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Kazalar güvenlik kültürünün
eksikli¤inin ürünüdür
Artan iﬂ kazalar›na ra¤men bir çok iﬂyerinde halen ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili yap›lan yat›r›mlar angarya
olarak alg›lanmakta ve ço¤u zaman da maaliyet getiren yat›r›mlar ertelenebilmekte yada görmezden
gelinmektedir. Teknolojinin getirdi¤i ve ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda iyileﬂtirme sa¤layacak bir çok yat›r›m için
ise genellikle mevzuatta bir zorunluluk olup olmad›¤› araﬂt›rmas› yap›lmakta, mevzuat aç›s›ndan bir zorunluluk
olmamas› durumunda ise ya hiç yap›lmamakta ya da proje aﬂamas›nda.

özlem özk›l›ç
ÇALIﬁMA VE SOSYAL
GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
‹ﬁ MÜFETT‹ﬁ‹

Teknoloji kelimesinin do¤uﬂ hikayesi
araﬂt›r›ld›¤›nda, Yunanca ‘sanat’ ve ‘bilmek’
sözcüklerinin birleﬂiminden türedi¤i görülür.
‹nsano¤lu yüzy›llar boyunca ihtiyaçlar›na uygun
yard›mc› alet ve araçlar› yapmaya çal›ﬂm›ﬂ ya da
do¤a olaylar›n› araﬂt›m›ﬂ, bilinmeyene merak
duymuﬂ ve hep neden sorusunu sormuﬂtur. Her yeni
icat edilen teknoloji ve bu teknolojinin kullan›lmas›
ile birlikte, çeﬂitli kazalar da meydana gelmeye
baﬂlam›ﬂ ve teknolojik risk kavram› do¤muﬂtur. Bilim
her ne kadar insanl›¤›n refah ve geliﬂmesi aç›s›ndan
çok hizmet etmiﬂse de ayn› zamanda insano¤luna,
çevreye ve topluma karﬂ› çeﬂitli tehlikeleri de
beraberinde getirmiﬂtir. ‹ﬂyerinde gerçekleﬂen
kazalar›n ço¤unlu¤unun teknik etkenlerin yan›s›ra,

yap›lan veya yap›lmayan davran›ﬂlar aç›s›ndan
insan etkenine dayand›¤› ço¤unluk taraf›ndan kabul
görmektedir. ‹ﬂte bu aﬂamada kültür kavram›
gündeme gelmektedir. Kültür kelimesi genelde çok
defa duydu¤umuz, bazen kulland›¤›m›z, ama tam
olarak ne anlama geldi¤ini etrafl›ca
düﬂünmedi¤imiz kavramlardan biridir. Yüzlerce
tan›m› olmas›na karﬂ›n s›kça kullan›lan tan›mlardan
biri Kroeber ve Kluckhohn (1952) taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Buna göre kültür, “‹nsan gruplar›n›n
özgün yap›lar›n› ortaya koyan, yarat›lan ve
aktar›lan sembollerle ifade edilen düﬂünce, duygu
ve davran›ﬂ biçimleridir.” Kültürün temelini
genellikle tarihsel süreçte oluﬂmuﬂ olaylar veya
de¤erler oluﬂturmaktad›r. Teknolojinin birey ve
toplum üzerindeki en önemli etkisi, insanlar›n yaﬂam
biçimlerine, yani kültürlerine olan etkisidir.

TAR‹HTE KARA LEKE: ÇERNOB‹L
Çernobil reaktör kazas›, 20. yüzy›l›n ilk büyük
nükleer kazas› olarak tarih sayfalar›na yaz›lm›ﬂt›r.
Ukrayna'n›n Kiev iline ba¤l› Çernopil kentindeki
Nükleer Güç Reaktörünün 4. ünitesinde 26 Nisan
1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer
kaza sonras›nda atmosfere büyük miktarda fisyon
ürünleri sal›nm›ﬂ ve 30 Nisan 1986 günü meydana
gelen kaza tüm dünya taraf›ndan ö¤renilmiﬂtir. 20.
Yüzy›l›n en önemli nükleer kazas›, Çernobil çok
önemli bir kavram› ortaya ç›karm›ﬂt›r, Güvenlik
Kültürü... “Güvenlik Kültürü” kavram› ile kamu
oyunun tan›ﬂmas› Çernobil kazas›ndan sonra, 1986
y›l›nda IAEA –Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu’nun haz›rlad›¤› raporla olmuﬂtur.
Ukrayna’daki Çernobil Nükleer güç santralindeki
kazay› hat›rlayacak olursak; Ukrayna’daki Çernobil
nükleer güç santral›ndaki kaza, reaktör güvenli¤i ile
ilgili bir test s›ras›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Reaktörlerin
kararl› çal›ﬂamad›¤› çok düﬂük güç seviyesinde iken,

reaktörün güvenlik sistemlerinin devreye girmemesi için, sorumlu
operatörler, normalde yapmamalar› gerekti¤i halde acil durum
kapama sistemini devre d›ﬂ› b›rakm›ﬂlar, deney s›ras›nda kalp içi
s›cakl›klar güvenli seviyenin üstüne ç›km›ﬂ ve reaktörü kapatacak,
so¤utma sa¤layacak sistemler devre d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r. Bu affedilmez
hata, buhar bas›nc›n›n artmas›na ve bu yüzden oluﬂan buhar
patlamas›yla birlikte çat›n›n çökmesine yol açm›ﬂ, böylece, reaktör
içindeki s›cak grafit do¤rudan atmosferle temas eder hale gelmiﬂ ve
havada bulunan oksijenle reaksiyona giren grafitin yanmas›yla
reaktör kalbi bütünlü¤ünü kaybetmiﬂ, sonuçta radyoaktif maddeler
d›ﬂar› sal›nm›ﬂt›r.

GÜVENL‹K KÜLTÜRÜ
IAEA taraf›ndan Çernobil için haz›rlanan raporda kurumun
güvenlik kültürünün zay›fl›¤›ndan söz edilmiﬂ ve bu kazan›n
nedenlerinden biri olarak gösterilmiﬂtir. Bu kavram ve önemi çeﬂitli
ﬂekillerde vurgulanmas›na ra¤men detayl› bir ﬂekilde tan›mlanmam›ﬂ
ve ölçülebilirli¤i üzerine araﬂt›rmalar yap›lmam›ﬂt›r. Ancak, IAEA
1991 y›l›nda bu kavram› tan›mlam›ﬂt›r. Bu tan›ma göre, güvenlik
kültürü, “Kurumun sa¤l›k ve güvenlik programlar›n›n yeterlili¤ine,
tarz›na ve uygulamadaki ›srar›na karar veren birey ve gruplar›n
de¤er, tutum, yetkinlik ve davran›ﬂ örüntülerinin bir ürünüdür.” Di¤er
yandan, “Güvenlik Kültürü” üzerine yap›lan tan›mlamalar, ilgili
boyutlar ve ölçümler bir çal›ﬂmadan di¤er çal›ﬂmaya de¤iﬂiklik
göstermeye devam etmektedir. Güvenlik kültürü denildi¤inde
literatürde bir çok tan›mla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Ancak genel olarak
tan›mlayacak olursak ‘’Güvenli¤i veya emniyeti tehdit edebilecek
davran›ﬂ veya uygulamalarla bunlar›n yer ald›¤› ‘ortak kullan›m ya da
etki alan›nda’ bulunan canl›lar›n veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç
vb.) zarar›n› en aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete
öncelik veren alg›lar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik
ve politik uygulamalarla,
yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin
bütünüdür” denilebilir.

GÜVENL‹K KÜLTÜRÜ ‹LE
GÜVENL‹K PERFORMANSI
ORANTILIDIR
Reiman ve Oedewald (2002)
literatürde çal›ﬂmalardan elde
edilen iyi güvenlik kültürünün kriterlerini
“Güvenlik politikalar›, yönetimin güvenlik için
görünür dirayeti, demokratik uygulamalar› ve
yetkinli¤i, güvenlik yönelimli olumlu de¤erler,
tutumlar ve ba¤l›l›k, zorunluluk ve
sorumluluklar›n aç›k tan›m›,
güvenlik öncelikli iﬂlemler,

güvenlik ve üretim aras›ndaki denge, yetkin çal›ﬂanlar ve e¤itim,
yüksek motivasyon ve iﬂ tatmini, yönetim ve çal›ﬂanlar aras›nda
karﬂ›l›kl› güven ve adil yaklaﬂ›m, kalite, kural ve düzenlemelerin
güncellenmesi, düzenli ekipman bak›m›, gerekli olay (örn., atlat›lan
kaza) ve küçük bile olsa kazalar›n rapor edilmesi ve etkin yorumu,
farkl› kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sa¤l›kl› bilgi ak›ﬂ›, uygun
tasar›m, yeterli kaynak ve sürekli iyileﬂtirme, ve otorite ile olan iﬂ
iliﬂkileri” ana baﬂl›klar›nda toplam›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ bir ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ
Güvenli¤i kültürü ile baﬂar›l› bir ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i performans›
aras›nda do¤ru bir orant› vard›r. Geliﬂmiﬂ ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
kültürünü; her seviyede iﬂ güvenli¤ine verilen önem, e¤itimli yöneticiler
ve iﬂçiler, iyi aktar›lm›ﬂ prosedürler ve standartlar, çal›ﬂan gruplar›, iﬂ
birimleri ve müteahhitler aras›nda iyi bir iﬂbirli¤i ve net bir ﬂekilde
bildirilmiﬂ sorumluluklar›n tan›mlanmas› olarak tan›mlayabiliriz. Farkl›
tan›mlar kullan›lmakla birlikte, güvenlik kültürünü kavram özelliklerini
‘kültür’ kavram›n›n özelliklerinden ayr› düﬂünmemek gerekir.
Kültürlerin geliﬂmesindeki en önemli öge ise ö¤renmedir. Geliﬂmiﬂ bir
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kültürünün oluﬂturulmas›nda ise ö¤renmenin
önemi yads›namaz.

YÖNET‹M VAR
AMA UYGULAMA YOK
Bir organizasyon kapsaml› bir yönetim sistemi
ve prosedürler geliﬂtirmiﬂ olabilir. Ancak bunlar
her seviyede etkili ﬂekilde uygulanmad›¤›nda
veya iletilmedi¤inde dengesizdir ve fayda
sa¤lamayacakt›r. Ülkemizde özellikle sanayi
kuruluﬂlar› incelendi¤inde bir ço¤unda özellikle ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i aç›s›ndan yönetim sisteminin
var oldu¤u ancak uygulamada çok da fayda
getirmedi¤i görülmektedir. Yönetim sistemi
çerçevesinde geliﬂtirilen ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
politikalar›, prosedür, standart ve talimatlar

‹ﬂveren taraf›ndan teknolojinin izin verdi¤i önlemler al›nd›¤› halde insan davran›ﬂlar›ndan kaynaklaanan da birçok kaza oldu¤unu
görmekteyiz. Yüksekte çal›ﬂan iﬂçinin güvenli¤ini sa¤lamak için iﬂveren taraf›ndan güvenlik halat› gerilmiﬂ ve iﬂçiye uygun paraﬂüt tipi bir
emniyet kemeri verildi¤i halde,, iﬂçi taraf›ndan emniyet kemeri kullan›lmamakta ya da emniyet kemeri iﬂçi taraf›ndan tak›ld›¤› haldee
emniyet kemerinin kancas› güvenlik halat›na tak›lmay›p, kanca iﬂ elbisesinin cebine tak›labilmekteddir.
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ka¤›t üzerinde kalmakta ve
iﬂyerindeki iﬂ kazas› ve meslek
hastal›klar›n›n önlenmesine bir
katk›da bulunmamaktad›r. Her
geçen gün görsel ve yaz›l› bas›nda
bir iﬂ kazas› haberlerine tan›k
olmaktay›z, buna ra¤men bir çok
iﬂyerinde halen ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i ile ilgili yap›lan yat›r›mlar
angarya olarak alg›lanmakta ve
ço¤u zaman da maaliyet getiren
yat›r›mlar ertelenebilmekte yada
görmezden gelinmektedir.
Teknolojinin getirdi¤i ve ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i alan›nda iyileﬂtirme
sa¤layacak bir çok yat›r›m için ise genellikle mevzuatta bir zorunluluk
olup olmad›¤› araﬂt›rmas› yap›lmakta, mevzuat aç›s›ndan bir
zorunluluk olmamas› durumunda ise ya hiç yap›lmamakta ya da proje
aﬂamas›nda kalmaktad›r. Hatta iﬂyerlerinde birçok iﬂ kazas› veya
meslek hastal›¤› meydana gelmesine ra¤men, iﬂletemelerdeki ayn› tür
hatalar›n tekrarland›¤› ve yap›lan hatalardan organizasyonlar›n,
yöneticilerin ve iﬂçilerin ders almad›klar› gözlenmektedir. Örne¤in;
iﬂyerindeki iﬂçilerin ço¤unlu¤unda 87 db’in çok üzerindeki gürültüye
ba¤l› olarak çal›ﬂanlarda duyma kayb› yaﬂanmas›na ra¤men iﬂveren
taraf›ndan gürültünün 87 db alt›na düﬂürülmesi için yat›r›m
yap›lmas›ndan kaç›n›lmakta ve sürekli olarak çal›ﬂanlar kurallara
uymamakla, kulakl›klar›n› takmamakla suçlanmaktad›r. Yada metal
sektöründe faaliyet gösteren bir iﬂyerinde meydana gelen kazalar
incelendi¤inde kazalar hep preslerde meydana gelmesine ra¤men
iﬂveren taraf›ndan teknolojinin izin verdi¤i fotosel sistemi, k›zak sistemi
vb. yat›r›mlardan kaç›lmaktad›r.

‹ﬁVERENE DE ÇOK YÜKLENMEMEK GEREK
Bu aﬂamada sadece iﬂverenlere de yüklenmemek gerekmektedir.
Meydana gelen kazalar incelendi¤inde, iﬂveren taraf›ndan
teknolojinin izin verdi¤i önlemler al›nd›¤› halde insan davran›ﬂlar›ndan
kaynaklanan da birçok kaza oldu¤unu görmekteyiz. Yine örnek
vermek gerekirse, yüksekte çal›ﬂan iﬂçinin güvenli¤ini sa¤lamak için
iﬂveren taraf›ndan güvenlik halat› gerilmiﬂ ve iﬂçiye uygun paraﬂüt tipi
bir emniyet kemeri verildi¤i halde, iﬂçi taraf›ndan emniyet kemeri
kullan›lmamakta ya da emniyet kemeri iﬂçi taraf›ndan tak›ld›¤› halde
emniyet kemerinin kancas› güvenlik halat›na tak›lmay›p, kanca iﬂ
elbisesinin cebine tak›labilmektedir. Yada iﬂçi taraf›ndan baret veya
emniyet kemeri takmaman›n ‘erkek adam olma’ ﬂeklinde görülmesi
mümkün olabilmektedir. ‹ﬂyerlerindeki tehlikelerin, risk önlemlerinin,
planlar ve hedefler hakk›nda bilgi ve talimatlar›n yönetim kurulu
toplant›lar›ndan en alt seviyedeki iﬂ gücüne kadar iletilmesi ve bir
davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i haline getirilebilmesi gerekmektedir.

‹ﬂte bu aﬂamada da ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
kültürünün yerleﬂtirilmesinde ‘Ö¤renen
Bir Organizasyon’ olabilme kavram›n›
gündeme getirmektedir.

Ö⁄RENEN ORGAN‹ZASYONLAR
Senge’ye göre Ö¤renen
Organizasyonlarda, çal›ﬂan her birey
mevcut koﬂullara uyum sa¤lamada belirli
aﬂamalardan geçmektedir ve süreç
içerisinde edindi¤i bilgi ve ö¤renme
sonucunda çal›ﬂt›¤› koﬂullara uyum
sa¤lamaktad›r. Bu aﬂamalar› inceleyecek
olursak: ﬁekil – 1 Ö¤renme E¤risi
I. AﬁAMA: (Bilinçsiz, Fark›nda Olmadan - Yetersiz / Unconscious Incompetence) Kiﬂilerin bir eylemi gerçekleﬂtirirken hem ne
yapacaklar›n› bilmedikleri hem de yapt›klar›n›n do¤ru mu yanl›ﬂ m›
oldu¤unu bilmedikleri aﬂamad›r. Dolay›s› ile bu aﬂamada kiﬂi o iﬂi
yapamad›¤›n› bilmiyordur dolay›s› ile en fazla hatan›n yap›ld›¤›
aﬂamad›r.
II. AﬁAMA: (Bilinçli - Yetersiz / Conscious - Incompetence) Bu
aﬂama ‘ac›’ aﬂamas›d›r. Hangi konuda olursa olsun kiﬂiler o konuda
asl›nda hiçbirﬂey bilmediklerini, hatalar› oldu¤unu ve önlerinde uzun
bir yol oldu¤unu farkederler ve genellikle kendilerine olan güvenini ve
inanc›n› yitirirler. Bu gerçekten ac›l› bir süreçtir. Hem ne kadar az ﬂey
bildi¤ini farketmiﬂ hem de ne yapaca¤› konusunda bir fikri yoktur.
Çevresindeki herkes ona çok yetenekli ve baﬂar›l› gelmeye baﬂlar.
Dikkat edilecek ve ö¤renilecek pek çok konu vard›r. ‹ﬂte en çok
ö¤renilebilen aﬂama da bu aﬂamad›r.
III. AﬁAMA: (Bilinçli - Yeterli / Conscious - Competence) Bu
aﬂamada kiﬂiler art›k beyinleri ile yapt›klar› aras›nda bir uyum
sa¤lam›ﬂlard›r. Yo¤un çal›ﬂma ve e¤itim sonucunda ö¤renilen fiiller
veya egzersizler art›k sevilen, yap›lmad›kça rahats›zl›k veren hayat›n
parçalar› haline gelmiﬂtir. Kendilerini iyi oyuncular olarak hissederler
ve bu kendilerine güven verir, bir önceki aﬂamada yitirdikleri
kendilerine olan güvenlerini kazan›rlar. D›ﬂar›dan iyi oyuncu olarak
kabul edilmeye baﬂlarlar ama onlar kendi eksiklerinin ve hatalar›n›n
fark›ndad›rlar ve bunu düzeltecek bilgiye veya bu bilgiye ulaﬂma
ﬂans›na sahiptirler. Yapt›klar› eylemi, sorunlar›n› daha iyi teﬂhis
edebilir, problemi tan›mlayabilirler. Ne kadar ö¤rendiklerini, ne kadar
ö¤renmeleri gerekti¤ini bilirler. Neticede baﬂar›l› ve geliﬂen bir
dönemdir ve önceki iki döneme göre çok daha uzun sürer. Pek çok
çal›ﬂan bu aﬂamada kalmay› tercih edebilmektedir.
IV. AﬁAMA: USTALIK (Mastery) (Bilinçsiz, Fark›nda Olmadan Yeterli / Conscious - Incompetence) Bu aﬂamada kiﬂilerin kafas›ndaki
olmas› gerekenle hareketlerin sonuçlar› aras›nda art›k bir fark
kalmam›ﬂt›r. Art›k uygulama do¤al ve düﬂünülmeden yap›lacak kadar
kiﬂinin bir parças› olmuﬂtur.

Geliﬂmiﬂ ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i kültürünü; her seviyede iﬂ güvenli¤ine verilen önem, e¤itimli yönetticiler ve iﬂçiler,
iyi aktar›lm›ﬂ prosedürler ve standartlar, çal›ﬂan gruplar›, iﬂ birimleri ve müteeahhitler aras›nda iyi bir iﬂbirli¤i ve net
bir ﬂekilde bildirilmiﬂ sorumluluklar›n tan›mlanmas› olarrak tan›mlayabiliriz.

