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      Güvenlik kültüründen önce risk algısı 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

risk yönetimi 
• Akıllı olmaktır.   

 
• geleceğin ölçülmesidir. 

 
• # altın kural 1 

riskin içinde az zaman geçireceksin. 
 

• bir fırtınaya giriyorsun; adım adım planla her şeyi, takip 
eden her  

      saniye ne yapacağını bilerek gir oraya ve neyi/hangi 
noktada yapamadığın an nasıl geri döneceğini hayal et*, bil. 
ne yapacağından en ufak şüphen varsa orada yerin yok, toz 
ol.... 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+y%C3%B6netimi
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=mental+train
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• Risk analizi; risk assesment, risk management  ve risk 
communication olmak üzere birbiri ile bağlantılı üç ayrı 
süreçten olusan bir sistemdir. 

 

• Olabilecek her türlü tehlikenin bilimsel olarak 
belirlenmesi ( risk degerlendirme),  

 

• Buna göre uygun önlemlerin seçilmesi (risk yonetimi) 
ve  

 

• Tüm ilgili tarafların risk ve riske ilişkin faktörlere ait bilgi 
ve düşünceleri paylaşması risk iletişimi sürecidir. 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+degerlendirme
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+degerlendirme
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+yonetimi
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+yonetimi
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=risk+ileti%c5%9fimi
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• en genel yaklaşımla ; 

 
bir kaza öncesi olası kazayı tahmin ederek 
onun olma olasılığını ölçülebilir olarak bir çıktı 
haline getirme işlemidir. 

 
Türk kahvesi pişirirken, gözünü cezveden beş 
saniye ayırmaktır risk. 
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Tanımlar  
• Tehlike, çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı 

davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan, ya 
da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz 
kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme 
potansiyelini ifade eden bir terimdir. 
 

• Olay (vaka), oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına 
rağmen sonuçları neticesinde yaralanma, zarar veya hasarın 
meydana gelmediği durumdur. 
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Tanımlar  

• Kaza, planlanmamış ve beklenmeyen bir olay 
sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan 
durumdur. (ILO/Uluslar arası Çalışma Örgütü). 

 

•  İnsanların yaralanmasına veya ölmesine, 
malzeme hasarına, maddi  kayıplara neden olan, 
önceden planlanmayan, kasıtlı olmayan 
beklenmedik olaydır. (WHO/Dünya Sağlık Örgütü) 
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Tanımlar  
• İş kazası, işin yapımı ve yürütümü sırasında 

meydana gelen tehlikeli durum ve tehlikeli 
davranışların zaman ve mekân şartlarında bir 
araya gelmesinden kaynaklanan, ölüm, 
hastalık, yaralanma, zarar veya hasara 
sebebiyet veren istenmeyen olay. 
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Tanımlar  

• Risk ise,  işyerinde,  meydana gelebilecek, maruz 
kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da 
hasar verici nitelikteki bir olayın, meydana gelme 
ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesi 
olarak tanımlanabilir. 

 

• Kabul edilebilir risk, işletmenin, kanuni 
zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği 
politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul 
edebileceği düzeye indirilmiş riski ifade eder. 
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Riskler: 

• Farkedilebilir 

• Öğrenilebilir 

• Korunulabilir 

• Ölçülebilir 

• Analiz edilebilir 

• Yönetilip kontrol edilebilir. 
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Haddon matriksi 

Konakçı 

( kişi ) 

Etmen 

( araç ya da ürün) 

Fizik çevre Sosyo-
ekonomik 
çevre 

Yaralanma 
öncesi 

Kişide 
yüksek 
risk/eğilim?  

Etmen tehlikeli 
mi? 

Tehlikeli mi? 
tehlikeyi 
azaltma 
olasılığı? 

Risk alma ve 
tehlikeyi teşvik 
ediyor/ 

etmiyor? 

Yaralanma Kişi 
güç/enerji 
iletimine 
dayanabilir 
mi? 

Etmen koruma 
sağlıyor mu? 

Olay sırasında 
yaralanmaya 
katkısı var mı? 

Olay sırasında 
yaralanmaya 
katkısı var mı? 

 

Yaralanma 
sonrası 

Zarar ya da 
travma ne 
kadar ciddi? 

Etmenin travmaya 
katkısı var mı? 

Olay sonrası 
çevre travmayı 
arttırıyor mu? 

Çevrenin 
iyileşmeye 
katkısı var mı? 
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Haddon’un on temel ilkesi 

• Tehlikenin oluşmasını önle 

• Tehlikenin büyüklüğünü azalt 

• Var olan tehlikenin ortaya çıkmasını önle 

• Tehlikenin kaynağından çıkış hızını ya da uzayda dağılım yönünü değiştir 

• Tehlike ile tehlikeden korunması gerekeni zaman ya da mekanda birbirinden ayır 

• Tehlike ile tehlikeden korunması gereken arasına maddi engel koy 

• Tehlikeyle ilişkili temel kalite değişiklikleri yap 

• Korunması gerekeni tehlikenin vereceği zarara daha dirençli hale getir 

• Tehlikeyi hızla tanı ve uzaklaştır. 

• Tehlikenin oluşturduğu hasarı sapta 

• Zarar göreni dengeli duruma getir, tedavi ve rehabilite et  
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Koruma 

( Epidemiyolojik modeli temel alan ) 

Çok yönü önlemler 

Kişisel risk etmenleri ( davranış değişikliği ) 

•Yakın ilişkiler ( sağlıklı aile çevresi ) 

•Genel alanlar ( Okullar, işyerleri ve mahallelerde güvenlik 

konularına yönelik ) 

•Cinsiyet eşitsizliği ( Kültürel tutum ve uygulamalara 

yönelik ) 

•Geniş toplumsal, kültürel ve ekonomik etmenler                  

( yoksulluk; mal ve hizmetlere ulaşım ve  fırsatlarda eşitlik ) 
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Yaralanmaların önlenmesinde  
bazı temel ilkeler 

• Mühendislik 

• Çevresel değişiklikler 

• Yasal düzenleme 

• Eğitim, güçlendirme 

• Değerlendirme 
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• Kişisel koruyuculardan, ikaz levhalarına, iş 
hijyeninden işyeri risk değerlendirmeye, 
tedarik sürelerinden kaliteye kadar uzanır. 

 

• Risklerin, tanımlanmış bir zaman boyutunda 
kabul edilebilir seviyede kalmasıdır. 

Güvenlik kültürü (Emniyet) 
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KAZA ZİNCİRİ 

 

• 1 Ölümcül Kaza 

• 30 Kayıp İş Günü Durumu 

• 300 Tıbbi tedavi Durumu 3 000 İlk yardım 
durumu   - 

• 30 000 güvensiz koşullar 

• 300 000 dikkatsizlik durumları 
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İŞYERİ HEKİMLİĞİ BOYUTU (TIBBİ) 
 

• Çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştırmak ve 
belirlemek (daha önce akciğer rahatsızlığı geçirmiş bir kişinin tozlu 
bir işte çalıştırılmaması gibi), 
 

• İşyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi 
koruma yöntemlerini uygulamak (tetanos aşısı uygulaması gibi), 
 

• İşyerindeki çalışmalar esnasında sağlık sorunu olanların 
hastalıklarının teşhis ve tedavi etmek (poliklinik hizmetleri)  
 

• Hastalığın yapılan işle ilgisini (meslek hastalığı ve işle ilgili 
hastalıkların teşhisi) araştırmak ve gerekli önlemleri almak.  
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TEMEL BOYUTLARI 
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BOYUTU (TEKNİK-MÜHENDİSLİK) 

 

• İşyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin 
saptanması, bununla ilgili ölçümler yapılması 
(işyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin, 
işyeri ortam havasındaki ölçümü, işyerinde 
yapılan işler esnasında ortama yayılan ve sağlığa 
zararlı olduğu bilinen tozların ölçümü, makine ve 
tezgahlardan kaynaklanan gürültünün düzeyini 
belirlemek üzere yapılan ölçümler gibi)  
 

• Risklerin kontrol altına alınması sağlayacak teknik 
ve mühendislik çalışmalarını yapmak. 
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İş Sağlığında Güvenlik Kültürü: 

• Devlet 

• İşveren 

• Çalışanlar/sendikalar 

• Üniversiteler 

• Meslek Örgütleri 
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Devletin Rolü 

En önemli etkinliği, gerekli koşul ve standartları 
mevzuatla düzenlemek, denetimi sağlamak ve 
devlet politikası olarak benimsenmesini 
sağlamak olmalıdır. 
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Devletin Rolü 

• Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi 

• Çocuk işçiliğinin yok edilmesi 

• Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi 

• Sosyal güvenliğin desteklenmesi 

• Gelir dağılımı adaletsizliğinin önlenmesi 

• Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması 
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Devletin Rolü 

• İşyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın, her 
çalışanın İSG hizmetlerinden yararlanmasının 
sağlanması 

• Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi 
• Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması 
• Hekim iş müfettişi istihdamı 
• İş kazalarının «bilimsel» analizi 
• İşçi Sağlığı Enstitülerinin 

kurulması/yaygınlaştırılması 
• Yasalarda  çalışanların korunması 
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Devletin Rolü 

İSG konusunda hükümetin dikkate alması  

gereken temel faaliyetler: 

Toplumda güvenlik bilincini oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak 

İSG ile ilgili paydaşlar(işveren, çalışanlar vb.) 
arasında sosyal diyaloğu sağlamak 

İSG sistemi ile ilgili toplumda ve işletmelerde 
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,  
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Devletin Rolü 

• İSG konusunda hükümetin dikkate alması 
gereken temel faaliyetler(devamı): 

Eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversitelerle işbirliği yapmak 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalara 
teşvik etmek 

İSG konusunda iş sağlığı hizmetleri ile ilgili 
sağlık ve güvenlik alt yapısını iyileştirmektir. 
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İşverenlerin Rolü 

• Üretim sürecinde, önce verimlilik yerine, önce insan 
yaklaşımının benimsetilmesi 

• Risk değerlendirilmesi ve risk yönetimi yaklaşımının 
benimsetilmesi 

• İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın 
İSG hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması 

• İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi 
• İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu 
• Çalışanların eğitimi 
• Veri akışının sağlanması 
• İş kazalarının «Bilimsel» analizi 
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İşverenlerin Rolü 

• İşçilerin koruyucu donanımları uygun şekilde 
kullanmaları için her türlü önlemin alınması 

• Teknik gelişmelere uyum sağlanması 

• Toplu ve kişisel korunma önlemlerine öncelik 
verilmesi 

• İşçilere uygun talimatların verilmesi 

• İşçilerin bilgilendirilmesi ve görüşlerinin 
alınması 
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İşverenlerin Rolü 

• İşveren, iş sağlığı faaliyetlerini sadece yasal 
yükümlülükten kurtulmak için yaptıklarında iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda başarı 
sağlanamayacaktır.  

• İSG konusunda yapılan çalışmalar kalite için 
birer yatırım olduğu unutulmamalıdır. 
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Çalışanların/Sendikaların Rolü 

• İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi 
olunması 

• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine 
katılım 

• İş kazalarının «Bilimsel» analizi 
• İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine 

yönelik etkinlikler 
• Kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde 

kullanılması 
• Yasa ve yönetmeliklerde belirlenen, çalışanların 

sorumlulukları; «işveren tarafından alınan her türlü 
tedbire riayet etmek ve talimatlara uymaktır.» 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Çalışanların/Sendikaların Rolü 

• Makine, cihaz ve ekipmanları doğru şekilde 
kullanmaları 

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü 
olumsuz durumu işverene bildirmeleri 

• İşveren, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer 
çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
işbirliği yapmaları ve güvensiz durumlardan 
kaçınmaları 

• Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı tesisi için, 
işyerinde düzenlenecek iş İSG eğitimlerine 
katılmaları 
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Üniversitelerin Rolü 

• İSİG ve sosyal politikalara bilimsel katkı sağlamak 
• Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel 

altyapı sağlamak 
• İş kazalarının «Bilimsel» analizi 
• İSG alanında çalışacak insan gücünün temel 

eğitimi 
• İSG alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet 

sonrası sürekli eğitimine katkı 
• İSG ile ilgili araştırmalar, laboratuvarlar ve 

akademik ortamın oluşturulması 
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Meslek Örgütlerinin Rolü 

• İSG ve sosyal politikalara katkı 

• İSG alanında çalışacak insan gücünün 
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine 
katkı 

• İSG alanında çalışacak insan gücünün 
mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin 
organizasyonu 

• İş kazalarının «Bilimsel» analizine katkı 
sağlamak 
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Güvenlik Kültürü Oluşturulması için 
Yeni Yaklaşım ve Yöntem Önerileri 

• Proaktif ve bilgiye dayanan İSG yaklaşımı, yaygınlaştırılması 

• Ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim kültürü 
oluşturulmalı 

• Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim sürdürülmeli 

• Duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyaları artırılmalı 

• MEB ile yakın işbirliği sağlanmalı ve müfredatta İSG dersleri 
yer  almalı 

• İSG Eğitim programları desteklenmeli 
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Güvenlik Kültürü Oluşturulması için Yeni 
Yaklaşım ve Yöntem Önerileri 

• İyi uygulama örnekleri ve deneyimler paylaşılmalı 

• İSG konusunda öğretmen ve öğrenciler arasında 
yarışmalar düzenlenmeli 

• Okulda, İSG  risklerinin farkına varılması 
sağlanmalı 

• İSG çalışanları ile İSG eğiticileri ortak çalışmalı 

• Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalı 

• KOBİ’lerde İSG için özel yöntemler geliştirilmeli 
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Güvenlik Kültürü Oluşturulması için Yeni 
Yaklaşım ve Yöntem Önerileri 

• İstihdam ve eğitim sistemleri arasında yakın işbirliği 
sağlanmalı 

• İSG politikalarını belirleme ve geliştirmede yeni 
yaklaşımlara ve fikirlere açık olunmalı 

• İSG uygulamalarında sosyal taraflarla(partnerlerle) 
işbirliği sağlanmalı 

• İSG alanında örnek işçi ve işveren seçimi 

• Okullarda interaktif İSG eğitim metotlarının kullanılması 

• Sektörel eğitimler yapılması 
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Çocuk ve Gençler 

• Çocuk ve gençler arasında bir işe başlamadan 
önce iyi davranışlar geliştirmek için, mutlaka 
sağlık ve güvenlik konuları müfredata dahil 
edilmelidir. 

• Çocukların yaş ve eğitim seviyeleri göz önüne 
alınmalıdır. 

• İSG programları şartlara duyarlı olmalı, her 
okulun yerel şartlarına uyarlanabilecek kadar 
esnek olmalıdır. 
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• Örneğin; 

Anaokulunda dersler, güvende kalma kuralları 
veya arkadaş edinme üzerine verilir. 

Ortaokulda dersler çatışmaları idare etme, 
şiddeti önlemek veya yaşam için fiziksel olarak 
aktif olmak konularını içerir. 
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• Çocuk ve gençlerin okulda sağlık ve güvenlik koşullarının 
iyileştirilmesi aşağıdaki koşulları kapsayan bir yaklaşım 
gerekmektedir: 
 

• Fiziksel, zihinsel ve sosyal refah, 
 

• Tüm okulun organizasyonu, bireysel ve çevresel parçaları 
arasında iletişim olması, 
 

• Okulda bireysel sağlık güvenlik algısı ve davranış biçimlerini 
şekillendirip iyileştirmek, 
 

• Okulları, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına uygun çalışma 
alanları olarak biçimlendirmek.  
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Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme alanı; çocukların 
ve gençlerin gelecekteki özel ve iş hayatlarını en 
güvenli ve sağlıklı şekilde biçimlendirme 
becerisini ve risk farkındalığını mümkün 
olduğunca erken edinmelerini sağlayacaktır. 
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Sonuç şu ki şu dünyayı saran gerçek riskleri göz 
ardı edip, milyonda bir karşımıza çıkabilecek 

öcülere odaklanıyoruz.  
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Haberlerde köpekbalığı saldırıları çıkar çıkmaz, plajlarda in cin 
top oynuyor, halbuki her yıl Amerika’da ortalama olarak köpek 
balığı saldırılarında hayatını kaybeden insan sayısı tam 
tamına 1.  
 
Büyükbaş hayvan saldırısından ölenlerin sayısı daha fazla. Her 
yıl 20 Amerikalı büyükbaş hayvanlardan gelen boynuz 
darbesi yüzünden veya ezilerek hayatını kaybediyor.  
 
Öte yandan, 3.400 kişi boğularak can veriyor ama tek bir ses 
bile bu kıyıma dur demek için can yeleği takmayı zorunlu 
hale getirmek için çırpınmıyor.  
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Gerçek tehditler yerine yanıltıcı tehditlere  

odaklanmamız kişisel yaşam tarzı  

seçimlerimizden çok daha fazla şeyi etkiliyor.  
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• Radiology dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir 
çalışma nihai olarak şunları belirtiyor:  

 

• ‘‘Çernobil kazası, radyasyon riskinin aşırı  

büyütülmesinin azımsanmasından daha tahrip edici 

 olduğunu göstermiştir. 

 

 Yanlış bilgilendirme kısmen 200.000 kişinin travmatik bir 
şekilde tahliye edilmesine, tahminen 1.250 kişinin 
intiharına ve 200.000 istemli düşüğe neden oldu’’. 
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Fast-food ve diğer yağlı yiyecekler bu ülkede en  

fazla can alan unsurlardan birisi olan kalp  

hastalığına yol açıyor. Ama bu yiyeceklerden  

kaçınmamızı sağlayacak bir sezgiye sahip değiliz. 
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Risk Değerlendirilmesi 

• Risk değerlendirmesi, “işyerlerinde var olan 
tehlikelerin, işçilere, işyeri ve çevresine 
verebileceği zararların ve alınacak önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar” olarak 
tanımlanır.  
 

• Risk yönetimi ise, “insan hayatı ve çevre güvenliği 
ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya 
meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları 
etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli bilgiyi 
toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını 
engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmaktır”.  
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Risk Değerlendirilmesi 

• Risk değerlendirmesinin amacı; risklerin neler 
olduğunun, nerelerden kaynaklandığının, 
kimleri etkilediğinin, kabul edilebilir olup 
olmadığının ve önleme faaliyetlerinin 
belirlenmesidir. 
 

• Risk değerlendirmesi, iş ekipmanlarında ve 
organizasyonunda, ürünlerde değişiklik olması 
durumunda, bir iş kazası ortaya çıktığında ve 
düzenli aralıklarla yenilenmelidir. 
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Kültür Tanımı 

• ’İnsan gruplarının özgün yapılarını ortaya koyan, 
yaratılan ve aktarılan sembollerle ifade edilen 
düşünce, duygu ve davranış biçimleridir (Kroeber 
ve Kluckhohn 1952). 
 

• Kültürün temelini geleneksel görüşler ve özellikle 
onlara atfedilen değerler oluşturmaktadır.  
 

• Kültürel sistemler bir yandan davranışın ürünü, 
diğer yandan ise gelecekteki davranışın 
koşullayıcısıdır. 
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Güvenlik ve Güvenlik Kültürü 
• Güvenlik kavramı genel olarak ‘emniyet içinde olma duygusu’ 

olarak tanımlanabilir.  

 

• Başka bir tanıma göre ise güvenlik, “ mevcut ortamda kabul 
edilebilir düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm, 
yaralanma veya endişe verici koşulların var olma olasılığını 
azaltma” anlamındadır.  
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Güvenlik ve Güvenlik Kültürü 

• Güvenlik, işletmelerde sadece tanım ile sınırlı 
kalmamalı bunu stratejik olarak 
uygulayabilmek için mutlaka bir kültür 
oluşturulmalıdır. 

 

•  Güvenlik bilgiye dayanır. İçe sindirilmiş ve 
yaşam biçimi haline getirilmiş bilgiye ise kültür 
denilir. 
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Güvenlik Kültürü 
• 1986 yılında 

Çernobil’de 
meydana gelen 
nükleer kazadan 
sonra hazırlanan 
raporlarda ilk kez 
güvenlik 
kültüründen 
bahsedilmiştir. 
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Güvenlik Kültürü Tanımlamalarının Ortak Özellikleri 

1-Güvenlik kültürü, grup veya daha üst seviyelerde, 
örgütün bütün üyeleri ve gruplarının hepsi tarafından 
paylaşılan değerleri ifade eden bir kavramdır. 
 
2-Güvenlik kültürü, bir örgütteki formal güvenlik 
sorunlarıyla da ilgilidir. 
 
3-Güvenlik kültürü, bir organizasyondaki her seviyedeki 
herkesin katılımı üzerinde durmaktadır. 
 
4-Güvenlik kültürü, örgüt üyelerinin işteki davranışını 
etkiler. 
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5-Güvenlik kültürü, ödül sistemleri ve güvenlik 
performansı arasındaki ilişkiyi de yansıtır. 

 

6-Güvenlik kültürü, bir organizasyonda kazalardan 
ve hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili 
gönüllülüğü yansıtır. 

 

7-Güvenlik kültürü, değişime karşı oldukça dayanıklı, 
sabit ve dirençlidir. (Wiegmann ve diğerleri, 2002). 
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Güvenli Liderlik Davranışında 10 Prensip 

• İşverenin temel amaçlarından biri pozitif güvenlik 
kültürü geliştirmektir. 

1- Bir öncelik olarak güvenlik 
• Her iş alanında çeşitli öncelikler(maliyet, kalite, 

verim vb.) olmakla birlikte, güvenliğe öncelik 
verilmelidir. 

2- Şeffaf güvenlik yönetimi 
• İşveren güvenliğe verdiği önemi her alanda 

belirtmelidir. 
• İşverenin sözleri ile eylemleri uyuşmalıdır.. 
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3- Güvenlik konusunda artan farkındalık 
• Çalışanlarla iş ortamında yakın temas halinde 

olmak var olan güvenlik koşullarının farkında 
olunmasını sağlar. 

4- Güvenliğin raporlanması 
• Pozitif güvenlik kültürü, oluşan güvenlik 

sorunlarını ve olaylarını raporlamayı gerektirir; 
kaza, ramak kalma, güvenlik kaygıları gibi. 

• Uygun bir geri bildirim sistemi geliştirilmesi 
önemlidir. 
 

Güvenli Liderlik Davranışında 10 Prensip 
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Güvenli Liderlik Davranışında 10 Prensip 

5- Personel katılımı 

• Aktif çalışan katılımı tehlikeleri önlemek ve 
kontrol etmek için olumlu bir adımdır. 

6- Bir Öğrenme Kültürü Oluşturma 

• Tüm çalışanlar öğrenme sürecine dahil edilip iyi 
bir güvenlik performansı sağlamak için fikirlerine 
önem verilmelidir. 

• Bir öğrenme kültürünün varlığı , tanımlama, 
öğrenme ve güvensiz durum ve davranışları 
değiştirmeyi sağlar. 
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Güvenli Liderlik Davranışında 10 Prensip 

7- Farkındalık sağlama 
• İşveren iyi bir güvenlik performansı sağlamak için 

farkındalık sağlamalıdır. 
• Hangi çalışan  güvenliğin sağlanmasında çalışır? 
8- Açık bir kültür 
• Çalışanlar her türlü güvenlik olayı ve kaygısını, 

suçlanmaktan korkmadan işverene 
anlatabileceklerini hissetmelidir. 

• İşveren bu konunun üzerinde durmalı ve bunu 
politikalarla desteklemelidir. 
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Güvenli Liderlik Davranışında 10 Prensip 
9- Etkili iletişim 
• Güvenli liderliği başarabilmek için işveren ve çalışan 

arasında etkili bir iletişimin hayati önemi vardır. 
• Şeffaf güvenlik politikaları geliştirmelidir. 
• Güvenlikle ilgili konular ve politikalarda, personel iletişim 

sistemleri ; notlar, bültenler, mesajlar,  üç aylık raporlar, 
yıllık raporlar, dikkate alınmalıdır. 

• Büyük kazalarda hızlı iletişim sağlamak önemlidir. 
10- Güvenli yönetim sistem 
• Organizasyonların,  güvenliğin yönetimi ve koordinasyonu 

ile ilgili etkili sistemleri olmalıdır. 
• Oluşturulan sistemlerin performansları belli aralıklarla 

kontrol edilmelidir. 
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GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 

Psikolojik Bakış 

«İnsanlar nasıl hissediyor?» 

Bireysel ve grup değerlerini, 
davranışlarını ve bakış açısını içeren 

bir ‘güvenlik iklimi’ oluşturabiliriz 

Davranışsal Bakış 

 «İnsanlar ne yapıyor?» 

Güvenlik ile ilgili 

Yönetimsel Bakış  

«Organizasyon ne yapıyor?» 

Politika, prosedürler, düzenlemeler, 
organizasyonel  hedefler ve yönreim 

sistemleri 
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Kültürel değişimde karşımıza çıkabilecek engeller 

 
• Departmanlar arasında yönetim stilleri arasında 

değişiklikler olabilir. Bu durum doğru mesaj verilmesi 
konusunda tutarsızlıklar yaratabilir. 

 

• İletişim eksiklikleri kafa karışıklığına ve konuyla ilgili 
ilginin azalmasına neden olabilir. 

 

• Yöneticilerin fonksiyonel bölgelerdeki prensipleri, 
politikaları, amaçları ve güvenlik kültürünün 
dengelemedeki rolü , organizasyonun en üstü ile en altı 
arasındaki iletişim bozuklukları nedeniyle kısıtlanır.  
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Kültürel değişimde karşımıza çıkabilecek engeller 

 
• Bürokrasi, sıklıkla güvenlik kültürüne karşı 

çalışır. Çalışanların günlük rutinlerinde 
yaptıkları işler o kadar rutinleşmiştir ki iş 
sürecinde bazı basamakları hızlı geçerek 
hatalara sebep olurlar. 

 

• İşe yeni alınan çalışanların güvenlik kültürüne 
sahip olmaması risklerden biridir. 
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Güvenlik kültürünün ölçülebilir özellikleri 

1. Güvenlikle ilgili bireysel değerler, algılar, tutumlar ve 
davranışlar 
 

2. Güvenlikle ilgili grup değerleri, algıları ve tutumları 
 
3. Yönetimin güvenliğin vazgeçilmez bir unsur olduğu 
taahhütü, güvenlik programlarına kaynak ve görülür destek 
sağlamak 
 
4. Herkes tarafından anlaşılan ve kabul edilen açık hedefler  
 
5. Güncel güvenlik yönetim sistemi 
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Güvenlik kültürünün ölçülebilir özellikleri 

6. Veri raporlama sistemlerinin kalitesi 

7. Raporlama sistemleri kullanılması 

8. Eğitim programlarının kalitesi 

9. Çalışanların katılımı 

10. Yeni fikirleri cesaretlendirme 

11. Çalışanların ve ekibin sorumlulukları 
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Güvenlik kültürünü değerlendirmek 

 
• Bir organizasyon güvenlik kültürü, risk 

yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması için 
önemlidir.  

 

• Güvenlik kültürünün değerlendirilmesi, 
organizasyonun sağlık ve güvenlik 
performansının değerlendirilmesini sağlar. 
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Güvenlik kültürünü değerlendirmek 

• Bir organizasyonun güvenlik kültürünü 
değerlendirirken kültürün şimdiki durumu ve 
kültürün geliştirilebilirliği  belirlenmelidir. 

 

• Anketler güvenlik kültürünü değerlendirmek 
için yaygın olarak kullanılır. 
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Güvenlik kültürünü değerlendirmek 

• Anketler: 

Pozitif biasa engel olacak şekilde 
hazırlanmalıdır. 

Anket, yapılan grubu temsil etmeli ve cevaplar 
açık ve dürüst olmalıdır. 

Anket süreçte elde edilen gelişmeleri de 
gösterecek şekilde oluşturulmalıdır. 

Grup ve vaka çalışmaları gibi kalitatif analizler 
yapılabilir. 
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Güvenlik kültürünü değerlendirmek 

• Güvenlik kültürünün değerlendirilmesi 
değişim için bir başlangıç noktası olarak 
kullanılabilir. 

• Organizasyon lideri bu değerlendirme ile 
organizasyonun güçlü ,zayıf ve geliştirilmesi 
gereken yönlerini gerçekçi olarak görür. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
1. Yönetimin kararlılığı: 

• İyi bir güvenlik kültürü oluşturmak için çaba 
harcamalıdır ve bunun önemini bilmelidir. 

• Yoksa güvenlik kavramı maliyet, kar,  verimlilik 
gibi kavramların altında ezilir. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
2. İstenen kültürü tanımlama: 

• Politikalar, amaçlar ve planlar tanımlanmalıdır. 

• Bunlar değişim sürecinde bireyler için yol 
gösterici olmalıdır. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
3. Ortak bir kültür oluşturmak: 

• Güvenlik konusunda ortak bir vizyon 
oluşturmak önemlidir. 

• Üst ve orta düzey yöneticiler ortak vizyon 
oluşturmayı sağlamalı ve değişim sürecini 
desteklemelidir. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
4. Var olan kültürü değerlendirme: 

• Nereye gitmek istersek isteyelim nereden 
geldiğimizi bilmeliyiz. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
5. Değerlendirme sonuçlarını tartışma: 

• Herkes süreç boyunca değişimin farkında 
olmalıdır. 

• Her birey tartışma sürecine katılmalıdır. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

 
6. Yol haritası oluşturmak: 

• Bir ölçüm ve geri bildirim sistemi 
oluşturulmalıdır. 

• Değişiklikleri ölçen bir sistem olmalı; tehlikeler, 
kaygılar, güvenlik beklentileri, güvenlik 
ekipmanları vb. ölçülmelidir. 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Güvenlik kültürünü geliştirmek 

7. Ekip liderleri ve çalışanlarla iletişim: 

• Değişim sürecine ile ilgili verilerden sadece 
yöneticiler değil herkes haberdar olmalıdır. 

• Herkes neden değişmek zorunda olduklarını, 
şimdi ne durumda olduklarını ve değişim 
sonunda başarılı olurlarsa neler olacağını 
bilmelidir. 
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Güvenlik kültürünü geliştirmek 

8. Değişimi gerçekleştirmek: 

• Yöneticilerin, sendikaların ve çalışanların 
hepsinin katılımı ile değişim yapılabilir. 
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Güvenlik Kültürünün Günlük 
Yaşamdaki Önemi 
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İKM-02    

Acil Durumlarda Tahliye ve Kurtarma 
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İKM-02    

Acil Durumlarda Risk Analizleri Nasıl  
Yürütülmektedir?  
 

•  Risk Tespiti yapılacak Alan : 
•  Kısım Yöneticileri 
•  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Danışmanı 
•  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyesi 
•  İş Yeri Hekimi ile birlikte gezilerek 

riskler tesbit edilmektedir.  
•  Proje’de ve kendisine bağlı diğer 

merkezi birimlerin denetimi bu kapsama 
girmektedir.  

• Risklerin 
kayıt altına 
alınması. 

 

• Sorumlunun 
belirlenmesi  

• Çözüm 
önerileri.  

 

• Risklerin 
takibi.  

 

• Risklerin 
takip 
edilmesinin 
temini. 

 
 

(Sürekli takip çok önemli...)  
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Temmuz -08 

Risk Analizi Tarifi  

Riskin kimlik tespiti

Risk
niceliği

Risk
değeri

Riskin kontrolü

Riskin
transferi

Risk önleme 
başarısı kontrolü
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ACİL DURUM KAÇIŞ SİSTEMLERİ 

• Acil Durum Aydınlatma Sistemleri 

• Acil Anons Sistemleri 

• Acil Çıkış Kapıları 
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ACİL DURUM AYDINLATMA SİSTEMİ 

 Acil Tahliyenin gece olması durumunda veya karanlık kalan 
bölgelerde; 

1. Acil çıkış kapı yollarını 
2. Genel mekanları aydınlatan  
 iki sistemden oluşur. 
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Acil durumda çalışanların doğru yönlendirilmesini 
sağlamak amacıyla fabrikanın tüm noktalarından 

duyulabilecek anonsun yapılmasını sağlar. 

 

ACİL ANONS SİSTEMİ 
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ACİL ÇIKIŞ KAPILARI 
• Acil çıkışlarda kullanılması gereken kapılardır. 

Sadece içeriden açılır. 

• Bu kapılar sadece acil çıkış durumlarında 
kullanılmalıdır, kesinlikle günlük kullanımlar 

için değildir. 
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Acil Çıkış Yönlendirme Tabelaları 

•Acil Durumlarda çıkış yönlerini 
gösteren ışıklı tabelalardır. 
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ACİL TAHLİYE PLANLARI 

• Ana noktalarda tüm tesisi içeren tahliye 
planları bulunmaktadır. 

• Tüm birimlerde, kendi bölümleriyle ilgili 
tahliye planları mevcuttur. 

• Acil tahliye ekipleri oluşturulmalıdır. 

• Acil tahliye gerektiğinde bu planlara göre 
panik yapmadan, seri bir şekilde “T” toplanma 
noktasına gidilmelidir. 
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ACİL TAHLİYE EKİBLERİ 

    YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 
 

     ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ 
 

     İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ 
 
    ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU / KRİZ MASASI 
  
    ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİPLERİ 

 
    İLK YARDIM EKİBİ   GÜVENLİK EKİBİ 

 
    SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ 
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YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 
•  Yangın söndürme ekibi, “yangın söndürme 

sorumlusu” seçilerek eğitim verilmiş olan 
personelden oluşur. 
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• Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması 
halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun 
ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini 
önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi 
yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi; 

• İş yeri güvenlik personelinden oluşur.  
• Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun 

oluşması halinde firma içinde oluşan hasarın yerinin, 
boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın 
büyümesi önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk 
müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi 
sorumludur. 

 

İL HASAR TESPİT VE ACİL MÜDEHALE EKİBİ 
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ACİL DURUM YÖNETİM KURULU/KİRİZ MASASI 

• Genel Müdür başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, 
“Etkilenen Alan Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi”, 
“İnsan Kaynakları Birim Yöneticisinden” oluşur. Acil 
durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası 
oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya 
otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı 
yerlerinden birinde toplanır. 

      Toplantı yeri; 

      Toplantı odası 
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ÖN TESPİT VE KURTARMA EKİBİ 

• Ön tespit ekibi; Acil müdahalenin oluşumuna 
müteakip toplanma yerine gelmeyen 
personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk 
maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” 
iletecek ve kurtarma ekiplerinin 
yönlendirilmesini sağlayacak,  
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     Kurtarma Ekipleri; Birimler tarafından aşağıda belirtilen 

niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişilerden oluşur. 
 
• Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak, 
• Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve 

kullanabilir olmak, 
• Firma yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, 
• Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olması, 
• İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olması  
• İş makinesi kullanma ehliyetine sahip olmak , 
• Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını 

koruyabilmek, 
• Kan görmeye dayanıklı olmak  
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İLKYARDIM EKİBİ 
• Biri ekip lideri ve 2 veya 3 ilk yardım eğitimi 

görmüş personelden oluşur. 

• Acil durumun çalışma saatleri içinde olması 
veya olmaması haline göre ayrıca çağrı 
beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, 
alacağı bilgiye göre firmaya gelir. 
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İlkyardım İstasyonu 

• Tüm birimlerde, yaralanmalarda ilk müdahale 
için kullanılacak ilk yardım çantaları mevcuttur. 

• Koridor da ilkyardım seti mevcuttur. 
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SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ 

Biri ekip lideri olmak üzere, acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre en 
fazla 3 kişiden oluşur, ekip aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel 
Arasından seçilmiş kişilerdir. Aşağıdaki nitelikleri taşır. 

 
• Çekirdek ekipte görev alacak kişiler İnsan Kaynakları Birimi personelinden 

oluşur, 
• Tüm firmanın personelinin telefon numaralarını ve adreslerini güncel 

olarak tutarlar, 
• Tüm firma personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri 

yakınlarının telefon numaralarının ve adreslerini güncel olarak tutarlar, 
•  Belediye başkanının, muhtarın, sosyal dayanışma kurumlarının, 

hastaneler, ambulans ile eczanelerin telefonlarını güncel olarak tutarlar, 
• Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmelidirler, 
• Gerektiğinde ziyaretlere gidecekleri için görev alacak personelin seyahat 

etmeye mani durumları olamamalıdır, 
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ACİL ÇIKIŞ TOPLANTI NOKTASI 

• Acil durum alarmı verildiğinde acil çıkış kapılarının kullanılarak 
“T” Toplanma bölgesinde toplanılır. 

• Bina tahliye sorumluları kendi bölgelerinde kimsenin 
kalmadığından emin olduktan sonra binayı terk eder ve 

toplanma bölgesinde acil durum başkanına durumu bildirir. 
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 Acil Durum sonrasında nasıl 
davranacağınız önemli. 

Paniğe kapılmamak, kontrollü 
hareket etmek 

Kurtarma çalışmalarına katılmak 
gerekiyor  


