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Process Güvenliği Hikayeleri!

Ocak 2019

Yüzyıllarca beyni ve kalbi etkilemek ve tarihi öyküleri korumak için en etkili yol
olarak hikaye anlatıcıların önemi fark edildi. Çocuklar, La Phonten, Aziz Nesin, Dede
Korkut, Nasrettin Hoca ve diğerlerinden peri masalları öğrenirler. Bu hikayeleri
hatırlarlar ve yaşamları için dersler çıkarırlar.
Proses güvenliği öncüsü Trevor Kletz (1922–2013) sıklıkla proses güvenliğinde
hikayelerin önemini yazdı. İnsanlar hikayeleri hatırlarlar ve onlara proses tehlikeleri ve
diğer eğitim malzemelerinden daha fazla değer verirler. Ne mutlu ki proses endüstrisi
büyük kazaların sıklığını azaltmada kayda değer ilerleme gösterdi. Geçmişte, proses
işlerinde çalışan insanlar proses tehlikeleri ile ilgili, proses düzgün işlemez ise
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ne olabileceğine dair bilgieri kişisel deneyimlerinden
elde ettiler. Bu deneyim olmadığında, prosesin güvenli
çalışması ile ilgili eğitimlere, tatbikatlara ve
prosedürlere güveniriz. Eğer ne yapmalı ve neden bu
şekilde yapmalı arasında bir bağlantı yoksa biz aşırı
rahat olabiliriz. Neden, zaten hiç olmayacak proses
kazalarını önlemek için bunca proses güvenliği
prosedürlerini izlemek zorunda olalım ki? Biz sıklıkla
gerçekleşmeyen olayları unuturuz çünkü biz gerekli
prosedürleri izliyoruz. Prosedürler dikkatli bir şekilde
takip edilmeliğinde zayıf olabilir. Rahatlık ve
prosedürleri izlemede başarısızlık gelecekte bir kazaya
neden olacak ilk adımlardır.

Ne Yapabilirsiniz?
 Eğer proses endüstrisinde çok yıl deneyiminiz varsa, geçmiş kazalardan doğrudan sizin yaşadığınız veya size
anlatılan hikayeler hatırlarsınız. Bunları sizden daha az deneyimli iş arkadaşlarınız ile paylaşın. Onlara bu
hikayelerin geçmişte olduğunu ancak burda da gerçekleşebileceğini hatırlatın.
 Eğer proses endüstrisinde görece yeni iseniz, deneyimli arkadaşlarınızdan yaşadıkları veya duydukları hikayeleri
anlatmalarını isteyin.
 Yönetime yaşanmış geçmiş hikayelerin, yaşayan insan organizasyondan ayrılmadan veya emekli olmadan yazılı
hale getirilmesini ve korunmasını önerin.
 Herhangi bir endüstride yaşanmış olaylar ile ilgili hikayeler için araştırma yapın ve bunlardan sizin işle benzerlik
gösterebilecek hangi dersler çıkarılabileceğine dair kafa yorun. Bir çok Beacon görünüşte ilgisiz olayların bizim
endüstrimiz için önemli dersler çıkarabileceğine dair örnektir. Bazı örnekler, bir yolcu botundaki yangın dahil
(Eylül. 2016, değişiklik yönetimi), bir uçakta motor arızası (Ekim 2018, mekanik bütünlük ve tehlikeli enerji) ve
Atlanta havaalanı yangın (Ara. 2018, acil müdalale ve ortak nedene dayalı başarısızlık)

“Hikayeler, unutulduklarında hatıraların gittiği yerdedir.”
- Doctor Who, 9. seri, bölüm 12
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