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TOPLUMUMUZDA GÜVENLİK 
KÜLTÜRÜ HANGİ SEVİYEDE ? 
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KİMLERİN EVİNDE YANGIN SÖNDÜRME 
TÜPÜ VAR! 



Yeni evli çifte yangın söndürme tüpü: 
Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, nikah törenlerine katıldıkları 
Emin Aras ve Tuğba Cevahir'e, 'yangın söndürme tüpü' hediye etti. 
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İnsan (Man) 

 

• 1. Psikolojik nedenler: 

• Unutkanlık, sıkıntı, 
üzüntü, keder 

• Çevre etkileri 

• İstem dışı davranış, 

• İhmalci davranış, 
hatalı davranış vb. 

 

• 2. Fiziksel Nedenler: 

• Yorgunluk, 

• Uykusuzluk, 

• Alkol, 

• Hastalık vb. 

 

• 3. İşyeri Nedenleri: 

• İnsan ilişkileri 

• Takım çalışması 

• İletişim vb.  

Makine (Machine) 

 

• Hatalı makine ve 
ekipman 
yerleşimi, 

 

• Eksik veya 
kusurlu 
koruyucular 

 

• Yetersiz 
standardizasyon 

 

• Yetersiz kontrol ve 
bakım 

 

• Yetersiz 
mühendislik 
hizmetleri 

Ortam – Çevre (Media) 

 

•  Yetersiz çalışma 
bilgisi, 

 

• Uygun olmayan 
çalışma metodu 

 

• Uygun olmayan 
çalışma yeri ve ortamı 
vb. 

Yönetim 
(Management) 

 

• Yetersiz yönetim 
organizasyonu, 

 

• Tamamlanmamış 
kurallar ve talimatlar, 

 

• Yetersiz güvenlik 
yönetim planı 

 

• Eğitim ve öğretim 
yetersizliği 

 

• Uygun olmayan 
nezaret, yönetim ve 
rehberlik 

 

• Uygun olmayan 
personel istihdamı 

 

• Yetersiz sağlık 
kontrolleri 
 

İş Kazalarının 4 Temel Nedeni (4M) 

 



Davranış Odaklı Güvenlik Kültüründen yararlanın, 

kazaların sayısını azaltın.  

Olaylar, ucuz atlatılmış olaylar, kısayollar, 

emniyetsiz davranışlar, emniyetsiz ortamlar, … 

Kazalar  

DOGY 

BSV 



 
Temel kavramlar  

 

 Davranış: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı 

( Emniyetsiz Çalışma, Talimatlara Uymama, KKD kullanmama )  

 “Olay”lar / “Kaza”ların gelişiminde davranışların payı vardır.  

 Davranışlar gözlenebilir.  

 Gözlenebilen güvenli davranışlar ölçülebilir.  

 Davranış ölçülebilir olduğu için güvenlik yönetilebilir.  
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 Davranışlar tanımlanabilir:  

İSG performansını etkileyen davranışlar tanımlanır ve listelenir. 
“ne zaman, nerede; davranışların tekrarlık ve benzerlikleri”  

 

 Gözlemlenebilir:  

Gözlemleyip izleyebiliyorsak, ölçebilir; ölçebildiğimiz verileri 
değerlendirebiliriz.  
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RİSK ALTINDA ÇALIŞMA  
 

• Kazalardan önce Güvensiz Davranışlar belirlenir ve önlemler 
alınabilirse olası kazalar önlenebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Güvensiz Davranış tekrarlandıkça ve kaza olmamış ya da yaptığı 
hatalı davranışın etkisi kısa zamanda ortaya çıkmıyorsa, kişi kendine 
güven kazanır, Güvensiz  Davranışta ustalaşma söz konusu olabilir.  











Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi; 

* Çalışan odaklı.  

* Uygunsuzluk avından daha fazlası ! 

* Potansiyel tehlikeleri belirleyerek kaza risklerini 

ortadan kaldırmayı amaçlar. (tehlikeli eylemler ve 

durumlar ) 

* Çok önemli bir  önleme aracıdır.  



Gözetmen  
Formen veya Ustabaşı ( İlk Amir ).  

 

Güvenli Davranış  Yönetimi ’nin kilit aktörleri 
kimlerdir? 

 Çalışanlar ile sürekli bir arada bulunan kişilerdir. 

 Çalışanlar ile sürekli iletişim halinde olan kişilerdir.  

 Yapılan işi bilen kişilerdi. 

 İş süreci ile ilgili prosedür ve talimatları bilen kişidir. 







Ziyaretler hazırlamak 

Gözlemlemek 

 Taahhüt edin 

Aksiyon planlarının önceliklerini belirleyin(1) 

 Dinlemek ve konuşmak 

Verimlilikleri takip edin  

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



 Ziyaretlerinizi hazırlarken : 

 

 Planladığınız ziyaretlerinize kimi davet etmelisiniz   

 

 Hangi görevleri görmek istediğinizin listesini yapın   

 

 İş yerindeki prosedürleri ve talimatları  bildiğinizden emin olun 

 

 Süresini iyi ayarlayın (15ile 20 dk. Arası ) 

 

Ziyaretler hazırlamak 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



 

Tehlikeli Eylemleri (TE)  

 

ve  

 

Tehlikeli Durumları (TD) 

 

 

Gözlemlemek 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



Gözlem yapılacak altı alan : 

 Çalışma ortamındaki düzen ve temizlik 

 Çalışanların muhtemel reaksiyonları 

 Çalışanların eylemleri ve pozisyonları 

 Kural ve prosedürlere uyum   

 KKD ler dahil koruyucu ekipmanlar  

 Kullanılan ekipmanlar  

Gözlemlemek 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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….. Olsaydı ne olabilirdi (beklenmedik olaylar)? 

 

Nasıl güvenli bir şekilde yapabilirdik ? 

Gözlem yaparken her zaman 

kendinize iki soru sorun : 

• çalışanların eylemlerine konsantre olun  

• çalışanların eylemlerine müdahale etmeyin ,  

•Tehlikeli  durumlar dışında! 

Gözlemlemek 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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Yapılan görevin güvenli bir şekilde kesilebileceğinden emin olun 

Gördüklerinizi söyleyin  

Gözlemlediğiniz iyi uygulamalardan ve güzel olan her şeyden bahsedin  

 

Çalışana yakınlaşın ve 

iletişime geçin:  Dinlemek ve konuşmak 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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•Bunu nasıl daha güvenli yapabilirsiniz ? 

•Bunu yaparken riskler nelerdir ? 

•Nasıl önleyebilirsiniz ….? 

•….. Olsaydı ne olabilirdi … ? 

 

Çalışanınız ile tartışın : 

Açık sorular kullanın : 

 Dinlemek ve konuşmak 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



 
Etiket kullanma, sorgulama !  

 

Gözlemciler,  

 etiketlerle konuşmazlar,  

 

Acele ettin ! 
Dikkatsizdin ! 
Sakarlık yaptın ! 
Acemisin ! 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



 
Net ol !  

 “ taşlama yaparken gözlüksüzdün ”  

 “ konveyorün altından geçtin ”  

 “ döküm kanalının üstünden atladın”  

 “ buhar vanasını hızlı açtın “  

 “ çapağı temizlemek için elle çalışan makineye müdahale ettin ”  

 “ iş parçasını makinadan çıkarırken aparat kullanmadın ”  

 “ makinanın koruyucularını iptal ettin” 

Gözlemciler, 
•  davranışı net olarak tanımlar 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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Çatışma ortamları yaratmamaya çalışın  

 

İnsanları çevresinde toplanmaktan kaçının 

 

Konudan sapmayın  

 

Kişilerin konuyu değiştirmesine izin vermeyin  

 

Güvenliklerini değiştirme isteğinizi gerçekten gösterin  

 Taahhüt edin 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 



• Birlikte çözüm arayın  

• Yapılacak değişiklikleri desteklemek için gözlemci alın ! 

•  veya daha iyisi: bunları önermek için gözlemleriniz olsun! 

 

Güvenliği geliştirmek  adına aynı takımın elemanları ile aynı çatı 

altında birlikte çalışılmalıdır.  

 Taahhüt edin 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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Aksiyon planlarının önceliklerini belirleyin(1) 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 
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Aksiyon planlarını (1) , sorumluların ve yönetimin 
desteklemesi gereklidir. 

Aksiyon planları ilgili birim yöneticilerine gönderilmeli  

Aksiyon planlarını sürekli güncelleyin, tamamlanma 
yüzdelerini takip edin 

Etkinliklerini kontrol edin ve etkin olmalarını 
sağlayın 
 

 İlerlemeler bildirilir ve kutlanır ! 

Verimlilikleri takip edin  

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Süreci 





BİLGE  



 
ALIŞKANLIK 
 • Ben senin hep yanındayım. 

• Ben senin en büyük yardımcın ya da en ağır yükünüm. 

• Ben tümüyle senin emrindeyim. 

• Yaptığın işlerin yarısını bana devredebilirsin, 

• Ve ben onları çabucak ve doğru yapabilirim. 

• Beni yönetmek kolaydır, yeter ki bana ödün verme. 

• Bana bir şeyin nasıl yapılmasını istediğini tam olarak göster. 

• Birkaç dersten sonra onu otomatik olarak yaparım. 

• Ben bütün büyük adamların, 

• Ve hatta, bütün başarısızlıkların hizmetkârıyım. 

• Yüceleri ben yücelttim. 

• Başarısızları ben başarısız yaptım. 

• Makine değilim, ama bir makine şaşmazlığıyla, 

• Artı, bir insan zekâsıyla çalışırım. 

• Beni ister kazanç, ister mahvolma yolunda kullanabilirsin; 

• Hangisi olduğu benim için fark etmez. 

• Al beni, eğit beni, bana ödün verme, 

• Ve dünyayı ayaklarının altına sereyim. 

• Bana yumuşak davran, seni mahvedeyim. 

• Ben kim miyim? 

    Ben ALIŞKANLIĞIM!      YAZARI MEÇHUL 

 

 

 

 

 

 



“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…  

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…  

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…  

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… 

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… 

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… 

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…”  

MAHATMA GANDİ 
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 BENİ SABIR VE ÖZENLE DİNLEDİĞİNİZ  İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 
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