
 Prosesinizi ve ekipmanınızı tanıyın. Nasıl 
çalışması gerektiğini ve doğru çalışmadığını 
nasıl anlayacağınızı öğrenin.
 Sesler, kokular, damlamalar, sızıntılar, 
titremeler gibi farklı şeylere karşı uyanık 
olun. Doğru gitmeyen bir şey farkettiğinizde, 
birine raporlayın!
 Kontrol formunu tam olarak doldurun. 
Formda bir problem aylardır yer alıyorsa bile 
tekrar not edildiğinden emin olun ve 
sorumlunuza problemin uzun zamandır 
devam ettiğini bildirin.
 Derhal iş güvenliği kaygılarınızı 
raporlayın – örneğin, eksik koruma 
ekipmanları, civata veya boru askısı ciddi 
yaralanmalara neden olabilir veya bir 
yaralanma, döküntü, yangına veya büyük bir 
felakete yol açabilir.
 İş güvenliği bilincini arttırmak için ekip 
toplantıları ve iş güvenliği toplantıları 
düzenleyin ve başkaları gözlemlerinden 
bahsederken dinleyin.
 Üstünüze düşeni yapın. Örneğin işletim 
prosedürünü gözden geçirme veya önerilen 
değişiklikler hakkında fikriniz sorulduğunda,
hayatınız ona bağlıymış gibi davranın. 
GERÇEKTEN BAĞLI OLABİLİR!

Çalışanlardan sık gelen bir yorum şöyledir; “Proses güvenliğini iyileştirmek için 
ben ne yapabilirim? Ben sadece bir operatörüm (veya teknisyen, makinacı vb.). Ben 
sadece vanayı çeviririm, ekipmanı işletirim, örnek alırım, anahtar döndürürüm, 
ekipmanı ayarlarım”. Operatörlerin ve bakımcıların madde yapısını 
değiştiremeyeceği, ekipmanı yeniden tasarlayamayacağı veya yapının malzemelerini 
değiştiremeyeceği doğrudur. Bununla birlikte, onlar proses hakkında en iyi görüşe 
sahiptirler. Prosesin nasıl davranacağını, ekipmanın nasıl arızalanacağını, ve prosesin 
hangi koşullar altında en iyi çalışacağını bilirler.

Yogi Berra, “Sadece izleyerek bir çok şey gözlemleyebilirsiniz” diyen bir beyzbol 
oyuncusuydu. Proses güvenliği için bu doğrudur! Bakarak ve dinleyerek çok şey 
öğrenebilirsiniz. Alışkın olmadığımız sesler, olması yakın ekipman problemlerinin 
belirtisi olabilir. Yerde veya boru hattında kirli veya ıslak bir leke küçük bir kaçağın 
uyarıcısı olabilir. Hepimiz biliyoruz ki ekipman problemleri ve kaçaklar kendi 
kendilerine giderilmezler. Gördüğünüzü “bana ne” demeden raporlayın, onarma emri 
oluşturun, veya sorumlunuza söyleyin.

Resimler tesisinizde gözlemleyebileceğiniz benzer problem örneklerini gösteriyor.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Proses güvenliği herkese bağlıdır!

Ben ne yapabilirim?  Ben sadece bir operatörüm!
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Ne yapabilirsiniz?

www.iomosaic.com

Bu paslı vanayı açıp 
kapatabilir miydiniz?

Bu motorun üstündeki tozlar 
yangına neden olabilir ve bir 
patlama tehlikesi olabilir!

Paslı ve sızdıran bir boru!

Bu flanştan bir şeyler mi sızıyor ? Flanşta eksik civatalar var.

 Elektrik ve 
kablolama 
problemleri 
için bakınız.
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