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It is seen that the words of safety and security are being used interchangeably in daily
use of language. Yet these are defined as a synonym in many dictionaries. On the other hand,
for a long while, there has been an attempt to clarify in what way “security” differs from
“safety” in terms of meaning in aviation and maritime transportation. Following definitions
have been made in the academic literature in order to make a distinction between these
two words. In conclusion, the definitions of “safety” and “security” will be considered in the
JEMS articles as stated below.
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Safety

: The state of being away from hazards caused by natural forces or human
errors randomly. The source of hazard is formed by natural forces and/or
human errors.

Security
		

: The state of being away from hazards caused by deliberate intention
of human to cause harm. The source of hazard is posed by human deliberately.
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Günlük konuşma dilimizde, emniyet ve güvenlik sözcüklerinin birbirlerinin yerine
kullanıldığı görülmektedir. Hatta birçok sözlükte eş anlamlı sözcük olarak tanımlanmaktadır.
Diğer taraftan, uzun süredir deniz ve hava ulaştırması “emniyet” (safety) ve “güvenlik”
(security) sözcüklerinin üzerine yüklenen anlamları net olarak birbirlerinden ayırmaya
çalışmaktadır. Akademik yazında ise bu iki sözcük arasındaki ayrımını yapabilmek için
aşağıdaki tanımlar yapılmıştır. Sonuç olarak, JEMS makalelerinde ”emniyet” ve “güvenlik”
tanımları aşağıda belirtildiği şekilde dikkate alınacaktır.
Emniyet
		
		

: Doğal güçlerin ve insan hatalarının rastgele oluşturduğu tehlikelerden uzak
olma durumudur. Tehlikenin kaynağı doğal güçler ve/veya insan hataları
tarafından oluşturulur.

Güvenlik
		
		

: İnsanın bilinçli olarak zarar vermek amacıyla oluşturduğu tehlikelerden
uzak olma durumudur. Tehlikenin kaynağı insan tarafından bilinçli olarak
oluşturulur.
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