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İşletmelerde Güvenlik Kültürünün 
Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi
The Importance and the Role of the Management to Create 
the Safety Culture on the Companies
Gizem AKALP*
Nurettin YAMANKARADENİZ **

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 güvenliği-
ne verilen önem gün geçtikçe artmakta olup, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması işletme 
yönetimleri için temel işlevlerden biri haline gelmektedir. Günümüzde birçok işletme, güvenlik düzeyini yük-
seltmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında temelde işletme güvenliği, yöne-
tim sistemi kurmaya ve iş güvenliği kültürünü oluşturmaya yöneliktir. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik 
açısından insana uygun hale getirilmesi, işletmelerde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. 
Bunu gerçekleştirebilmek için de her ortamda güvenlik kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun 
yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Uygulanan bütün politikalar ve önlemler arasında, yöneti-
minin 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.     

Anahtar Kelimeler: Güvenlik kültürü, yönetici tutumları, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş kazası, meslek hastalığı

ABSTRACT  
Health and safety are two main indicators of individual and social development. Occupational health and 
safety 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. 

Keywords: Ooccupational health and safety, safety culture, managers’ attitudes, work accident, ooccupational 
disease
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
işçi sağlığını; çalışanların sosyal, ruhsal ve mesleki iyilik durumlarını 
en yüksek seviyeye ulaştırmayı, bu durumu sürdürmeyi, sağlığa zararlı 
olabilecek çalışma şartlarını önlemeyi, çalışanları çalışmaya bağlı olarak 
ortaya çıkan zararlı etmenlerden koruyup onları fizyolojik ve psikolojik 
kabiliyetlerine uygun bir işe yerleştirmeyi, yani işin insana ve insanın işe 
uyumunu sağlamayı hedef alan bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır.

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde bulunan Türkiye, aynı zamanda 
kaynakları üretime dönüştüren tüm çalışanlar için daha olumlu ekonomik 
ve sosyal koşulları yaratmak yolunda gereksinim duyulan çalışmaları da 
sürdürmek durumundadır. İş kazaları, gerek gelişmiş ve gerek gelişmekte 
olan tüm ülkelerde önemli sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmakta-
dır. Neden olduğu ciddi kayıplar yüzünden, iş kazalarını önlemek adına 
alınan bütün tedbirlere rağmen, küresel ölçekte, iş kazaları önemli bir 
sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte, ekonomik ve sosyal kalkınma-
nın ve sosyal refahın önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam 
etmektedir (Akalp ve Aytaç, 2005).

İşçi sağlığı hizmetlerinin çağdaş ölçütlerde verilebilmesi konusunda dev-
let, işçi ve işverenlere büyük görevler düşmekte ve bu anlamda, eğitim 
çalışmaları vazgeçilmez bir önem kazanmaktadır. İnsan sağlığına verdiği 
zararların yanı sıra büyük ölçüde hizmet kaybına da neden olan iş kaza-
ları ve meslek hastalıkları; eğitim çalışmalarının süreklilik kazanması ve 
sağlıklı çalışma koşullarının yaratılmasıyla en aza indirilebilecektir.

İş kazalarını önleyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağ-
lanması için geçmişten günümüze birçok yasal ve kurumsal düzenleme 
yapılmıştır. Ülkemizde de son olarak 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu daha 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için yapılan yasal 
düzenlemelerden biridir. Ancak iş kazalarını önleme mücadelesi, sadece 
bir takım yasal düzenlemelerle veya bu alanda gerekli kurumların oluş-
turulmasıyla değil, bunlara ilaveten daha geniş kapsamlı bir eğitim ve 
bilinçlendirme faaliyetleri ile mümkün olacaktır. Bu noktada gerek işve-
renlere ve çalışanlara, gerekse de devlete ve daha genelde tüm topluma 
önemli görevler düşmektedir.
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Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin yapılan gelişme-
lerin yanında, yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerine 
bakıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 yılı verilerine göre, 
ülkemizde 1.710 işçi iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dola-
yı hayatını kaybetmiştir (http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?metod= 
GostergeListe&alt_id=3).

İş kazalarını önlemek ve meydana gelen kaza düzeyini en asgari düzeye 
indirmek için yapılması gereken, öncelikle iş kazaları ortaya çıkmadan 
önleyici tedbirleri almaktır. Bu noktada, meydana gelen iş kazalarının 
yaklaşık olarak %95 gibi önemli bir kısmının “insan” kaynaklı olması, 
insan faktörünün daha geniş kapsamlı olarak ele alınmasını gerekli kıl-
maktadır. İnsan faktörü dikkate alındığında, özellikle son yıllarda ortaya 
çıkan ve iş kazalarıyla mücadele önemi sürekli vurgulanan kavramlar-
dan bir tanesi de “güvenlik kültürü” kavramıdır. Örgüt kültürünün bir alt 
unsuru olarak ifade edilen ve bir örgütte çalışan herkesin davranışlarını 
yönlendiren, normlar, davranışlar, değerler, inançlar, alışkanlıklar ile bir 
örgütün güvenliği iyileştirici yönde sahip olduğu yapılar, politikalar ve 
uygulamaları ifade eden güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilme-
si, iş kazalarının önlenmesinde öncelikle ele alınması gereken bir kav-
ramdır (Aytaç, 2011).

I- KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İş kazalarının önlenmesi konusunda ‘insan’ faktörü dikkate alındığında, 
öncelikle bir davranış düzenleyicisi kabul edilen kültür kavramının in-
celenmesi gerekir. Kültür, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kavram 
olarak gözükmektedir. Birçok tanımı olmasına rağmen en sık kullanılan 
tanımı Kroeber ve Kluckhohn (1952) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma 
göre ‘Kültür’ insan gruplarının özgün yapılarını ortaya koyan, yaratılan 
ve aktarılan sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçim-
leridir. 

Kültürün temelini geleneksel görüşler ve özellikle onlara atfedilen de-
ğerler oluşturmaktadır. Kültürel sistemler bir yandan davranışın ürünü, 
diğer yandan ise gelecekteki davranışın koşullayıcısıdır (Bozkurt, 2005). 
Güvenlik kavramı ise, en temel anlatımla,  genel olarak bir emniyet içeri-
sinde olma durumu olarak tanımlanabilir. 
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Örgüt kültürü, işletme kültürü, toplum kültürü ya da firma kültürü şeklin-
de adlandırılan değerler toplamı, çeşitli yönetim ve organizasyon kavram 
ve tekniklerinin uygulanma ve başarılı olma olanaklarını etkileyebilmek-
tedir. Bu nedenle, tüm yönetim, kavram ve tekniklerin uygulanması, bu-
nun içinde güvenlik de dâhil, örgüt kültürü ile birlikte değerlendirilmelidir 
(http://www.academia.edu/1951057/Calisma_Hayatinda_Saglik_ve_Gu-
venlik_Kulturu). Örgüt kültürü “Bir örgütün içindeki insanların davranış-
larını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar 
sistemidir.” (Dinçer, 1992:271).

Güvenlik kültürü kavramı ise, ilk kez, 1986 yılında Çernobil’de meydana 
gelen nükleer kazadan sonra hazırlanan bir raporda kullanılmıştır (Cox 
ve Flin, 1998:190). Hazırlanan bu rapor, Çernobil kazasında önemli ta-
sarım eksikleri, örgütsel hatalar ve çalışanların ihlallerinin önemli bir rol 
oynadığına işaret etmektedir (Or vd., 2011:70).

Gerek Çernobil’de meydana gelen kazada, gerekse diğer önemli kazalar-
da, ‘güvenlik kültürü’ özellikle risk düzeyinin yüksek olduğu durumlar-
da, insan faktörünün güvenliği sağlamadaki rolünü açıklayan anahtar bir 
kavram olmuştur (Dursun, 2012:32).

Literatürde, ‘güvenlik kültürü’ kavramı araştırıldığında, farklı araştırma-
cılar ve bilim adamları tarafından yapılan birçok tanımlama bulunduğu 
görülmektedir. Ancak bu kavram IAEA (Uluslararası Atom Enerji Kuru-
mu) tarafından 1991 yılında, kurumun sağlık ve güvenlik programlarının 
yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve grup-
ların değer, tutum, yetkinlik ve davranış örüntülerinin bir ürünü olarak 
tanımlanmıştır. 

Cooper’a (1998) göre güvenlik kültürü; birey, iş ve örgüt arasındaki çok 
sayıda amaca yönelik etkileşimin bir ürünüdür (Cooper, 1998:120). Ut-
tal (1983) güvenlik kültürünü, “Bir örgütte neyin önemli olduğuna yöne-
lik paylaşılan değerler, inançlar ve organizasyonun yapısı ve davranış-
sal normları üreten kontrol sistemleri arasındaki etkileşim.” olarak ifade 
etmektedir. Bu anlamda, güvenlik kültürünün iki boyutu vardır. Bunlar, 
organizasyon üyelerinin güvenliğe ilişkin inançları, tutumları, değerleri 
ve güvenliği iyileştirici yönde organizasyonun sahip olduğu yapılar, uy-
gulamalar, kontroller ve politikalardır (Reason, 2000).
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Özkan ve Lajunen’in (2003) güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi litera-
türünden yararlanarak geliştirdikleri tanıma göre ise güvenlik kültürü, 
“Güvenliği veya emniyeti tehdit edebilecek davranış veya uygulamalarla, 
bunların yer aldığı ortak kullanım ya da etki alanında bulunan canlıların 
veya nesnelerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan güvenlik ve emniye-
te öncelik veren algılar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, teknik 
ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünü-
dür.” (Aktaran Dursun, 2012:32).

Başka bir ifade ile güvenlik kültürü, işyerinde güvenliğe karşı davranış-
ları, tutumları ve inançları kontrol etmeye yarayan önemli bir yönetim 
aracıdır.

Güvenlik kültürü;

• Tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmek,
• Yaptığı/yapacağı işin içerdiği riskleri bilmek/öğrenmek,
• Tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak,
• Gereksiz risk almamak,
• Sadece iş zamanında değil hayatın her anında güvenliği en ön planda 
tutmak,
• Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek,
• Güvenli yaşamayı bir “yaşam biçimi” haline getirmektir (http://www.maden-
ciyim.com/forums/showthread.php?4264-G%FCvenlik-K%FClt%FCr%FC)

Güvenlik kültürünü etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler-
den bir tanesi işletmelerin içinde bulunduğu toplumsal kültürdür. İşçilerin 
iş sağlığı ve güvenliğine olan ilgisi ve bu konudaki hassasiyetleri, mensu-
bu oldukları toplum kültürünün özelliklerinden etkilenmektedir. Toplum 
kültürünün özelliklerine bağlı olarak işletme kültürü de daha kolay veya 
daha zor oluşturulabilmektedir (http://www.tccb.gov.tr/ddk/ddk25.pdf).

İş kazalarının hem işletmeler açısından hem de ülke ekonomisi açısından 
ciddi zararlar ortaya çıkardığı düşünülürse, iş kazalarının önlenmesi açı-
sından ele alınacak en önemli konulardan biri de işletmelerde güvenlik 
kültürü oluşturulmasıdır. Ancak işletmelerde güvenlik kültürünün oluş-
turulabilmesi için öncelikle gerçekleştirilmesi gerekli olan birçok unsur 
dikkati çekmektedir.
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Güvenlik kültürünün işletmelerde oluşturulabilmesinin en temelinde ise, 
işletme yönetiminin güvenlik kültürüne bakış açısı ve bu kültürün oluştu-
rulabilmesi için üzerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirmesi 
bulunmaktadır. 

13/05/2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren   “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” madde 5 uyarınca yönetim,  işyer-
lerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür. Bu amaçla işverenler, çalışanları, yasal 
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 
bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler 
konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını ha-
zırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katıl-
masını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin 
etmekle ve çeşitli tamamlayıcı tedbirleri almakla yükümlüdürler (http://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm).

İşyerinde güvenli davranışların geliştirilebilmesi için sözlü talimatlar, 
eğitim ve uyarı işaretleri gibi araç ve aktiviteler kullanılmalı, ramak kala 
olaylar bildirilmeli, raporlama kültürü yaygınlaştırılmalı ve bu kültürün 
oluşturulabilmesinin sürekli bir çaba ve özveri gerektiren uzun dönem-
li bir strateji olduğu unutulmamalıdır. Örgütler, gerçekçi ve ulaşılabilir 
amaçlar belirlemeli, buna karşılık güvenlik performansı ile ilgili bir ölç-
me ve değerlendirme metoduna da sahip olmalıdır. Sadece meydana ge-
len kazaların değil, ramak kala olayların bile kayıt altına alınması gerek-
liliği tüm çalışanlara net bir şekilde açıklanmalıdır (Demirbilek, 2005).

Yönetimin işletmede güvenlik kültürü oluşturmak için gerçekleştirdiği 
tüm çabalar ve almış olduğu hedeflerin dışında, çalışanların bu konuyu 
sahiplenmesi, katkısı, sorumluluk alması da çok önemlidir. İşletmede ça-
lışan tüm personel, iş kazalarının ve yaralanmaların önlenmesi için ken-
di sorumluluklarının farkına vardığında, işyerinde sağlık ve güvenlik ile 
ilgili çalışmalara daha fazla ilgi ve katılım göstereceklerdir. Bir işletme 
için en temel öğe olan “insan kaynağı”, işletmenin verimine, kalitesine ve 
sürekliliğine nasıl etki ediyor ise aynı şekilde işletmedeki bilinçli güven-
lik kültürünün sağlanmasına ve sürekliliğine de etki etmektedir.
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A- Güvenlik Kültürü Oluşumunda Yöneticilerin Rolü Üzerine  Bir
 Araştırma

1- Araştırmanın Amacı

Günümüzde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede çok önemli 
bir kavram olduğu kesinleşmiş olan güvenlik kültürünün oluşturulmasın-
da işletme yönetimine büyük sorumluluklar düştüğü görülmektedir. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizdeki iş sağlığı ve güven-
liği kavramı oldukça büyük önem taşımaya başlamış ve kazaların önlen-
mesi açısından güvenlik kültürünün oluşturulması konusu ayrı bir öneme 
sahip olmuştur. Bu amaçla bu çalışmada,  işletme yönetimlerinin etkili bir 
güvenlik kültürü oluşturulmasında yönetimin tutum ve davranışının rolü 
ve güvenlik kültürü boyutlarının yönetimin tutum ve davranışları üzerine 
etkisi irdelenmiştir.

2- Yöntem

Bu çalışmada,  özel bir eğitim kurumunda, çeşitli sektörlerde istihdam 
edilen ve C-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alan kişilere anket 
yöntemi kullanılarak elde edilen verilerden yola çıkılarak genel bir de-
ğerlendirme yapılmıştır. Bir dönemlik bir kurs süresince eğitime katılan 
toplam 100 kişiye, gönüllülük esasına göre, önceden hazırlanmış olan 
anket formları dağıtılmış ve cevaplandıktan sonra geri toplanmıştır.  An-
kete cevap veren 87 kişinin anket formu incelenmiş ancak 69 anket for-
munun kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Bu duruma göre ana kütlenin 
%50 den fazlasına ait veriler elde edildiği için, elde edilen veri grubunun 
ana kütleyi temsil ettiği varsayılmıştır. Böylece yapılan kontroller sonrası 
kullanılabilir 69 anket formu, veri analizi için değerlendirmeye alınmıştır. 

Hazırlanan anket formunun ilk kısmında demografik bilgileri içeren so-
ruların yanısıra, güvenlik kültürü ve yönetinin tutum ve davranışlarını 
ölçmek için 5 li likrt tipinde, toplamda 8 ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler 
aşağıdaki gibidir:

• Yönetimin	tutum	ve	davranışı	ölçeği: Munis ve diğerleri (2007) tarafın-
dan geliştirilen ve Dursun (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 
bu ölçek, üst yönetimin iş güvenliğine bağlılığını test etmektedir. 9 mad-
deden oluşmaktadır.
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• Güvenlik önceliği ölçeği: Gox ve Cheyne (2000) tarafından geliştirilen 
ve Demirbilek (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bu ölçek, işletme 
yönetimi açısından güvenliğe verilen önceliği saptamaya yöneliktir. 4 
maddeden oluşmaktadır.

• Güvenlik iletişimi ölçeği: Neal ve Griffin‘in (2000) çalışmasından alı-
nan bu ölçek, iş güvenliği ile ilgili işletme içi iletişim düzeyini tespit et-
meye yöneliktir. Türkçe uyarlaması Dursun (2011) tarafından yapılmıştır. 
5 maddeden oluşmaktadır. 

• Güvenlik eğitimi ölçeği: 4 maddeden oluşan bu ölçek, Neal and Grif-
fin (2000)’in çalışmasından alınmıştır. Dursun (2011) tarafından Türkçe 
uyarlaması yapılan bu ölçek, örgütün çalışanlara sağladığı güvenlik eği-
timleriyle ilgili çalışanların algılarını ölçmektedir. 

• Güvenlik katılımı ölçeği: Weinstein ve Vredenburgh’un (1997) çalış-
masından oluşturulan ve Demirbilek (2005) tarafından Türkçe’ye uyar-
lanan bu ölçek, iş güvenliğine çalışanların katılımını ölçmeye yöneliktir.

• Güvenlik farkındalığı ve yeterliliği ölçeği: Lin ve Diğerleri’nin (2008) 
çalışmasından alınmış olan ve Türkçe uyarlaması Dursun (2011) tarafın-
dan yapılan ve işyerinde çalışanların güvenlikle ilgili farkındalıklarını ve 
güvenlik problemleriyle başa çıkabilme yetkinliğini değerlendiren ölçek 
5 maddeden oluşmaktadır. 

• Raporlama kültürü ölçeği: Havold ve Nesset (2009) tarafından kulla-
nılan ve Türkçe uyarlaması Dursun (2011) tarafından yapılan bu ölçek, ça-
lışanların ramak kala kazaları ve raporlama kültürünü ölçmeye yöneliktir.

• Güvenli davranış ölçeği: Neal,Griffin &Hart (2000) tarafından geliş-
tirilen ve Dursun (2011) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan bu ölçek, 
çalışanların güvenli davranışlarını ölçmektedir.

Verilerin analizi SPSS 19 istatistik paket programı kullanılarak gerçek-
leştirilmiştir.

Ölçeklerin güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Cronbach Alpha değer-
leri aşağıdaki gibidir.
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Tablo 1. Ölçek	Sorularına	Verilen	Cevaplarla	İlgili	Tanımlayıcı	İstatistikler	ve	
Cronbach	Alpha	Değerleri

Değişken                                   N Madde 
Sayısı Ortalama Standart 

Sapma Aralık C.Alpha

Yönetimin Tutum ve 
Davranışı 69 8 3,09 ,71 1–5 0,86

Güvenlik Önceliği 69 4 2,92 ,82 1–5 0,74

Güvenlik İletişimi 69 5 3,03 ,69 1–5 0,80

Güvenlik Eğitimi 69 4 3,21 ,74 1–5 0,74

Güvenlik Farkındalığı 69 5 3,77 ,61 1–5 0,80

Çalışanların Katılımı 69 4 2,81 ,74 1–5 0,74

Raporlama Kültürü 69 5 3,69 ,97 1–6 0,73

Güvenli Davranış 69 6 3,84 ,64 1–5 0,87

Tablodan da görüldüğü gibi, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir-
lik değerleri 0,73 ile 0,87 arasında değişmekte olup bu değerler sosyal 
bilimler için kabul edilen sınırlar dâhilindedir.

3- Araştırma Bulguları

Anket sorularına verilen cevaplar değerlendirildiğinde, ankete katılan-
ların %64’ü erkek, % 36’sı kadındır. Katılımcıların %59’u evli, %39’u 
bekârdır ve %88’i üniversite mezunudur.  % 12’si 26 yaşında, % 10’u ise 
29 yaşındadır.  

Katılımcıların %29’u şu an çalıştığı işyerinde bir yıldır çalıştığını be-
lirtmişlerdir. Ankete katılanların %48’i yönetici konumunda, %52’si ise 
çalışan konumunda görev yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %79’u 
çalışma hayatı boyunca herhangi bir iş kazasına uğramamıştır. Ancak, 
katılımcıların %42’si çalıştıkları işyerinde ramak kala bir olayın başına 
geldiğini belirtmişlerdir.  

Tüm değişkenler arasındaki ilişki tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2. Tüm	Değişkenler	Arasındaki	Korelasyon	Analizi

Raporlama 
kültürü

Güvenli 
davranış

Yönetim 
tutumu

Güvenlik 
önceliği

Güvenlik 
iletişimi

Güvenlik 
eğitimi

Güvenlik 
farkındalığı

Güvenli Davranış ,442(**) 1

Yönetim Tutumu ,328(**) ,223 1

Güvenlik Önceliği ,284(*) ,171 ,658(**) 1

Güvenlik İletişimi ,520(**) ,335(**) ,645(**) ,536(**) 1

Güvenlik Eğitimi ,385(**) ,287(*) ,602(**) ,493(**) ,607(**) 1

Güvenlik 
Farkındalığı ,371(**) ,557(**) ,324(**) ,131 ,394(**) ,341(**) 1

Güvenlik Katılımı ,266(*) ,238(*) ,287(*) ,163 ,474(**) ,505(**) ,191

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **p<0,01

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). *p<0,05;

Tablo 2’ye göre “Yönetimin tutum ve davranışı” ile güvenlik kültürünün 
alt boyutlarından olan “Güvenlik önceliği, Güvenlik iletişimi, Güvenlik 
eğitimi, Güvenlik farkındalığı” ölçeklerinin %1 anlamlılık düzeyinde po-
zitif yönde güçlü bir ilişkisi olduğu (p<0,01), ancak  “ Güvenlik katılımı” 
ölçeği ile %5 anlamlılık düzeyinde yine pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu anlaşılmaktadır ( p<0,05).

Çalışanların güvenli	 davranışları ile güvenlik kültürünün alt boyutları 
arasındaki en güçlü ilişki, güvenlik	farkındalığı’ndadır (p<0,01).	Güven-
lik	iletişiminin,	Güvenlik	eğitimi ile arasındaki ilişki de oldukça güçlü bir 
ilişkiye öncülük etmektedir (p<0,01). Diğer bir ifade ile, çalışanlara veri-
len güvenlik eğitiminin, güvenlik iletişimini güçlü bir şekilde artırdığını 
söylemek mümkündür.

Çalışmanın bu aşamasında, yönetimin tutum ve davranışları ile güvenlik 
kültürünün alt boyutları arasındaki ilişkinin gücü araştırılmıştır. Yöneti-
min tutumu bağımlı değişkenini etkileyen güvenlik kültürü boyutlarını 
belirlemek için Hiyerarşik çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Tablodan da görüldüğü gibi güvenlik kültürünün alt boyutlarından gü-
venlik önceliği, güvenlik iletişimi ve güvenlik eğitimi, yönetimin tutum 
ve davranışlarını güçlü bir şekilde etkilemektedir.
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Tablo 3. Güvenlik	Kültürünün	Alt	Boyutlarının,	Yönetimin	Tutum	ve	Davranışlarına
Etkisine	Yönelik	Regresyon	Analizi	

Bağımsız	Değişkenler: 
Güvenlik Kültürü

Bağımlı	Değişken: Yönetimin Tutum ve Davranışları 
Βeta t

Raporlama Kültürü -,043 -,427

Güvenlik Katılımı -,038 -,377

Güvenlik Önceliği ,393 3,809**

Güvenlik İletişimi ,301 2,403**

Güvenlik Eğitimi ,233 2,019*

Güvenlik Farkındalığı ,130 1,249

R2 ,59

Düzeltilmiş R2 ,55

F 12,938**

*p<0,05; **p<0,01

Tablodaki Sig. F Change değeri modelin anlamlılığına katkı sağlamakta-
dır. R Square sütunundaki değerler toplam 3 değişkenin, toplam varyansın 
%59’unu açıkladığını göstermektedir. Tablo 3, diğer güvenlik kültürü değiş-
kenlerinin yönetim tutumu üzerinde “güvenlik önceliği”, “güvenlik iletişimi” 
ve “güvenlik eğitimi” ile birlikte bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır.

Kişilerin yönetici konumunda olup olmamaları ile yönetimin tutum ve 
davranışları arasında bir fark olup olmadığı, bağımsız örneklem T-testi 
ile araştırılmıştır.

Tablo 4. İşteki	Konuma	Göre	Yönetim	Tutum	ve	Davranışına	Yönelik	T	Testi

İşteki Konumu
Yönetici Yönetici Değil

N Ort. S.Sapma N Ort. t F Sig.(2 tailed)

Yönetimin 
Tutum ve 
Davranışı

33 3,34 ,62 36 2,87 ,73 2,806 2,524 ,007
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Grup istatistiği değerlendirildiğinde, tablo 4’de, yönetici konumunda 
olanların ortalamasının, diğer çalışan konumda olanlardan daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın raslantısal mı yoksa gerçek bir 
yönetim tutum ve davranışı göstergesi mi olduğunu görmek için tabloda-
ki anlamlılık düzeyine baktığımızda, değerin 0,07 olduğu görülmektedir. 
Söz konusu değer değerlendirildiğinde, yönetici olup olmama ile güven-
lik kültürünün önemli öğelerinden biri olan yönetimin tutum ve davranışı 
arasındaki ilişkinin, p<0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

SONUÇ

İş kazalarının önlenmesi ve azaltılması, bugüne kadar birçok disiplin ta-
rafından incelenen bir konudur. Bir işletmedeki insan kaynağı, işletmenin 
performansı üzerinde tartışılmayacak bir etkiye sahiptir. Bu insan kayna-
ğının daha güvenli çalışma koşullarında ve sürekli olarak daha güvenli 
biçimde çalışmaları için motivasyonlarını sağlayacak etkin bir araç da 
etkin güvenlik kültürü oluşturmaktır. Güvenlik yönetimi bakımından gü-
venliği işletmeye bir değer olarak kazandırmak, hem yönetimin ve hem 
de işçilerin bağlılığına dayanmaktadır. Bir işletmede iş güvenliği yarat-
mada anahtar rol oynayan “İş güvenliğini destekleyen ve öncelik veren 
bir yönetim bağlılığı oluşturmak ve “İşçi katılımını ve güvenli davranışı 
desteklemek” gerekmektedir. Ne olursa olsun tüm işletmelerde yönetim, 
güvenliği örgüt kültürünün bir parçası olarak görmelidir (Aytaç, 2011).

Yapılan bu çalışmadan görüldüğü gibi işletmelerde oluşturulacak güvenlik 
kültürü, sağlıklı ve güvenli bir çalışma çevresi oluşturulmasında önemli 
bir yere sahiptir. Güvenlik kültürünün oluşumu ve yerleşiminin sağlan-
ması ve geliştirilmesi için öncelikle yönetime ve çalışanlara önemli roller 
düşmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgulara göre 
güvenlik kültürü boyutları ile yöneticilerin güvenlik kültürüne yönelik 
tutum ve davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişki güvenlik 
kültürünün tüm boyutlarında pozitif yöndedir. Bu bulgular, Hofmann ve 
Stezer (1996), Neal ve arkadaşları (2000), Muniz ve arkadaşları (2007), 
Kao ve arkadaşları (2009), Aytaç ve Dursun (2011), Dursun (2011), Dur-
sun ve Aytaç (2011)’ın çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir.



108 SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ • JOURNAL OF SOCIAL SECURITY• 2013 / 2

Yönetimin tutum ve davranışları; güvenlik önceliği, güvenlik iletişimi ve 
güvenlik eğitimini olumlu yönde etkilemektedir.

Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre güvenlik kültürü, işletmeler 
açısından önemli bir faktördür. Bu nedenle de yönetime önemli görevler 
düşmektedir. Örgütsel yapı içerisinde pozitif yönde güçlü bir güvenlik 
kültürünün oluşturulması, işyerinde güvenli davranışların yaygınlaşma-
sına ve iş kazalarının önlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Yapılacak olan düzenlemelerin başarıya ulaşmasında anahtar unsur ise, 
yönetim ve çalışanların karşılıklı işbirliği içinde hareket etmesi ve çalı-
şanların sürekli bir biçimde katılımının sağlanmasıdır. Aksi takdirde, ya-
pılacak olan düzenlemelerin veya faaliyetlerin başarıya ulaşması müm-
kün olmayacaktır. İş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün oluşturulması 
sürecinde işletme yönetiminin dikkat etmesi gerekli bir diğer unsur ise, 
güvenlik kültürü oluşum veya değişiminin belli bir süreci gerekli kıldığı 
gerçeğidir. Bu da uzun dönemli bir işletme stratejisini gerekli kılmaktadır 
(Dursun, 2012:153).
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