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Türkçe Özet

Sağlık ve güvenlik, kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesi olarak kabul edilmektedir. Güvenli 
çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri için ülkelerin çözmek 
zorunda oldukları sorunların başında iş sağlığı ve güvenliği gelmektedir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliğine 
verilen önem gün geçtikçe artmakta olup, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması işletme yöne-
timleri için temel işlevlerden biri haline gelmektedir. Günümüzde birçok işletme, güvenlik düzeyini yükseltmek 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında temelde işletme güvenliği, yönetim sistemi 
kurmaya ve iş güvenliği kültürünü oluşturmaya yöneliktir. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insa-
na uygun hale getirilmesi, işletmelerde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. Bunu gerçekleş-
tirebilmek için de her ortamda güvenlik kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun yaygınlaştırılması 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Uygulanan bütün politikalar ve önlemler arasında, yönetiminin rolünün önemli 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada güvenlik kültürü ve yönetimin davranışı arasındaki ilişkinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Güvenlik kültürünün ve yönetiminin rolünü ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu veriler 
çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
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Health and safety are two main indicators of individual and social development. Occupational health and sa-
fety is the leading problem that countries need to solve in order to obtain a sustainable level of welfare for 
their workforce.  Hence the importance given to occupational health and safety continuously increases and 
the provisioning of safe and ergonomic working conditions becomes one of the main functions of enterprise 
management. Today, many enterprises take action in order to establish safety culture within their environment. 
To optimize the health and safety of people in the working environment, the creation of enterprises depends on 
the health and safety culture. To achieve this, all the people to accept any environment and its dissemination 
of Security Culture has become a necessity. Among all the policies and measures being implemented, the role 
of management is one of the key factors in achieving this objective. This study aims to investigate the relati-
onship between safety culture and behavior of the manager. A questionnaire methodology is used to measure 
safety culture and the role of the management. The data are analyzed using the methodology of multivariable 
statistical analysis. 
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