıtasıyla etkileşimi geleceğin 
akıllı fabrikalarındaki üretim sisteminin temel yapısını 

oluşturmaktadır. Robotların, genel bir ifade ile insanların 
çalışmasının tehlikeli, problemli ya da yorucu ve hatta daha 
maliyetli olduğu yerlerde kullanılan ağır otomasyon işçileri 
olarak tanımlanması yanlış olmaz. Robot ekipmanları, tabii 
ki, kendi başlarına bir işe yaramıyorlar, her zaman belli bir 

prosese entegre edilerek kullanılıyorlar. Bu noktada da robot 
kullanımının optimizasyonu, verimliliği, fizibilitesi, emniyeti 

gibi konuların değerlendirilmesi gerekiyor
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entegre edilerek inovatif çözümler elde edilmeye başlandı. 
İnsan-Robot işbirliği kapsamında yer alan robotlar, “Cobot” 
(Kolaboratif ) olarak adlandırıldı ve işgücü içinde çalışanlar 
tarafından asistan niteliğinde görev edinmeye başladı. 

Robotların üretim sürecine katılması ve kolay entegre edi-
lebilmesi sayesinde iletişim yetenekleri, üretim süreçlerini 
daha şeffaf ve verimli hale getirmeye başladı. Öyle ki kulla-
nıcılar artık, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla robotlarının 
performansını uzaktan izleme fırsatı yakalayabiliyor.

Bu da gösteriyor ki; üretim süreçlerinde robot kullanımı insan 
faktörünün önemini azaltmamakta, aksine İnsan-Robot iş 
birliği doğrultusunda artan bir verimlilik ortaya çıkmaktadır.

İnsan – Robot işbirliği seviyesi arttıkça doğası gereği robot-
ların yavaşlaması sonucunda üretim kapasitesinden feragat 
edilmesi gerekir ayrıca belirli standartlara göre risk değer-
lendirmesi hususu da çok daha kritik hale gelir. Yazının deva-

mında detaylı olarak robot emniyeti incelenecektir.

2. MEVZUAT VE STANDARTLAR
Robotlarla ilgili mevzuatın iki kaynağı bulunmaktadır. Bi-
rincisi piyasa gözetimi ve denetimi için oluşturulmuş olan 
mevzuattır. Bunun bir parçası olan, 4703 sayılı Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan 2006/42/AT Makine 
Emniyet Yönetmeliği’ ne göre, robot ekipmanı tek başına ta-
mamen bitmiş makine değil, kısmen tamamlanmış makine 
olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kendi başına bu yö-
netmelik açısından CE İşareti gerekliliklerini taşımamaktadır. 
Robot ekipmanı, hattın entegrasyonu tamamladığında ve 
komple bir proses hattı halini aldığında tamamlanmış maki-
ne olarak değerlendirilir ve Makine Emniyet Yönetmeliği ve 
ilgili diğer yönetmeliklerin (Alçak Gerilim, Elektromanyetik 
uyumluluk, vb.) gerekliliklerini yerine getirdiği takdirde CE 
İşareti alarak hizmete koyulabilir.

Daha çok ekipman üreticileri ve entegratörlerin odak nokta-
sı olan mevzuattan sonra, son kullanıcıların odağında olan 
mevzuattan bahsetmekte de fayda var. Bu noktada, baş-
langıç noktası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 
dayanılarak çıkarılmış olan, 2009/104/AT İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğidir. Bu iki yönetmelik de 
emniyetli bir robot uygulamasının kanuni dayanaklarıdır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kendi amir metni ile de risk de-
ğerlendirmesini şart koşmaktadır. Risk değerlendirmesi, ay-

rıca, Makine Emniyet Yönetmeliği’ nin de bir gerekliliği olan 
teknik dosyanın mecburi bir parçasıdır. İş güvenliği literatü-
ründe de, sezgisel olarak barizdir ki, bir iş güvenliği çözümü-
ne geçmeden önce problemin tanımı ve büyüklüğünün ve 
doğasının tespiti gereklidir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi 
tüm çözümlerin öncesinde gerekmektedir.

Emniyet gerekliliklerini belirlemek için risk değerlendirmesi 
ile incelemeye başlanır. Risk değerlendirmesinde tüm ça-
lışma evreleri düşünülür (öğretme, bakım, ayar, temizlik). 
Beklenmeyen çalışmaların önlenmesi, makul ölçüde öngö-
rülebilir yanlış kullanım, kontrol sistemi arızaları, özel robot 
uygulamalarına ait tehlikeler de bu risk değerlendirmesinde 
yer alır. EN ISO 12100 standardı, risk değerlendirmesi için ge-
nel bir çerçeve ve rehberlik sağlayan A tipi standarttır. Her 
risk değerlendirmesinde bu standardın rehberliğinin kulla-
nılması tavsiye edilmekle birlikte, risk değerlendirmesi me-
todolojisi ile ilgili detaylara bu yazıda girilmeyecektir.

Robot emniyeti ile ilgili başlıca referans dokümanlar, “EN ISO 
10218-1 Robotlar ve robotik cihazlar - Endüstriyel robotlar 
için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Robotlar” ve “EN ISO 
10218-2 Robotlar ve robot cihazları-Endüstriyel ortamlar 
için robotlar - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Robot sistemleri 
ve entegrasyonu” tanımlı, C tipi standartlardır. Bunlardan EN 
ISO 10218-1 standardı, tekil robot ekipmanın emniyet ge-
rekliliklerini düzenleyen standart; EN ISO 10218-2 standardı 
ise robotların entegre edildiği sistemlerin emniyet gerekli-
liklerini düzenleyen standarttır. Bu yazıda EN ISO 10218-2 
dokümanına odaklanılacaktır.

Bahsedildiği üzere, EN ISO 10218-2 standardı robot sistem-
lerinin gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bu bir C tipi stan-
darttır ve  her C tipi standartta olduğu gibi, B tipi standart-
lara da atıflar bulunmaktadır. Standartlardan gelen tüm bu 
gereklilikler 3 başlıkta toplanabilir:

• Robot ekipmanı ve fiziksel çevresi ile ilgili emniyet ge-
reklilikleri (Robotu çevreleyen kapamaların tümü EN ISO 
14120, Elektriksel bileşenler IEC 60204-1 standartlarına 
uygun olmalıdır.) 

• Emniyet bileşenleri ve kontrol sistemi ile ilgili gerek-
lilikler (Emniyet ekipmanlarının performans seviyesi  EN 
ISO 13849-1 standardında tanımlanmış olan makinelerin 
risk seviyesine göre kontrol sistemi gerekliliğinin büyük-
lüklerini anlatmak kullanılan, PL seviye gerkeliliklerini 
sağlamalıdır. Işık perdeleri ve diğer güvenlik bileşenleri EN 
ISO 13855 standardına göre pozisyonlanmalıdır. Kontrol 
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sistemlerinin öngörülebilir yanlış kullanımı ya da işletme 
kültürlerindeki farklılıklarından dolayı manipülasyonu gibi 
durumlar değerlendirilmelidir. Örneğin, izlemeli kapıların 
hazırdaki bir ikinci aktüatör ile manipüle edileceği düşünü-
lüyor ise, kapı izleme için, EN ISO 14119 standardına göre, 
manipülasyon ihtimali daha düşük, kodlu, tam kodlu veya 
eşsiz tam kodlu izeleme sistemleri kullanılmalıdır.)

• Robot sistemi ile ilgili çalışmalardaki diğer tedbirler 
(EN ISO 14118 standardına uygun olarak, her makinede 
olduğunu gibi robot sistemlerinde de, makineye (elektrik, 
pnömatik, vakum, vb.) ve prosese (bakım, ayar, temizlik) 
özel hazırlanmış, işletmenin çalışanları tarafından benim-
senmiş, aktif şekilde kullanılan bir kilitleme etiketleme 
(Lock Out Tag Out – LOTO) sistemi bulunmalıdır.  Artık 
risklerin iletişimi için uygun büyüklükte ve EN ISO 7010 
standardına uygun olarak, uyarı, yasaklama ve zorunlu-
luk piktogramlarının kullanılması gerekmektedir. Kısa sü-
reli robot alanına girişlerde, emniyet kapısının çalışanın 
üstüne kapanmasını önlemek için ilgili önlemlerden biri 
yada birkaçı bir arada alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu 
önlemlerden her biri her işletmenin emniyet kültürü, idari 
yapısı, çalışan yetkinliği ve farkındalığı için ya da ikinci ki-
şilerin robot alanında bulunmasını algılamak için uygun 
olmayabilir. Hangi tedbirin riski kabul edilebilir seviyeye 
çektiğini riski değerlendiren ekip karar vermelidir.)

Yazının bir ikinci konusu kolaboratif robotlardır. Kolaboratif 
robot uygulamaları, EN ISO 10218-2 standardında genel ola-
rak ele alınmış olmakla birlikte, detayları ISO/TS 15066 tek-
nik spesifikasyon dokümanında yer almaktadır.

ISO/TS 15066 standardına göre risk değerlendirmesi sadece 
robot sistemini değil aşağıdaki hususları da kapsar:

1- Robot hücresi yönetimi (keskin kenarların saptanması 
vs.), çevre birimlerin kontrolü (keskin köşelerin belirlen-
mesi vs.).

2- Bilgilerin robota gönderildiğinden emin olmak için sanal 
çitlerin gerekli güvenlik düzeyinin doğrulanması.

3- İnsan ile herhangi bir temastan önce robotun durmasını 
sağlamak için mesafenin hesaplanması.

4- Herhangi bir parçanın fırlamamasını garanti etmek için 
tutucunun yönetimi.

Risk değerlendirme yöntemleri olan PL değerlendirme 
(Standart 13849-1) ve SIL (Standart 62061) aşağıdaki kriter-
leri baz alır:

1- Bu riskin sebep olduğu yaralanmanın ciddiyeti (çizilme, 
ilk yardım, eklem/kemik kırığı, ağır yaralanma, ölüm, ...)

2- Maruz kalma sıklığı (nadiren, sıklıkla ...)

3- Bu riskten kaçınma ihtimali (olası, nadir, imkansız, ..)

4- Oluşma ihtimali 

Sistemi kuran tedarikçi sistem tasarımı ve sistem içerisinde 
kullandığı komponentlerin yukarıda bahsedilen risk değer-
lendirmesi sonucu belirlenen güvenlik seviyesi (SIL/PL) ile 
uyumlu olduğunu kanıtlamak zorundadır.

3. KOLABORATİF ROBOT ÇALIŞMALARI
Konvansiyonel robotların varlığı endüstriyel ortamlarda yeni 
değil. Ancak kolaboratif robot ekipmanlarının varlığı için 
aynı şeyi söylemek zor. “Kolaboratif robot ekipmanı” diye 
ifade ediyoruz çünkü kolaboratif çalışma, aslında tek başına 
bir ekipmanı değil, spesifik olmayan genel bir çalışma şeklini 
ifade ediyor. 

Kolaboratif robot çalışması EN ISO 10218-2 standardına de-
taysız şekilde anlatılmakta. Ancak kolaboratif robot alanın-
da üreticilerin hızı standart koyucuları geçince, ortada stan-
dartları olmayan ekipmanların bulunması gibi  bir durum 
ortaya çıkmaya başladı. Standart koyucu da (ISO) müstakil 
bir standart oluşturmanın uzun sürecini beklemeden bir çö-
züm üretmeye gerek duydu. Bunun sonucunda bir standart 
olarak değil ama yol gösterici bir rehber doküman olarak 
ISO/TS 15066 Robotlar ve Robotik Cihazlar – Kolaboratif  Ro-
botlar teknik spesifikasyon dokümanı ortaya çıkmış oldu. Bu 
dokümanda, kolaboratif çalışma ile ilgili gerekli tanımlar ve 
robot çalışmalarında bir ilk olan robotun insana çarpmasın-
daki kabul edilebilir koşullar yer alıyor. 

3.1 Kolaboratif Çalışma Metotları
ISO/TS 15066 dokümanına göre, kolaboratif çalışmalar 4 
metot ile gösterilebilir. Bu metotlar,

i) Emniyetli izlemeli duruş (Safety-rated monitored stop); 

ii) Elle yönlendirme (Hand guiding);

iii) Hız ve mesafe izleme (Speed and separation monitoring);

iv) Güç ve kuvvet sınırlama (Power and force limiting); ola-
rak listelenebilir. 

i) Emniyetli İzlemeli Duruş (Safety-rated monitored stop)
Bu metotta, operatör, robot ile etkileşime girmek için ve 

herhangi bir görevi gerçekleştirmek için (parça yüklemek, 
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Tablo 1. ISO TS 15066:2016

takmak, vb.) kolaboratif çalışma alanına girmeden önce ro-
botun hareketleri emniyetli izlemeli duruş özelliği ile durdu-
rulur. Eğer operatör çalışma alanında yoksa robot kolaboratif 
olmayan modda çalışabilir. Operatörün alana girişi ancak ro-
bot emniyetli şekilde hareketsiz iken olabilir. Yani kolaboratfi 
çalışma alanında ya robot hareket halindedir ve yalnızdır, ya 
da çalışan hareket halindedir ve robot durur vaziyettedir.
Bu metot için STO (safe torque off – emniyetli tork kapalı) 
özelliği ve robotun EN ISO 10218-1 standardına göre koru-
yucu duruş (protective stop) özelliği ile donatılmış olması 
gerekmektedir.

Robot gereksinimleri ISO TS 15066:2016, Tablo 1‘de de ve-
rilmiştir.

ii) Elle Yönlendirme (Hand Guiding)

Bu mettotta, operatör hareket komutlarını robota aktarmak 
için elle kumanda edilen bir cihaz kullanır. Operatörün kola-
boratif çalışma alanına girmesi için robotun emniyetli izleme-
li duruşa geçmiş olması gerekmektedir. İşlem manuel şekil-

de, robotun uç iş aletine yakın bir noktaya yerleştirilmiş olan 
yönlendirme cihazının hareket ettirilmesiyle yapılır. Operatör 
sürekli emniyetli sınırlanmış hız (SLS – Safely Limited Speed) 
fonksiyonu ile koruma altındadır. Set edilmiş emniyetli hızın 
üstüne çıkıldığında, robot, STO yaparak duruşa geçer. 

Operatör elle yönlendirmeye başladığında emniyetli izle-
meli duruş durumu ortadan kalkar, operatör yönlendirmeyi 
bıraktığında tekrar aktive olur. Operatör kolaboratif çalışma 
alanından ayrıldığında robot kolaboratif olmayan modda 
çalışabilir. 

Yönlendirme cihazı operatörün yakınında olmalı böylece 
operatör robotun hareketini ve oluşabilecek herhangi bir 
tehlikeyi gözlemleyebilmelidir. Operatör robot kolunun ya 
da ağır yüklerin altında olmak gibi tehlikeli konumlarda kal-
mamalıdır. 

iii) Hız ve Mesafe İzleme (Speed and separation 
monitoring)

Bu mettotta, robot sistemi ve operatör aynı anda kolaboratif 
çalışma alanında hareket halindedir. Risk azaltımı, çalışmanın 
her anında, bu ikili arasında asgari bir koruyucu ayrım mesa-
fesi bırakılarak sağlanır. Bu ayrımın algılanabilmesi için, tabii 

ki, robot ekipmanına ek olarak 
algılayıcı emniyet ekipmanları 
kullanılır. Çalışan, kolaboratif 
çalışma alanına yaklaştığında, 
azalmış olan mesafenin em-
niyetli ayrım mesafesi olabil-
mesi için robot hızını azaltır. 
Bu hız azaltımı SLS özelliği ile 
gerçekleştirilir. Ayrım mesa-
fesi set edilmiş değerin altına 
düştüğünde, robot koruyucu 
duruşa geçer. Operatör robot 
sisteminden uzaklaştığında, 
kolaboratif olmayan modda 
çalışmaya devam eder.
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Koruyucu ayırma mesafesi robot sistemi için (TS ISO15066)  
şu şekilde  formülüze edilir:

Sp (t0 ) = Sh + Sr + Ss + C + Sr + Zr

Sp(t0) : Koruyucu ayırma mesafesi
Sh : Operatörün konum değişimi
Sr : Robotun yer değişimi
Ss : Robotun durma mesafesi
C : Koruyucunun çalıştırılmasından önce vücudun bir   

bölümünün tehlike bölgesine doğru hareket ede-
bileceği izinsiz giriş mesafesi

Zd + Zr : Hem robot hem de operatör için pozisyon belirsizli-
ği

Yukarıdaki şekilde de koruyucu mesafelerdeki zaman aralık-
ları belirtilmiştir.

iv) Güç ve Kuvvet Sınırlama (Power and force limiting)
Şimdiye kadar anlatılan üç metotta, robot hareket halindey-
ken çalışanın robota belli bir mesafeden fazla yaklaşması 
mümkün olmamaktaydı. Dolayısıyla çalışma şekli gereği ro-
bot – insan teması / çarpışması mümkün değildi. Bu metotta, 
çalışanla robot aynı anda aynı alanda birbirlerine yakın me-
safelerde hareket halindeler. Dolayısıyla artık tehlikeli olabi-
lecek temas / çarpışma ihtimalinden bahsetmek mümkün. 
Bu nedenle de, diğer 3 uygulamada konvansiyonel robot 
donanımı kullanılabilirken, iv. Mettotta olası bir çarpışmanın 
etkisini azaltmak için, fiziksel dış yapısı özel olarak tasarlan-
mış ve kuvvet algılama sensörleri bulunan kolaboratif robot 
donanımı (cobot) kullanılmaktadır. 

Sadece kolaboratif robot donanımı kullanılmasının emni-
yetli bir kolaboratif robot uygulaması için yeterli olacağını 
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düşünmek doğru değildir. Tüm iş istasyonunun risk değer-
lendirmesi sonucunda, kolaboratif çalışmaya uygun şekil-
de tasarlanması gerekmektedir. Örneğin sıkışma ihtimali 
oluşturabilecek yapısal bileşenler yerinden çıkabilir şekilde 
tasarlanabilir. Böylece olası bir uzuv sıkışmasında o parça 
yerinden çıkarak sıkışmayı önlemiş olur. Ayrıca belli sıkışma 
noktalarının olası olduğu noktalarda, emniyet siviçleri (Kate-
gori 3, PL d’ yi sağlayacak şekilde) ile ya da soft eksenler ile 
sıkışma riskleri azaltılmış olur. 

ISO/TS 15066 dokümanında, her bir insan vücudu bölge-
si için azami kuvvet uygulama eşik değerleri verilmiştir. iv. 
Mettotta olası bir çarpışma senaryosunda bu kuvvet eşik 
değerlerinin aşılmaması gerekir. Tasarlanan kolaboratif bir iş 
istasyonunun emniyetli olduğunu ispatlamak için mutlaka 
kuvvet ölçümü yapmak gerekir. Böylece proses programı 
sırasında uygulanabilecek emniyetli azami kuvvet ve azami 
hız ortaya çıkar. Artık proses bu limit değerlerle çalışmak 
üzere set edilir.

Kolaboratif robot uygulamaları emniyetli çalışma kısıtları 
nedeniyle her uygulama için uygun olmayabilir. Örneğin 
kesici, delici takımlarla yapılması gereken uygulamalar, çok 
sert ve keskin yüzeyli veya çok ağır iş parçaları tutularak ya-
pılan uygulamalar, ya da çok hızlı yapılma ihtiyacı duyulan 
prosesler için uygun olma ihtimalleri düşüktür. O nedenle, 
emniyet gerekliliklerinden de önce, kolaboratif robot dona-
nımı satın almayı düşünen işletmelerde, öncelikle prosesle-
rinin gerçekten kolaboratif robot uygulamasına (iv. metot) 
uygun olup olmadığının ve gerçekten iv. metot robot uygu-
lamasına ihtiyaç duyulup duyulmadığının analiz edilmesi 
gerekir.

4. SONUÇ
Son yüzyılda Endüstri 4.0 ile beraber  tekno-
lojide ve yazılım dünyasında yaşanan hızlı ge-
lişimin sonucu olarak hayatımıza kolaboratif 
robot sistemleri girmiştir. Bu sistemler veya 
bilinen bir diğer ismi ile ‘Co-Bot‘ tasarımları 
programlanması aynı zamanda da kullanması 
oldukça basit ve kolay kolay endüstriyel üretim 
robotlarını temsil etmektedir. Sezgisel metod-
lar aracılığı ile programlanan kolaboratif robot-
lar, kendilerine öğretilen bir hareketi veya tep-
kiyi hatırlayabilmekte ve tekrar ederek çalışma 
döngüsünü tamamlamaktadır. 

Sektörel anlamda ve özellikle üretimde ko-
laboratif robot sistemlerinin avantajları oldukça fazladır. 
Sistem mekaniği gereğince insan hareketlerinin aynısını 
gerçekleştirebilen bu robotlar sıradan bir insanın yüzlerce 
katı fazla iş yapabilme imkanına sahiptir. Bu nedenle kola-
boratif robot sistemleri üretim alanlarından d pek çok farklı 
hizmet/ürün alanlarında da kullanılabilmektedir. Proses ge-
reği insan-robot ortak çalışma alanları kullanılmaktadır. Bu 
alanlarda sistemin emniyet gerekliliklerinin, tüm yönleriyle 
iyi incelenerek sağlanması gereklidir.Hiçbir robot ekipma-
nı kendiliğinden emniyetli değildir.Yani emniyetli robot 
yoktur, emniyetli robot uygulaması vardır. Emniyetli robot 
uygulaması da, ancak teknik emniyet konusunda uzman-
laşmış; ekipmanları, metodolojileri ve kontrol sistemini ana-
liz etmeyi bilen uzman ekipler tarafından yapılmalıdır. Risk 
değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve doğru emniyet 
çözümlerinin prosesin teknik emniyet mevzuat ve stan-
dartlarına göre belirlenmesi ve tasarlanması gerekir. Ayrıca 
doğru emniyet ürünlerinin seçilmesi de çok önemlidir. Gü-
venli ve doğru emniyet gereklilikleri, seçilen emniyet ekip-
manlarının uygunluğu, doğru mühendislik ile uygulanması, 
gerekli testlerin ve emniyet doğrulamasının yapılması ile 
mümkün olacaktır.
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