
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ



İş kazalarında 
yaşamını yitiren 
binlerce
işçinin anısına...



KÜLTÜR



Geçmiş

davranışlar
Kültür

Gelecekteki 
davranışlar

(Bozkurt, V. (2005), “Değişen Dünyada Sosyoloji”, 3, Aktüel Yayınları, İstanbul.)



GÜVENLİK

En temel anlatımla,  genel olarak bir emniyet içerisinde 
olma durumu olarak tanımlanabilir

Yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya 
tehlike içermeme durumudur

Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince kabul 
edilebilir düzey içerisinde kalma yeteneğini ifade eder 

İşler MC. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile güvenlik Kültürünün iş kazası ve meslek hastalıklarının Önlenmesindeki etkisi. İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü. Ankara-2013



GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

• Kavram olarak, ilk kez, 1986 yılında Çernobil’de meydana gelen 
nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır 
Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında önemli tasarım eksikleri, 
örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli bir rol oynadığına 
işaret etmektedir.

• Gerek Çernobil’de meydana gelen kazada, gerekse diğer önemli 
kazalarda, ‘güvenlik kültürü’ özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu 
durumlarda, insan faktörünün güvenliği sağlamadaki rolünü 
açıklayan anahtar bir kavram olmuştur.



GÜVENLİK KÜLTÜRÜ





Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliği artırma 
stratejisi , güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır

1. İş piyasası güvencesi: 

2. İstihdam güvencesi:

3. İş güvencesi:



Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün sosyal ve ekonomik güvenliği artırma 
stratejisi , güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır

4. Beceri geliştirme güvencesi: 

5. Çalışma güvenliği: 

6. Temsil güvencesi: 

7. Gelir güvencesi



GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Akalp G., Yamankaradeniz N. İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi. Sosyal Güvenlik Dergisi,2013; 3(2):96-109.



İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ



Güvenlik Kültürünün Özellikleri

Bütün çalışanlar tarafından paylaşılan değerlerdir

Yalnızca yönetim ve denetim sistemleriyle sınırlı değil, örgütteki formel güvenlik 
sorunlarıyla da ilgilidir

Güvenlik kültürü, tüm çalışanların katılımını gerektirir

Tüm çalışanların işteki davranışını etkiler

Bir organizasyonda olaylardan, kazalardan ve hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili 
gönüllülüğü yansıtır

Wiegmann D.A., Zhang H., von Thaden T., Sharma G. and Mitchell A., A Synthesis of Safety Culture and Safety Climate Research, University of 
Illinois: Aviation Research Lab., Technical Report: ARL-02-3/FAA-02-2, Illinois, 2002.



Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve 
düzenlemelerine her zaman uyar

Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır 
ve tehlikeli bir durum bulduğunda onu 

düzeltmek için inisiyatif alır

Bütün çalışanlar güvenlikle ilgili aktivitelere 
katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere 

katılım teşvik edilir



Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. 
Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya 

disiplin cezası korkusu yoktur

Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olayları, sistem 
başarısızlığını tespit etmek ve sistemde gerekli 

düzeltmeleri yapmak için bir fırsat olarak görülür

Eğitim programları, çalışanların işlerinde güvenliği 
sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yeteneği 

sağlar



Bütün çalışanlar, yapmış oldukları işlerdeki potansiyel 
tehlikeleri anlarlar ve onları gerekli şekilde 

değerlendirirler

Çalışanlar gereksiz yere risk almazlar.  Yöneticiler 
çalışanların gereksiz yere risk almalarına (bilerek veya 

bilmeyerek) sebep olmazlar

Güvenlik meselelerinde, düzenli olarak davranış temelli 
bir geribildirim, bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. 

Düzeltici bir geribildirim sistemi vardır



İş arkadaşlarının güvenliğe yönelik destek 
sağladığı, destekleyici bir çalışma çevresi 

vardır

Bütün iş aktiviteleri ve yönetimi tehlikelerin 
yok edilmesi ve yaralanmaların önlenmesi 

üzerine odaklanmıştır







Dünya’da
İşgücü 3 Milyar

İş Kazaları 321 Milyon

Meslek Hastalıkları 2,02 Milyon

İşle İlgili Ölümler 2,2 Milyon

GSMH (Dünya) 30 Trilyon USD

İSG Kaynaklı Kayıplar %4
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İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde devletin görevleri

• Kayıt dışı istihdamın önlenmesi

• Çocuk işçiliğinin yok edilmesi

• Cinsiyet ayrımcılığının yok 
edilmesi

• Sosyal güvenliğin desteklenmesi

• Gelir dağılımı adaletsizliğinin 
azaltılması 

• Yaşanabilir bir asgari ücretin 
saptanması

• Kamu sağlık hizmetlerinin 
düzenlenmesi 

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

• Güvenilir bir kayıt sistemi 
kurulması 

• Hekim iş müfettişi istihdamı 

• İş kazalarının “Bilimsel” analizi 

• İşçi Sağlığı Enstitülerinin 
kurulması/yaygınlaştırılması

• Yasalarda çalışanların korunması 

(Pala K. (2005). ISG Politikası ve Güvenlik kültürü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi ;5(25): 18-22.)



• Üretim süreçlerinde “Önce 
verimlilik” yerine “Önce insan” 
yaklaşımının benimsenmesi

• Risk değerlendirmesi ve risk 
yönetimi yaklaşımının 
benimsenmesi

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

• İşyeri sağlık ve güvenlik 
birimlerinin desteklenmesi

• İlk ve acil yardım hizmetlerinin 
organizasyonu

• Çalışanların eğitimi 

• Veri akışının sağlanması 

• İş kazalarının “Bilimsel” 
analizidir.

İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde işverenin görevleri

(Pala K. (2005). ISG Politikası ve Güvenlik kültürü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi ;5(25): 18-22.)



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

• Risk değerlendirmesi ve risk 
yönetimi süreçlerine 
katılınması

• İş kazalarının “Bilimsel” analizi, 

• İş güvenliğinin yaşamın önceliği 
biçimine getirilmesine yönelik 
etkinlikler (Eğitim, örgütlenme, 
katılım vb

• Kişisel koruyucu ekipmanın 
kuralına uygun biçimde 
kullanılmasıdır

İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde çalışanların görevleri

(Pala K. (2005). ISG Politikası ve Güvenlik kültürü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi ;5(25): 18-22.)



• İSİG – Sosyal politikalara 
bilimsel katkı

• Güvenilir bir kayıt sistemi 
kurulmasına bilimsel altyapı

• İş kazalarının “Bilimsel” analizi 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında çalışacak insan 
gücünün temel eğitimi

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında çalışacak insan 
gücünün mezuniyet sonrası 
sürekli eğitimine katkı

• İSİG ile ilgili araştırmalar 
yapmak ve laboratuvarlar 
kurmak

• İSİG ile ilgili akademik ortamın 
oluşturulması

İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde üniversitelerin  
görevleri

(Pala K. (2005). ISG Politikası ve Güvenlik kültürü. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi ;5(25): 18-22.)



http://www.onlemdergisi.com.tr/meslek-hastaliklari-pandemisi/

http://www.onlemdergisi.com.tr/meslek-hastaliklari-pandemisi/


UNUTMAYALIM

Güvenli bir iş, iyi bir iştir


