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Ders İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Kuralları Ve Güvenlik Kültürü 

Konunun genel 
amacı 

Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün 
önemini kavrayacak. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini sıralar. 

 Güvenlik kültürünü tanımlar ve faydalarını açıklar. 

 Güvenlik kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu 
çıkarır. 

Konunun alt başlıkları 

Değerler ve Davranış 

İş Güvenliğinin Önemsendiği Bir Kültür Oluşturma 

Değerler Nedir? 

Değerlerle Davranış Arasında Ne Gibi Bir İlişki Vardır? 

Kişisel Bir Değer Olarak İş Güvenliğini Nasıl Yerleştirebiliriz? 

 

 

 

 



415

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

İŞ
 S

A
Ğ

LIĞ
I V

E
 G

Ü
V

E
N

LİĞ
İ G

E
N

E
L K

U
R

A
LLA

R
I V

E
 G

Ü
V

E
N

LİK
 K

Ü
LT

Ü
R

Ü

│ 3 

DEĞERLER VE DAVRANIŞ 

İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMSENDİĞİ BİR KÜLTÜR OLUŞTURMA 

Bizler, iş güvenliği uzmanları, sık sık, herhangi bir işyerinde, iş güvenliğini temel bir değer olarak ele alınmasının 
yararlarından söz eder dururuz. Önceliklerin zaman içinde değişeceği, ancak değerlerin değişmeden kalacağı 
düşüncesinden yola çıkarak, iş güvenliğini bir öncelik sorunu olmaktan çok, bir değer olarak ele almak istediğimizi 
söyleyebiliriz. Bu sağa sola sapmayan, doğrudan bir mantık olur, çok basittir. Ancak, gerçekte, iş güvenliğini bir 
değer olarak ele alma isteğimiz ne anlama gelmektedir? 

Genellikle yöneticiler ve çalışanlar, ama şu ama bu nedenle, iş sağlığı ile üretimi sürdürme ya da herhangi bir 
yöntemi daha işlevsel kılma gibi etkinliklerle aynı kefeye koymaktan sürekli kaçınırlar ve bu etkinliklerden 
fedakârlık etmeye yanaşmazlar. 

Değerler Nedir? 

Değer hakkında daha kesin konuşabilmek için, terimi işevuruk (operasyonel) olarak tanımlamamız gerekir. 
Değerler temelde inançları ve uygulamaları tanımlayan açıklamalar ya da bir toplumun desteklediği yerleşik 
davranış kümeleridir. Tipik olarak değere ilişkin açıklamalar, bir toplumun üyelerince “haklarında iyi duygular 
geliştirilmiş” davranışları tanımlar. Değer ifadeleri, aynı zamanda, herhangi bir grubun, bir kültürün diğer 
üyelerince cezalandırılabilecek, ya da haklarında itaatsizlik cezası uygulanabilecek davranışları tanımlar, araştırır 
(ima eder). Değerlere ilişkin konuşmalarda, genellikle, ilkleri ya da idealleri ima eder, onlara gönderme yaparız. 
Örneğin, toplumumuzun pek çok üyesi, çok küçük yaşlarda, diğerlerinin sahip oldukları şeylere saygı göstermeyi 
öğrenir. Bu eğitimin bir parçası “çalmayacaksın!” kuralını içerir. Bu ilke ihlal edildiğinde ya aile bireyleri ya da 
toplumdaki diğer yetkeler tarafında ceza uygulamasına gidilir. Bu nedenle, bizler herhangi bir örgütte iş 
güvenliğinin temel bir değer olmasını istemekten söz ettiğimizde, örgütün üyelerinin “İş güvenliğini riskli bir konuma 
sokmayacaksın!” kuralına uymalarını, bu kuralı göz önünde bulundurmalarını istiyoruz; Başka bir deyişle üyelerin 
iş güvenliği kurallarını izlemede taviz vermemeleri ve iş güvenliği uygulamalarını teyit etmeleri beklentisi içinde 
olduğumuzu gündeme getiriyoruz demektir.  

Ayrıca bizler iki tür değerden söz ederiz: “Kişisel” ve “Kültürel” değerler. Kişisel değerler söz konusu edildiğinde, 
insanların kişisel olarak davranış kural ve standartlarını ima ederiz. Bu kurallar, insanların haklarında iyi düşünceler 
taşıdıkları davranışlarla ilişkilidir ve uygun bulunan uygulama biçimleri pekiştirilir. Diğer taraftan, kültürel 
değerlerden söz edildiğinde, genellikle toplumda hâkim (yaygın) davranış ve etkinlikler için en uygun olduğu 
düşünülen normlar (standartlar) ve kuralları ima ederiz; bu nedenle, bu norm ve standartları izleyenleri 
pekiştirilirler, göz ardı edenler de içinde yaşadıkları ya da çalıştıkları toplumun diğer üyeleri tarafından 
cezalandırılırlar. 

Bu iki tür değerin ikisi de işimizi güvenlikle görmemiz açısından çok önemlidir. Hangisinin öncelik taşıdığını ya da 
hangisinin daha önemli olduğunu tartışmak “yumurta-tavuk” ilişkisi gibi bizi anlamsızlığa götürür. Ancak basitçe 
söylemek gerekirse, biri olmadan diğeri olamaz. 

Değerlerle Davranış Arasında Ne Gibi Bir İlişki Vardır? 

Değerler genellikle bizim ikinci doğamız, yapımız haline gelmiş davranışları tanımlarlar; bu davranışlar, etkinlikleri 
gerçekleştirirken onlar hakkında “doğru mu? yanlış mı?” gibi herhangi bir düşünceye girmeyiz. Kültürümüzde çok 
yaygın bir örnek olarak giyinmeyi ele alabiliriz. Giyinme eylemi kültürümüzün üyeleri arasında çok yaygındır. Aklı 
başında herkes evini terk etmeden önce, ilk olarak, elbiselerini giyer. Biz, örgütlerimizdeki tüm çalışanların, iş 
güvenliği ile ilgili uygulamalarında da, aynı tutarlılığı göstermelerini, onlardan ödün verdiklerinde, giyinme 
örneğinde olduğu gibi, aynı düzeyde kişisel rahatsızlık duymalarını bekleriz. 

Elbise giyme ile ilgili değerlerimiz, pek çok bakımdan, iş güvenliğine yönelik değerlerimizle ilgili güzel benzeşmeler 
oluşturmaktadır. Nasıl farklı örgütler iş güvenliğine farklı düzeylerde adanmışlık gösteriyorlarsa, farklı kültürler de 
elbise biçimlerine farklı değerler yüklerler. Dünyanın değişik yerlerindeki kabile kültürleri ya hiçbir şey giymez ya 
da üzerlerine çok az şey takıştırırlar, bu davranış şirketlerin iş güvenliğine çok az ilgi göstermeleri ya da iş 
güvenliğiyle hiç ilgilenmemelerine benzetilmektedir. Herhangi bir örgütün bir bölümünün, örgütün diğer üyelerinin 
iş güvenliğine karşı gösterdiği adanmışlığı göstermemesi ile bazı toplumlarda, bir alt kültür grubu olarak, giysi 
giymeyi reddedip çıplak yaşamayı kabul edenlerin davranışları da benzeşmektedir. Ayrıca bazı toplumlarda bazı 
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bireyler toplumsal yerlerde çırılçıplak koşarak dikkatleri üzerlerine çekerler ya da kendi alt kültürleri içinde 
kahraman olurlar. Karşılaştırılabilir biçimde, örgütlerdeki bazı bireyler, zaman zaman, örgütlerine para tasarruf 
ettirerek kahraman olmak amacıyla, güvenlik ya da bakım uygulamalarını göz ardı edebilirler.  

Kişisel Bir Değer Olarak İş güvenliğini Nasıl Yerleştirebiliriz? 

Değerler, inançlarımızın, bilgi ve becerilerimizin bir fonksiyonudur (işlevidir): [D=f( I,Bi,Be)]. Güvenlik açısından 
durumu ele aldığımızda, bilgi, becerilerimizi örgün eğitim ve öğretim yoluyla kazanır, geliştiririz. Ne yazık ki, 
deneyimle kazandığımız inançlar, davranışların kararlaştırılmasında, belirlenmesinde dıştan kazanılan (edinilen) 
bilgi-becerilerden çok daha önemlidir ve yine bu inançların davranış üzerindeki etkileri, örgün eğitim deneyimleri 
aracılığıyla edinilen (sahip olunan) kurallardan çok daha fazladır. İş güvenliğine uygulanan davranışsal temelli 
yaklaşımların üstünlüklerinden biri, bu yaklaşımların sağladıkları deneyimdir. Örneğin, değişik araştırmalar, 
davranışsal iş güvenliği gözlemlerinin herhangi bir kontrol listesinde belirtildiği gibi gerçekleştirilmesinin kontrol 
listesindeki uygulamaları kendi başlarına gerçekleştirdiklerinde dışarıdan bu gözlemcilerin hiçbir geri bildirim 
almadıkları halde çok daha tutarlı davranış göstermelerine neden olduğunu ortaya koymuştur. (Alvero, Olson, 
Austin, 1999).  

Sonuçta davranışsal iş güvenliği gözlemlerinin gereklerini yerine getirmek, insanların, daha uygulanabilir ve iş 
güvenliğine yönelik gelişmiş inançlar edinmelerine yardımcı olan deneyimler (yaşantılar) geçirmelerini sağlar gibi 
görünmektedir. Buradan hareketle de insanların iş güvenliğine ilişkin uygulamalara karşı kişisel değerleri 
güçlenmektedir. 

Davranışsal iş güvenliği bağlamında gerçekleştirilen tartışmalar da, diğer yönlerden, iş güvenliğine yönelik daha 
güçlü kişisel değer yaratmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, bir işçi, bir arkadaşına yüksekte çalışırken düşmeye 
karşı koruyucu KKD kullanması için teşvik edici mahiyette sözel geribildirimde bulunduğunda; teşvik eden bu 
işçinin benzer koşullarda düşmeye karşı uygun KKD kullanmayı ihmal etmesi halinde arkadaşına sözel bildirim 
sunduğu anları hatırlama olasılığı çok yüksektir. Bu tutarsızlığın farkına varılması – buradaki tutarsızlık işçinin alenen 
(grup içinde) arkadaşını teçhizat kullanımı için teşvik etmesiyle kendisinin gerçek uygulamada teçhizatı 
kullanmayı ihmali arasındadır- gelecekte yüksekte çalışırken düşmeye karşı kullanılan teçhizatı kullanmada, 
işçinin daha tutarlı davranmasına katkı sağlar. Scott Geller, bu olguya “ikiyüzlülük etkisi” (Geller,2000) demektedir. 
Toplumsal psikolojide üzerinde pek çok araştırma yapılan bu olgu “bilişsel tutarsızlık” olarak adlandırılmaktadır. 
Bazıları bu olgunun nedenini bilişsel mekanizmalara yönelik denence kurarak açıklarken; sözlerle davranışlar 
arasındaki tutarlılığa değer veren bir toplumda, öğrenme tarihi açısından, ortaya çıkan davranış değişikliğinin 
nedenini anlamak çok kolaydır. Pek çoğumuz “olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olan” başka bir 
deyişle “içi dışı bir olan”, “dedikleriyle yaptıkları uyum içinde olan” kişilere değer veririz. Bununda ötesinde, 
genellikle, böylesi bir tutarlılıktan yoksun olanlara karşı eleştirel yaklaşım sergileriz. Örneğin bir nezaretçi iş güvenliği 
toplantısında iş güvenliği ile ilgili olumlu konuşmalar yapar, sonra da üretim hedeflerini gerçekleştirmek için iş 
güvenliği önlemlerinden fedakârlık ederse “içi dışı bir olmamakla” eleştirilmeyi hak ediyor demektir. Ayrıca, bu 
nezaretçinin daha iyi bir lider olmasını sağlamak üzere, ona daha tutarlı yol gösterecek, onu teşvik edecek 
uygulanabilir eğitim ve sorumluluk sistemlerinin geliştirilmesi peşinde koşmak uygundur. 

Bu son örnekte, aynı zamanda, iş güvenliği değerlerimizle tutarlı uygulamaların desteklediği, aynı paraleldeki 
örgütsel değerlere ve resmi (formal) sistemlere sahip olmanın önemi de gösterilmektedir. Kesinlikle insanların iş 
güvenliğine yönelik daha güçlü kişisel değerlere sahiplenmelerini teşvik etmenin en etkili yolu, örgütün her 
düzeyinde, birbiriyle çelişmeyen aynı paraleldeki resmi (formal) sistemler ve kültürel değerler aracılığıyla iş 
güvenliği uygulamalarını, kararları desteklemektir.  

Kültürel Bir Değer Olarak İş Güvenliğini Nasıl Oluşturabiliriz? 

Örgütlerde bir değer olarak iş güvenliğini oluşturmak yukarıdakilere benzer değişimler gerektirir. Bunun için 
çalışanların, birbirleriyle, iş güvenliğine ilişkin değerlerimizle tutarlı uygulamalar hakkında daha sık konuşmaya 
başlamaları istenir. Davranışsal iş güvenliği bu hedefe erişmenin bir yoludur. Doğru yapıldığında, davranışsal iş 
güvenliği her düzeydeki tüm çalışanlara, birbirleriyle, iş başında güvenlik konusunda, daha sık konuşma fırsatı 
sağlar. Çalışanların, iş güvenliği uygulamalarıyla ilgili tartışmaları, zaten belli düzeyde gerçekleştirdikleri çok açıktır. 
Yine çok açıktır ki çalışanlar, aynı zamanda, sürekli olarak, arkadaşlarını, yaralanmayla ya da hasarla 
sonuçlanabilecek bir eylemi yerine getirmekten alıkoyarlar, onların bu davranışlarını engellerler. Davranışsal iş 
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güvenliği süreçleri ise iş güvenliği tartışmalarının sıklığını güvenilir bir biçimde artırmakla kalmaz, konuları iş 
güvenliği uygulamalarıyla ilgili olumlu geribildirimi ve alt düzeyde risklere yönelik problem çözme görüşmelerini 
kapsayacak şekilde genişletir. Yöntem ne olursa olsun iş güvenliğine değer veren bir örgütün temel niteliği, iş 
güvenliğine yoğun biçimde ilgi göstermesidir. Davranışsal iş güvenliği sihirli bir değnek değildir, ancak yaralanma 
risklerini en alt düzeye indirmeyi kendine hedef almış bir kültürün temel niteliğini şekillendirecek hem kişisel hem 
de örgütsel değerleri yüceltmede çok önemli bir öge olabilir. 

Gerçekten iş güvenliğine değer veren bir kültür yaratma girişimleri, iş güvenliği uygulamalarını destekleyen hem 
resmi(formal) hem de doğal (informal) sistemlerin paralel, atbaşı hareket etmelerini ister. Şekil-1 deki çizelge, göz 
önünde bulundurulması gereken ögeleri göstermektedir. Eğer etkili bir iş güvenliği kültürü yaratmayı arzuluyorsak, 
öncelikle ideali tanımlayan bir ülkü(vizyon) ya da görev (misyon) yaratmalı daha sonra bu sonuçlara (ideale) 
erişmek için süreci oluşturmalı, en sonunda da bunların hepsinin birlikte iş görmesi için ne şekilde işin içine 
katılacağına açıklık kazandıran değerleri tanımlamalıyız. Modelimizde davranış ögesi özellikle önem arz 
etmektedir, çünkü hem süreçleri başlatmada hem de değerleri gerçekleştirmede bunlar kilittir. Etkili yöneticiler 
ve sağlıklı örgütler bu ögelerin her biri üzerinde dengeli bir önemle dururlar.  

Böylesi bir denge, ayrıca anlam kazanmaktadır. Ne yazık ki pek çok yönetici dikkatlerini ya sonuçlar ya da 
süreçler üzerinde yoğunlaştırılarak önemi bu iki ögeye vermektedir. Bu yöneticilere bağlı olanlar da yöneticilerin 
tarzını yansıtmaktadırlar. Ayrıca, yeni yöneticiler de yönetim becerilerini mevcut hiyerarşi içinde bunlardan 
öğrenmektedirler. Örgütün kendisi, dikkatini yalnızca sonuçlar ya da süreç üzerinde yoğunlaştırmayabilir, ancak 
yöneticiler kendilerine benzer kişileri işe alma ve onları kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirme 
eğilimindedirler, bu nedenle de dikkatlere ilişkin dengesizlik devam etmektedir. Sonuçta pek çok yönetici bu 
ögelerden yalnızca bir üzerinde aşırı zaman harcar. 

Sonuçlar Üzerinde Aşırı Yoğunlaşma 

Pek çok yönetici çalışanların ortaya koydukları, eriştikleri sonuçlara göre yönetir. Pek çok durumda yöneticiler 
sonuçlara göre yönetmek üzere eğitilirler ve örgütler sonuçlar üzerinde dengesiz biçimde yoğunlaşan modası 
geçmiş amaçlar ve değerlendirme sistemlerini desteklerler. Sonuçlar üzerinde aşırı odaklanan şirketler çok başarılı 
olabilirler, ancak diğer çalışanların istendik sonuçlar için genellikle normal mesaileri dışında saatlerini 
harcamalarıyla ulaşırlar. Böylesi bir yönelim de genellikle, kuşkusuz, kişisel maliyeti yapısında taşır. Bu tür şirketlerde 
tipik olarak üst düzeyde kaygı (stres) yansıtılır, çalışanlar aşırı yorgundur, işten çıkış işe giriş oranları yüksektir. 
Sonuçlar üzerinde aşırı yoğunlaşma, çalışanlar arasında “tüm yöneticiler, gerçekte, yalnızca sayılara ilgi 
gösteriyorlar” algısını ve “tek dayanak noktaları bütçedeki rakamlar, üretim kayıtları, hedeflerin tutturulması 
ve/veya iş güvenliği istatistikleridir” düşüncelerini yaratır.  

Sonuç eğilimli şirketlerde beklenen sonuçlara erişilmediğinde, suçlanacak birini bulma eğilimi gözlenir. Sonuçta, 
korku ve güvensizlik genellikle gelişim çabalarını güçleştirir. Çalışanlar etkili performans ölçütleri geliştirme 
çabalarına karşı direnç gösterirler. Çünkü yöneticilerin bu ölçütleri ne şekilde kullanacakları konusunda 
kuşkuludurlar. Çalışanlar, ayrıca, sonuçlara ulaşılmadığında kendilerini engellenmiş hissederler, çünkü örgütün 
onları göz ardı edeceğine inanarak böylesi hataları onların sırtlarına yükleyeceğini bilirler. Gerçekte, sonuca 
odaklı şirketler, nadiren, yöntemli biçimde yönetici ve çalışanların birbirlerine karşı davranışlarının nasıl olması 
gerektiği konusuna yönelirler. Sonuçta insanlar arası ilişkilerin niteliği, anlamlı kültür değişiminin önünde daha 
büyük bir engel oluşturur.  

İş güvenliğinde “çalışanların istihdam koşulu” na ilişkin politikalar ve ödül sistemleri, bilmeden, farkında olmadan 
çalışanları güvensiz olayları görmezden gelmeleri ve gizlemeleri için teşvik eder, genellikle bu, sonuçlar üzerinde 
aşırı yoğunlaşan bir örgütün varlığının göstergesidir. Böylesi politika ve sistemler eğer şirketin iş güvenliği istekleriyle 
çatışan bir hatadan kaynaklanan kazayı rapor edecek olurlarsa, işlerini, gelirlerini ya da yükselme fırsatlarını 
potansiyel olarak kaybetme olasılığı taşıyan çalışanları açıkça tehdit eder. Bu nedenle bir kaza sonucu 
yaralanmaları halinde, kazanın evde olduğunu ileri sürerler ya da olayı olduğu gibi değil, değiştirerek, hatalı rapor 
ederler: “ iş güvenliği gözlüğümü takmıştım ama bu metal parçası şu arka taraftaki delikten gözüme girdi” diyerek 
kendilerini örgütsel iş görme yöntemlerine uygun davrandıklarını savunabilirler. Aynı davranışı, kendi grupları, 
kolayca elde edilemeyecek bir iş güvenliği ödülünü kaybetme durumunda kalınca da (özellikle ödül grup 
üyelerince çok değerliyse) gösterebilirler.  
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Sürece Aşırı Yoğunlaşma 

Bir grup yönetici de sürece odaklanırlar. Kalite geliştirme çabalarının gündeme gelmesiyle, yöneticiler, 
örgütlerinin sonuçlara ulaşmalarında etkili olacağına inandıkları süreçlere daha yakından bakmaya başladılar. 
İstekleri açıklığa kavuşturma, iş görme yöntemlerini standartlaştırma ve işgörme sürecindeki kilit aşamalar için 
ölçümler geliştirme yöntemleri kullanan bu yaklaşım, sürekli iyileştirme açısından iş süreçlerine daha üst düzeyde 
tutarlılık kazandırdı.  

Herhangi bir sürecin çok etkili çalışabilmesine karşın, bugünün örgütlerindeki sorunların pek çoğu süreçten değil 
liderlik davranışından kaynaklanmaktadır. Süreç sorunlarıyla ilgili olarak günümüz problem çözme araçları önemli 
yarar sağlamakta, ancak bu araçlar genellikle davranışsal sorunlar için yetersiz kalmaktadır. Bu araçların pek 
çoğu, tüm sorunların sistemin bir işlevi olduğunu varsaymaktadır; bu nedenle de çözme çabaları çoğunlukla işi 
daha karmaşıklaştırmakta, daha çok bürokrasi ve yazışmaya yol açmaktadır. Herhangi bir güvenlik sorununa 
ilişkin kök nedeni belirlemek ve bu nedeni ortadan kaldırmak için alınacak önlemlere yönelik olarak, derinliğine 
bir analizden çok, hemen yeni bir sistem oluşturma eğilimi aşırı sıklıkta karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, üretim 
hattındaki güvensiz iş uygulamaları sonucu yaralanmalarda anlamlı düzeyde artışın gözlemlendiği bir örgütte şu 
duruma şahit olabilirsiniz: Çalışma yeri yönetimi, ne burada çalışanlarca gerçekleştirilen iş güvenliği ile ilgili 
geribildirim ve tartışmaların sıklığını ne de üretimde iş güvenliğine hangi düzeyde dikkat harcandığını göz önünde 
bulundurmadan yeni bir iş güvenliği ödül sistemi yaratarak tepkide bulunur. İyi niyetine karşın, böylesi bir çözüm, 
kök nedeni belirlemek sizin sadece maliyeti artıracak ve iş sağlığı ile örgütün daha çok değer verdiği diğer 
etkinliklerini rekabete sokacaktır.  

Bunun da ötesinde, sürece yönelik örgütlerde sürekli artan bürokrasi, “yönetimin yaptığı tüm iş yazışma, yazışma” 
algısını yaratır. Sürece yönelik örgüt kültüründe çalışanlar sorunlarını belirlemeden, hatta problemlerin davranış 
ve kişilerarası ilişki (her ikisi de temel liderlik sorumluluğundan) kökenli olabileceğini düşünmeden sorunlara 
saldırma ve süreçleri değiştirme eğilimindedirler.  

Pek çok örgüt, çalışanların iş güvenliği yöntemlerine uyumlarını geliştirmek için “gözleme dayalı iş güvenliği” 
sürecini kabul etmiştir. Ne yazık ki “davranışsal gözlem sürecinin” sadece temel ögelerinin uygulanması da her 
zaman sonuç vermemektedir. Şirketler, çalışanların gerekli gözlemleri yapmalarında, yine çalışanların iş 
arkadaşlarına etkili biçimde geri bildirimde bulunmalarında ve gerçek gözlem yapmadan gözlem kontrol 
listelerini rasgele doldurmalarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, raporlama sürecine aşırı 
yoğunlaşmanın ve iş güvenliği gelişmelerini başarılı biçimde uygulamak için gerekli değerlerin uygun biçimde ele 
alınmasının göstergesi olabilir.  

Diğer Genel Yönetim Sorunları 

Bunların aksine, bireysel olarak bazı yöneticiler süreç ve sonuçlar üzerinde uygun düzeyde yoğunlaşmaksızın aşırı 
biçimde tüm dikkatlerini kişiler arası ilişkilere ve davranışa yöneltirler. Böylesi bir yönelme, genellikle tüm örgütün 
niteliği olamaz, çünkü bu tür bir yaklaşımla örgütün yaşamını sürdürmesi olanaksızdır. Ancak, örgüt içindeki, 
takımlar ya da komisyonlar şeklindeki küçük grupların liderlik uygulamalarında bunlarla karşılaşılabilir. Normalde, 
bu tür gruplarda çatışma çok azdır ve herkes birbirinden hoşnuttur, ancak üretim çok verimli değildir. Herkes 
kendi havasındadır, dikkatin yoğunlaşmasında ve yönlenmede sık sık değişim gözlenirken, devam eden 
sorunlara yönelik gelişim çok azdır.  

Liderlerin Özel Rolü 

İş güvenliğine değer veren bir kültür yaratmada liderlerin iki özel rolü vardır. Birincisi, kişisel eylemlerinde 
(davranışlarında), söyledikleriyle, yaptıklarıyla iş güvenliğine değer verdiklerini göstermek zorundadırlar. Sürekli 
olarak, hem iş güvenliğini destekleyen ifadeler kullanmak hem de bu ifadelerle tutarlı davranışlar sergilemek 
zorundadırlar. Liderlik sorumluluğuna ilişkin bu özellik Şekil-1 deki diyagramın sağ tarafındaki “Değerler” ve 
“değerlerle ilişkili davranışlar” tarafından temsil edilmektedir. İkinci olarak, liderlik, resmi (formal) iş güvenliğini 
destekleyen süreçlerden sorumludur. (“süreç” ve “süreçle ilgili davranışlar” şekil-1 deki diyagramın sol tarafında 
gösterilmiştir).Bu iki rolün gereği yerine getirilerek, liderlik, değişmez bir biçimde, sekil-1 deki her bir öge üzerinde 
dengeli olarak yoğunlaşmayı gerçekleştirebilir.  
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Liderler neye değer verdiklerini, “söyleyerek” ve “ yaparak” (genellikle “söyleme/yapma” karşılıklı olarak kullanılır) 
iletirler. TABLO-1 de bu durum grafiksel olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo-1 Söyleme/yapma matrisi 
 

Tüm çalışanlar açısından önemli olmasına karşın, bu tabloda sergilenen durum liderlik rolündekiler için daha 
yaşamsaldır. Herhangi bir örgütteki herhangi bir yönetici iş güvenliğinin önemi hakkında söz söyleyebilir ya da 
söylemeyebilir ve bu yönetici güvenli davranış sergileyebilir ya da sergileyemeyebilir. Eğer örgüt çok güçlü bir iş 
güvenliği değerine sahipse, Tablo-1 de gösterilen hücrelerden her biriyle tepki gösterebilir. Hem iş güvenliğinin 
önemini sözel olarak (söyleme) dile getiren hem de iş güvenliğini destekleyecek şekilde davranış sergileyen 
(yapma) her iş düzeyindeki etkili liderler fark edilmeli, ödüllendirilmeli ve sonuçta yükseltilmelidir.( diğer sahalarda 
da etkili, başarılı olduğu varsayılarak)  

Eğer bir lider çalışmalarıyla iş güvenliği hakkında konuşmuyor, iş güvenliği uygulamaları için teşvik etmiyor, 
geribildirimde bulunmuyor, iş güvenliği toplantılarında iş güvenliğinin önemini gündeme getirmiyor ve sözel olarak 
herhangi bir biçimde iş güvenliğini desteklemiyorsa, iş güvenliğine değer veren bir örgüt, bu liderin, iş güvenliğine 
yönelik etkin biçimde sözel destek vermesine teşvik edecek, onu bu yolda cesaretlendirecek eğitimden ve 
koçluk uygulamasından geçmesini güvence altına almalıdır. Bunun tam tersi bir durum olarak, eğer lider, güvenli 
ve güvensiz iş uygulamalarına dikkat etmede, sürekli güvenli iş görme yöntemlerini izlemede, iş güvenliği ile ilgili 
emirleri yerine getirmede, çalışanların iş güvenliği toplantılarına katılmalarını güvence altına almada ve benzer 
etkinliklerde iş güvenliğinin önemini ortaya koyacak davranışlardan (yapma) kaçınıyorsa, iş güvenliğine değer 
veren örgüt, bu liderin örnek kişisel eylemlerin ortaya konduğu eğitim ve koçluktan yararlanmasını güvenceye 
almalıdır. İş güvenliğine yönelik desteğini dile getirmeyen ya da kişisel eylemler aracılığıyla önemini ortaya 
koymayan çalışanları seçim sırasında hatta işe aldıktan sonra elemek en uygun yol olabilir. Eğer herhangi bir lider 
bu hücreye düşecek olursa, etkili iş güvenliği kültürüyle donanmış bir örgüt, liderin eksikliğini eğitim ve koçluk 
uygulamalarıyla giderme girişiminde bulunur; aşırı durumlarda işine son vermeye gidebilir.  

Liderliğin resmi (formal)(örgün) sistemler için sorumluluk üstlenme rolü Şekil-1’deki diyagramın sol tarafında 
gösterilmiştir. Yönetim, iş güvenliğine yönelik olarak güvenilirliği ve sorumluluğu yaratmayı gerçekleştirecek örgün 
(resmi) süreçleri güvence altına almayla yükümlüdür. Bu yükümlülük (sorumluluk-görev) örgün (resmi) yönetim 
sistemlerinin ve süreçlerinin uygun tasarlanmış olmalarını, etkili biçimde uygulanmalarını gerektirir ve resmen 
yürürlükten kaldırılmalarına (yaşamlarına son verilmelerine), değişikliğe uğratılmalarına ya da başka sistemlerle 
yer değiştirmelerine kadar desteklenmeye devam edilmelidirler.  

En büyük tehlikelerden biri, başarım (performans) üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmayan, zaman içinde, 
yavaş yavaş gerçekleşen değişimler ifade eden “sistemlerin kendi başlarına sürüklenmesi”dir. Bazen etkili iş 
güvenliği sistemleri, düzenli biçimde, kaçamaklarla kestirme yollardan iş görmelerle önemli kazalar, yaralanmalar 
ortaya çıkana kadar hiç kimsenin fark etmeyeceği yavaşlıkta, sinsice bozulabilir. 

 GÜVENLİ İŞ GÖRME 

GÜVENLİK HAKKINDA 
SÖYLEME 

 EVET HAYIR 

EVET 
Farkına varma Ödüllendirme Terfi 

etme 
Eğitme ve koçluk 

HAYIR Eğitme ve koçluk 
(Seçim öncesi) Eğitme Koçluk 

Durdurma 
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Birkaç yıl öncesine kadar kamu hizmeti sunan şirketlerden biri etkili bir gözlemleme süreci uygulamaktaydı. 
Herhangi bir işçi çalışmak üzere elektrik direğine tırmanırsa takım lideri de onu gözetlemek zorundaydı. Şirketin iş 
güvenliği süreci, kazaları en alt düzeyde tutmada çok etkiliydi ve örgüt, alanında, iş güvenliği konusunda en 
iyilerden biriydi. Uzun süreden beri, bu örgüt, verimliliği öne çıkaracak şekilde bir dizi değişikliğe gitti. Üretime hız 
kazandırmak amacıyla liderler kendilerini diğer sahalarda öylesine meşgul buldular ki, yavaş yavaş gözlem 
sürecinden uzaklaşmaya başladılar. Böylece işler çok daha çabuk tamamlanıyordu. Diğer iş güvenliği 
uygulamaları da ihmal edilmeye başlamıştı. Sonuçta bir yıl içinde yedi önemli yaralanma ortaya çıktı. 

Kestirilebileceği gibi birinci olayın ardından, alınması düşünülen ilk gerekli gözlemi yapmayan takım liderine 
disiplin uygulamaktı. Yakından incelendiğinde, örgüt, tüm sistemin çökmesine izin verdiğini fark etti. Uzun süreden 
beri yöneticiler, düzenli olarak takım liderlerini gözlemlemeyi bir yana itmiş, önemsiz olumsuzluklarla dolaşmaya 
başlamışlardı. Takım liderleri de işçilerin gözlenmesini bir yana iterek diğer üretim süreçlerine dalmışlar, işçiler de 
iş güvenliği konusunda kendilerini aşırı rahatlığa kaptırmışlardı. Bu değişimler öylesine yavaş gelişmişti ki, hiç kimse 
iş güvenliği süreçlerindeki çürümeye, önemli yaralanmalar aniden oluşmaya başlayıncaya kadar, dikkat 
etmemişti.  

Bu hikayenin, hem resmi (örgün) gözlemleme sistemlerindeki hem de yöneticilerin, nezaretçilerin ve işçilerin 
davranışlarındaki sapmayı açıkladığına dikkat edilmelidir. İfade edilen değerler değişmemişti, ancak sistemde 
çalışan kişilerin davranışları değişmişti. Kendi durumundan duyulan memnuniyet, rahatlık, kısmen örgütün 
başarısının bir sonucuydu; çünkü ne yöneticilerden ne de işçilerden hiç kimse gerçekte olan kazayı görebilmişti. 
Hiç kimse, resmi iş görme yöntemleriyle davranışın uyum içinde olmadığını fark edememişti. Hiç kimse, 
kestirmeden iş görmenin, işçileri aşırı rahatlığa iterek, onları ciddi yaralanma riskine attığını ayırt edememişti. 
Davranış artık ne resmi süreçle ne de ifade edilen değerlerle uyum içindeydi. 


