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“Tehlikeli Davranış”, “Tehlikeli Durum” ifadelerinde olduğu
gibi işi doğru yapmanın da tanımlanması gerekmektedir.
Japon İSG Kültürünün en önemli elementlerinden olan
sürdürülebilir iyileşmenin de ilk istediği şey budur.
Ölçülemeyen şeyin iyileştirilmesi mümkün değildir. Bir
davranışın tehlikeli olup olmadığı veya bir durumun tehlikeli
veya tehlikesiz olduğu kesin bir şekilde tariflenmeli ve
standardize edilmelidir. Örneğin bir çalışana göre “Tehlikeli
Davranış” şeklinde nitelendirilen bir faaliyet başka biri
tarafından emniyetli olarak değerlendirilebilir.

Operasyonel Disiplin

Operasyonel Disiplin, bir işi her yapışta doğru yapmak
anlamına gelir; peki nedir bu “doğru”?



Tehlikeli Davranış veya Tehlikeli Durum terimleri yerine
“Standart Altı Davranış ve Standart Altı Durum” terimleri
kullanılmalıdır. Operasyonel disiplinin tarifinde kullanılan
“doğru” kelimesi de “standartlara uygun” anlamında
yorumlanmalıdır.

Operasyonel disiplin bir hedef veya bir varış noktası değil bir
yaşam biçimi, bir yolculuktur. Kayıpların, hataların ve risklerin
minimize edildiği, sürecin verimliliğinin ve işletme değerlerinin
en yüksek seviyeye çıkarılmasını hedefleyen ve toplam katılımlı
bir yönetim şeklidir.

Operasyonel Disiplin



Operasyonel Disiplinin en iyi örneklerinden biri motor 
sporlarındaki Pit-Stoplardır.

Operasyonel Disiplin - PitStoplar



Formula 1 gibi Motor Sporlarında Pilotlar dikkatlerin çoğunu
kendine çekerler fakat yarışın geri kalanı bir takım sporu hatta
yarışın kendisidir. Tam olarak zamanlanmış, modern
pitstopun milimetrik kusursuz koreografisi yarış stratejilerine
yardım konusunda hayati bir önem taşır.

Her zaman böyle değildi. 1970'lerin sonların da pitstoplar
düzensiz, uzun ve karmakarışık olmaya meyilliydi özellikle de
(araç - pit arasında iletişimin olmadığı yıllarda) pilotun
planlanmamış pitstop yaptığı zaman.

Operasyonel Disiplin - PitStoplar



Pit alanında lastik değişiminden, yakıt ikmaline,
mekanikerler tarafından Downforce seviyesini arttırıp
azaltmak için ön ve arka kanatların açısının değişiminden,
hasarlı karoserin değişimine veya pist üzerindeki enkaz
parçalarının radyatör etkinliğini tehlikeye atmaması için
hava girişlerinin temizlenmesi gibi birçok işlem çok hızlı bir
şekilde gerçekleştirilebilir. Aracın parçalarının kolaylıkla
değişe bilecek şekilde tasarlanması ve mekanikerlerin
işlerini her defasında doğru yapmalarıyla rutin bir pitstop'un
süresi artık 2 saniyenin altında gerçekleşebilir.

Operasyonel Disiplin - PitStoplar



İşte operasyonel disiplinde ulaşılmak istenen hedef budur.
Herkesin işini her yapışında en iyi şekilde yapması ve hiçbir
kaybın ve hatanın olmamasıdır. Bu operasyonel mükemmellik
getirirken iş güvenliğinde de hiç bir riskin yaşanmadığı, tüm
kuralların ve talimatların eksiksiz uygulandığı “0 Kaza”
hedefine çok yakın bir düzenler silsilesi getirir.

Operasyonel Disiplin - PitStoplar



Doğru Hedefler

Görünmeyen 
Maliyetler
İş Sağlığı ve Güvenliği yatırım 
planlamaları yapılırken 
mutlaka kapsamlı bir 
değerlendirme hazırlanmalı 
ve yönetimin ve işletmenin 
kurumsal riskleri doğru tespit 
edilmelidir. Yatırım kararları 
alınırken önceliklendirmeler
doğru yapılmalıdır.

Kaza Kök-neden Analizleri 
doğru yorumlanmalıdır.

Kontrol 
Hiyerarşisi 
İzlenmelidir
Elimine etme, 
Azaltma,
Değiştirme,
Mühendislik Kontrolleri,
İzole Etme,
Kişisel Koruyucu Kullanımı,
Cezalandırma

Çalışanlara 
Performans 
Hedefleri 
Verilmeli
Çalışanların motive edici 
kazanımları ile bağlantılar 
kurarak hedeflerin peşinden 
gitmeleri sağlanmalı ve 
sürekli hedefler daha ileriyi 
göstermelidir.



Doğru Hedefler

Arm; 4

Finger; 3

Hand; 3

Foot; 3

Leg; 1

Chest; 1

Shoulder; 1

Back; 1

Face; 1



Doğru Hedefler

Fall From Height; 9

Struck By; 4

Falling Object ; 1

Foreign Object; 1

Slip, Trip, Fall; 2

Electric; 1



Doğru Hedefler

2016 yılında en çok gelişim gerektiren 

Altın Kurallar



◎

Doğru Hedefler



◎Yıkama Platformları

◎Merdivenler

◎Platform – Korkuluk İşleri

◎Muhafazalar

◎Uygulamalı Eğitimler 

◎Geri Dönüşüm Sistemi

◎Kamyon Çadır Sistemi

◎Steady Hose

◎GPS Araç Takip Sistemi

◎360 derece Kameralar

◎Saha Tertip Düzeni ve 5S

◎Redozlama Sistemi

İyi Uygulama Örnekleri

Akçansa Redosing System.mp4


Geri Dönüşüm Sistemi

Önce Sonra



Yıkama Platformları

SonraÖnce



Merdiven Dizaynları

Önce Sonra



Steady Hose

Önce Sonra



Platformlar



Platformlar

SONRA

ÖNCE



Housekeeping / 5 S

Önce Sonra



5 S

5S Aşamaları

1. Ayıklama (Seiri)

2. Düzen(Seiton)

3. Temizlik (Seiso)

4. Standartlaştırma (Seiketsu)

5. Disiplin (Shitsuke)
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Platformlar

Önce Sonra



Çadır Kapama Sistemi

Önce Sonra



EKED

Ekipman Numaraları İle Etiketleme ve İSG Akademi de Eğitim



Bildirim Panosu

Öncesi

Sonrası

Fabrikalarımız girişinde İSG hakkında yayın yapılan led panelli 

totem tabelası yaptırılmıştır.



Redozlama Sistemi

Redozlama Sistemi  

Önce Sonra

Akçansa Redosing System.mp4


“
Confucius: “Söylersen unuturum, gösterirsen hatırlarım, 
katılırsam anlarım”

Aktif Eğitimler

Doğru Eğitim Modelleri:
Aktif / Uygulamalı Eğitimler,
Koçluk Sistemi
Mentorluk Sistemi
Sponsorluk Sistemi
Saha Eğitimleri
Videolu, Görselli Eğitimler
Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi



2012 yılında çıkan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası iş kazalarını 
önlemekte ne kadar başarılı oldu?

SGK Kayıtlarına Göre 2012-2014
Yıllarında Ölümlü İş Kazaları:

2012 745

2013 1235

2014 1264

Aktif Eğitimler



Yazılı olmayan işletme alışkanlıklarının geliştirilmesi ile

işyerlerinde standart altı davranışlardan dolayı meydana

gelebilecek kazaların azaltılmasına katkıda bulunulurken,

her uygulamanın çok daha hızlı ve kolay ve masrafsız

hayata geçmesine de büyük katkı sağlanacaktır.

Unutulmamalıdır ki bir işletmede prosedürlerin iyi bir

seviyede olması kazaları önlemeye yetmeyecektir.

Aktif Eğitimler



Aktif Eğitimler

AKCANSA HS ACADEMY final.mp4


Aktif Eğitimler



Aktif Eğitimler



Aktif Eğitimler



Aktif Eğitimler

Video 

AKCANSA ISG ZIYARETCI FILMI FINAL.mp4


‘Ortalama bir stratejinin çok iyi bir şekilde uygulanması, çok iyi 
bir stratejinin ortalama düzeyde uygulanmasından iyidir.’

Yönetimin Desteği



Bir tehlike kaynağının kazaya dönüşebilmesi için bir dizi hata
ile buluşması gerekmektedir. Bunlar, süreçlerde, tesislerde ve
çalışanlardaki hatalardır. İşin özüne bakıldığında süreçleri ve
tesisleri de tasarlayanlar insanlar olduğu için tamamen insan
hatalarından da söz edilebilir. Swiss Cheese Model (İsviçre
Peyniri Modeli) olarak bilinen bu yöntem eskiden Process
(Süreç), Plant(Tesis), People(İnsan), şeklinde tasarlanmış olsa
da günümüzde tesislerin ve süreçlerin de tasarımı insan
yönetimiyle olduğu için People(İnsan), People(İnsan), People
(İnsan) şeklinde konuşulmaktadır.

Yönetimin Desteği



İş Sağlığı ve Güvenliğinde şüphesiz işletmenin gelişiminin en
önemli sınırlarını işletmenin tepe yöneticisi belirler. Gerek
uzak hedeflerin belirlenebilmesindeki cesaretlendirici rolleri,
gerek ayırdıkları kaynaklar, çalışanları motive etmede istekleri
ve kararlılıkları tüm seyri değiştirebilir.

‘Yönetimin desteği’ artık uluslararası İSG literatüründe yerini
‘yönetimin katılımı’ terimine bırakmaktadır.

Yönetimin Desteği



1) En büyük risk altındaki 20% lik çalışan kesimi tespit edin.
2) 80% lik kaza istatistikleri bu 20% lik çalışan grubundan

kaynaklıdır.
3) Zamanınızın, kaynaklarınızın %80ini bu 20% lik kısım için

harcayın.
4) Başarılı olduktan sonra kendinize yeni bir %20 lik odak grup

belirleyin.

Geri Bildirim - Pareto



Arıtma Çamuru Aracı Kazası



1.Araç damperi açıkken aracın hareketini kesen mekanik bir kilitleme sistemi kuruldu. 10km/sa
üzerindeki hızlarda damper kaldırılamayacak. (A mechanical interception/arresting system to be installed to all 

dump trucks which locks the dump bed by disengaging the hydraulic pump when its exceeded to a certain speed. By this means, it 
will limit the ability of the dump truck operator to drive with the bed raised.)

2.Operatörün damperi kaldırabilmek için kabinde bulunan kontrol panelini kullandığı tespit
edildi bu kumanda sistemi aracın dışına taşındı. (In order to raise the dump bed, the dump truck driver or 

operator engages the power take off system from the control units in the cabinet, which diverts engine power to the hydraulic
pump. For avoiding accidental / inadvertent contacts to the buttons of dump bed, all the controls to be relocated at outside of 
the cabinet. )

3. Damper açık olduğunda operatörü uyaran sesli ve ışıklı bir uyarı sistemi kuruldu. (The dumb 

trucks to be equipped with an visual and audible alarms in the cabinet warning the driver when the bed is raised.)

4. Araç Takip Sistemi kurularak (Arvento) GPS üzerinden önceden belirlenen koordinata 
gelinmedikçe damperin açılmasına engel olan bir sistem kuruldu. (A GPS system to be integrated to 

dump trucks safety systems allowing the dump bed to be raised only at certain coordinates determined in advance.)

5.Tüm faaliyetler İSG Departmanının gözetiminde yapılacak. (And all of the actions have been 

commenced under HS departments control.)

6.Araç muayeneleri yapılan iyileştirmelerden sonra tekrarlandı. (Technical examination of all the trucks 

to be maintained.)

7.Tüm operatörlere psikoteknik/SRC/Sürüş Güvenliği eğitimleri yeniden verilecek. (Additional 

trainings for all dump truck drivers)

Arıtma Çamuru Aracı Kazası Sonrası Aksiyonlar



Uygulamaların ve prosedürlerin özgün, sade, anlaşılır ve çok iyi
bir planlamayla hazırlanmış olması uygulanabilirliklerinde en
etkin faktörlerdir. Bununla birlikte tutarlı, ısrarcı, öngörücü,
yaklaşım ile bunların sürdürülmesi gerekmektedir. Fakat bazen
sürecin ve işletmenin ihtiyaçlarının artmasıyla gereken dikkat ve
özen gösterilememektedir. Burada ihtiyacın, farkındalığı yüksek
daha geçirgen bir yapı ve hazır bulunuşluğu yüksek bir katılımcı
kitlesi olduğu anlaşılmaktadır.

İnsanların yeni kurallara uyum sağlamasında yaşanılan ve
androgojide yaşanılan zorluklar unutulmamalıdır.

Video

Net Talimatlar

Prudential- Everybody's Doing It.mp4


Operasyonel
Disiplin

İş 
Güvenliğinde 
Mükemmellik

Operasyonel
Mükemmellik

Teknik İyileştirmeler

İş Güvenliği Kültürünün Değişmesi

K
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İnsan Odaklı İş Güvenliği 

Yönetimi

Zaman

Sürdürülebilirlik



Operasyonel
Disiplin

İş Güvenliğinde 
Mükemmellik

Operasyonel
Mükemmellik

Sürdürülebilirlik



Aktif Eğitimler
Davranış değişimini hedef alan, 
aktif eğitimler ile ve koçluk / 
mentorluk programları ile 
güçlendirilmiş doğru eğitim 
modelleri kurulmalıdır.

Doğru Hedefler
Pareto prensibinin tam anlamıyla 
hayata geçirildiği bir İSG yapısı. 
Doğru stratejiler belirlenmeli, 
kaynaklar doğru hedefler için 
harcanmalıdır.

Yönetim Desteği
Yönetimin yalnızca desteği değil 
bizzat dahil olması ve 
sahiplenmesi gerekmektedir. 
External Driverlar edinilmelidir.

Geri Bildirim
Tüm çalışmalar şeffaflık içerisinde 
yürütülmeli, ekip çalışmaları teşvik 
edilmeli ve işletmedeki tüm 
kademelerden geri bildirimler 
edinilmelidir.

Net Talimatlar
Talimatlar, plan ve prosedürler net 
bir şekilde hazırlanmış olmalı, 
çelişkili veya üşendirici 
olmamalıdır. Değişiklikler kolayca 
sahaya adapte edilmelidir.

Sürdürülebilirlik
Kaizen, 5S, Lean Management gibi 
iş modelleri kurulmalı tüm hatalar 
iyileştirilerek sürekli gelişim 
hedeflenmelidir.

Operasyonel Disiplinin Temel Unsurları



◎Başlangıçta negatif bir çağrışıma sebep olabilen “disiplin”
sözcüğü aslında, bir işletmede belirlenen İş Sağlığı ve
Güvenliği hedeflerine ulaşmada, kararlaştırılan çözümlerin ve
uygulamaların tamamının hayata geçmesi için tüm bu
uygulamaların çok hızlı bir şekilde özümsendiği bir iş yapış
biçimidir.

◎İşletme vizyonundan, sürekli iyileştirmeye, etkili ve
uygulamalı eğitimden, koçluk/mentorluk programlarına,
performans değerlendirmeden çalışan bağlılığına ve öncül
göstergelerin verimli kullanılmasına kadar bir çok aracın
birlikte işletilmesi ile sağlanan operasyonel disiplin işletmeyi
operasyonel mükemmelliğe taşıyacak en önemli prensiptir.

Sonuç
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