
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 
 

Maslow’un insan ihtiyaçlarını belirleyen temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde; güvenlik ihtiyacı, 

yaşamak için gerekli fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelir. Yani, insanlar yaşamak için 

temel gereksinimlerini yerine getirdikten sonra, geleceğini güvence altına almak ister. 

Güvenlik kavramı genel olarak emniyet içinde olma duygusu şeklinde tanımlanabilir. 

Başarı seviyesi baz alınarak ileri düzey ülkelerin eğitim programlarına bakıldığında, güvenlik 

kavramı ilk üç sıra içerisinde yer almaktadır. 

Güvenlik bilgiye dayanır, içe sindirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgiye ise kültür 

denir. 

Kültür, geçmişte öğrendiğimiz davranışları, gelecekteki davranışlarımızda uygulamamız 

şeklinde özetlenebilir. Geçmişte 3 defa yanlış veya doğru uyguladığımız bir davranış, 

bilinçaltına yerleşecek ve gelecekte artık otomatik olarak davranmamıza yol açacaktır. 

Güvenlik Kültürü; 
 

- Tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmek 

- Yaptığı/yapacağı işin içerdiği riskleri belirlemek, bilmek/öğrenmek 

- Tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak 

- Gereksiz risk almamak 

- Sadece iş zamanında değil, hayatın her anında güvenliği ön planda tutmak 

- Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek 

- Güvenli yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmek ile ilgilidir. 

Güvenlik Kültürünün olduğu yerde; 

- İş kazaları azalacaktır 

- Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar azalacaktır 

- İşten memnuniyet ve mesleki tatmin artacaktır 

- Çalışanların yaşam kalitesi artacaktır 

Bir saniyede…. 

- Güvenlik kurallarını yazmak 1 dakikayı alır 

- Güvenlik toplantısı yapmak 1 saatimizi alır 

- İyi bir güvenlik programı planlamak 1 haftayı alır 

- Hazırlanmış bir programı uygulamak 1 ayı alır 

- Güvenliğin karşılığını, meyvelerini almak 1 yılı alır 

- Bütün bunlar yaşam boyu çalışanı güvende kılar… 

- Ancak meydana gelecek bir kaza sadece 1 saniyede bütün bunları yok etmeye yeter… 
 

Güvenliğin olmadığı, insanların veya çalışanların kendilerini güvende hissetmediği bir yerde 

eğitim düzgün işlenmeyecektir. 



Günlük hayatta, bir yerden başka bir yere geçinceye kadar bir çok tehlike ve risk ile karşı 

karşıya gelmekteyiz. 

Eğer yaşayarak öğrenmeyi göz önüne alıyorsanız, çok yaşamayacağınızı garanti edebilirim. 
 

Etrafımızdaki tüm varlık, nesne, maddeler birer tehlike kaynağıdır aslında ve çok büyük 

tehlikeler için gerekli önlemler alındığı için refah içerisinde yaşamaktayız. (Bir petrol tankının 

patlaması bir mahalleyi yok edebilir veya yüksek enerji nedeniyle bir apartman yanabilir) 

Bir gaz kaçağında bir kıvılcımın patlamaya yol açacağı, ıslak bir zemin nedeniyle elektrik 

iletkenliğine bağlı elektrik kazalarının yaşanacağı, kaygan bir zeminden dolayı kayma ve 

düşmeler sonucu yaralanmaların oluşabileceği aşikardır. 

Araç kullanırken, önümüze bakmakla yetinmiyor, vites değiştiriyor, dikiz ve yan aynalardan 

arkamızı kontrol ediyor, hız sınırına dikkat ediyoruz yani kısacası gözümüzü dört açmak 

zorundayız. Çünkü en ufak bir hata ölümcül sonuçlara yol açacak kazalara neden 

olabilecektir. 

Araç kullandığımız gibi günlük hayatta evimizde ve çalıştığımız işyerinde dikkatli olursak 

yaşanabilecek bir çok kazanın önüne geçebiliriz. 

Okullarımız tehlike açısından çok fazla tehlikeler içermektedir. 
 

- Yangın, kayma, takılma, yüksekten cisim düşmesi, yüksekten düşme, zehirlenme vb… 

Tehlikeler her zaman vardır ve ne yaparsak yapalım var olmaya devam edeceklerdir. 

- Önlem alarak, tehlikenin farkında olarak, uyanık davranarak, tehlikeleri tanıyarak 

üstesinden gelebiliriz. 

Riskler; Fark edilebilir, öğrenilebilir, ölçülebilir, analiz edilebilir ve yönetilip kontrol 

edilebilir. 

Güvenlik bir kültürdür ve kuralları olan bir bilim alanıdır. Biz ne kadar dikkatli olursak 

olalım, dikkatsiz biri tarafından veya bu kişinin yaptığı işten dolayı bizler etkilenebiliriz. 

Güvenlik kuralları hepimiz için geçerli ve hepimiz bu kurallara uymalıyız. 

Umut ederek, dileyerek veya temennilerle kazaların önüne geçemeyiz. 
 

Toplumumuzda bir şeyi kaybettikten sonra kıymetini anlarız, bu durum sağlığımız için de söz 

konusudur. Baş ağrısı, bel ağrısı, boğaz ağrısı gibi başta önemsenmeyen durumlar, ileride 

kronikleştiği zaman (meslek hastalığı) geri dönüşü olmayacaktır. 

Her zaman tedbirli olmakta ve davranmakta fayda vardır, üşenmeden, takip ederek, dikkat 

ederek sağlığımızı ve güvenliğimizi koruyabiliriz. Kendimize sahip çıkmamız gerekir, bütün 

koruma ve kurtarma faaliyetlerinde önce kendi güvenliğinizi/sağlığınızı korumanız istenir. 



Güvenlik kültüründe, kendi güvenliğinizi sağladıktan sonra, diğer kişilerin (çalışan, öğrenci, 

ziyaretçi) ve işyerinizin güvende kalmasını sağlamalısınız. 

Çalıştığımız okulun bütün bölgelerini bilmeniz, öğrenmeniz gerekir. Acil çıkış kapısı, yangın 

tüplerinin yerleri, alarm düğmelerinin yerleri, bu sistemlerin çalışıp çalışmadığı konularında 

bilgi sahibi olmalısınız. 

Okulda öğretmen, öğrencinin yol haritasıdır, ışığıdır, başvuru kaynağıdır. Öğrenciler ise 

bizlerin geleceği, çocukları, geleceğin yöneticileridir. Eğitim yanında öğretim faaliyetlerine  

de önem vermek gerekir. 

Güvenliğe ilişkin öğütlerde bulunun ve bu kurallara sizin de uyduğunuzu gösterin. 
 

Yapmadığınız bir şeyi öğrencilerden istemenin bir faydası olmayacaktır. Sigara içen bir 

öğretmenin, çocuklara sigara içmemeleri gerektiğini söylemesi gibi bir durumdur. 

Sınıflarımızda düzgün olmayan bir durum söz konusuysa bunu hemen idareye bildirmeliyiz. 

Kırık bir priz, üzeri açılmış bir kablo, zeminde kırık bir karo, kırık bir pencere camı, duvara 

monte edilmemiş bir dolap, yanıp sönen bir lamba başlangıçta küçük görünebilir ancak bu 

problemler çok büyük kazalara yol açabilir. Yani ihmalin küçüğü, kazanın büyüğüne yol 

açabilecektir. 

Nöbet döneminde görülen aksaklıklar, nöbet defterine işlenmeli ve durum idareye 

bildirilmelidir. Bu tür bildirimler yapılmadığında yaşanacak bir kazada öğretmen sorumlu 

tutulabilecektir. 

Okul idaresi tarafından güvenliğin sağlanması yönelik verilecek her tür görev öğretmen ve 

diğre çalışanlar tarafından yerine getirilmelidir. 

Okulun herhangi bir bölgesinde sigara içilmesi yasaktır. Bu yasağa idareci, öğretmen ve diğer 

çalışanlar uymak zorundadır. 

Sınıflarınızda bundan böyle aylık halinde imzalayacağınız talimatlar asılacaktır. Dersin son 

saatinde sınıfı en son öğretmenin terk etmesi gerektiği, camların kapalı olduğundan emin 

olunduğu, içeride öğrenci kalmadığı, lambaların kapalı olduğu, prizlerin çekili olduğuna 

ilişkin bir tutanak ve altında sizin imzanız olacaktır. Bu form aylık olarak asılacak ve açılan 

formlar İSG klasörlerinde tutulacaktır. 

Nöbetçi öğretmenlerin katlarda öğrenci kalmadığı, servisle giden öğrencileri gönderdikten 

sonra ve nöbet defterine gerekli imzaları attıktan sonra ayrılması gerekecektir. 

İş sağlığı ve güvenliği bir bilim dalıdır. Genel çalışma prensibi Planla, uygula, kontrol et, 

Önlem Al sistemine dayanır. 

Görülen bir uygunsuzluk veya tehlike için düzeltme yapılması gerekir. Olabileceği düşünülen 

bir olay için önlem alınması gerekir. 

 

 

 



Okula geliş ve dönüşlerinizde belli güzergâhları kullanmanız, üzerinize vazife olmayan işleri 

yapmamanız, sigara veya çay içme amacıyla yangın merdiveni, kazan dairesi, bodrum gibi 

alanları kullanmamanız, kazaya yol açabilecek hareket ve şakalar yapmamanız, koruyucusu 

olmayan alet veya cihazlarla çalışmamanız, Uyarı ve ikaz levhalarında belirtilen yasaklara 

uymanız, okulda uymak zorunda olduğunuz kurallardandır. 

Kaza nedenlerine bakıldığında kazaların %88 insan kaynaklı olduğu görülmektedir. İnsanlara 

ilişkin bu davranışlar; Dalgınlık, acelecilik, emniyet tedbirlerine uymama, şakalaşma, 

ihmalkarlık, tehlikeli çalışma, fiziksel yetersizlik, yetersiz bilgi ve yetersiz tecrübedir. 

Güvensiz davranışların temelinde eğitimsizlik bulunmaktadır. 
 

İş sağlığı ve güvenliği ana felsefesi, işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması, 

çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, uzman katkısının sağlanması, 

çalışanların tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, koruma ve 

önleme bilincinin yerleştirilmesidir. 

Risk değerlendirme faaliyetleri, tehlikelerin tanınması, risklerin önceden belirlenmesi, 

çalışanlar için güvenli ortam tesisi, kazaların önlenmesi ile kayıpların azaltılması, kalite ve 

verim artışı sağlanması, saygınlık, proaktif yaklaşım, acil durumlara hazır olma ve görev 

paylaşımı gibi bir çok konuda fayda sağlamaktadır. 

 

 
Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir, öğren ve öğret… 

Unutmayalım güvenli bir iş, iyi bir iştir… 

İş güvenliğinde şans, güvenilir bir faktör değildir. 
 

Güvenlik kültürü, iş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam biçimidir. 
 

 

  Kazasız, sağlıklı bir yıl geçirmenizi dileriz. 

VAN İSGB EKİBİ 


