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KIDEM, UNVAN VE ĠLK AMĠR DEĞĠġKENLERĠNĠN GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ ÜZERĠNE ETKĠSĠ: DENĠZLĠ ĠLĠ – METAL SEKTÖRÜ
ÖRNEĞĠ3
Özet
Bu araĢtırmanın amacı metal sektöründe çalıĢanların kıdem, unvan ve bağlı
bulunulan pozisyon gibi çalıĢma iliĢkisi değiĢkenlerinin iĢ güvenliği kültürü
üzerindeki etkisini incelemektir. Denizli Ġlinde 27 iĢletmede 854 kiĢi üzerinde
yapılan araĢtırma 6 faktör ve bunların bileĢiminden oluĢan ―güvenlik kültürü
olgusu‖ ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın sonuçlarına göre kıdem ve bağlı olunan
pozisyon gibi değiĢkenler güvenlik kültürü algılarını/düzeylerini etkiler iken;
unvan değiĢkeni güvenlik kültürü olgusu üzerinde etki oluĢturmamaktadır. Ancak
bu değiĢkenin güvenlik kültürü faktörlerinden üçünü etkilediği sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: ĠĢ Güvenliği Kültürü, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği.
EFFECTS ON THE SAFETY CULTURE OF WORKING YEARS, JOB
TITLE AND POSITION HELD: DENĠZLĠ PROVINCE –
THE EXAMPLE OF METAL SECTOR
Abstract
The purpose of this study, employees who work in the metal sector is to
analyse to influence of labour relation variables such as working years, position
held and affiliated position on safety culture. The study, made investigation on 27
plants, 854 employees in Denizli Province, have conducted 6 factors and formed
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them combination with safety culture phenomenon. According to the survey,
whereas variables such as working years and affiliated position have an effect upon
safety culture phenomenon; variables such as position held don’t have an effect
upon safety culture phenomenon. However, position held variable is affected three
safety culture factors.
Key Words: Work Safety Culture, Occupational Health and Safety.
JEL Classification Codes: J28, D23.
GĠRĠġ
Kültür kavramı latince bakmak, yetiĢtirmek anlamına gelen ―colere‖ veya ―culture‖
kelimelerinden geldiği kabul edilmektedir (ġiĢman, 2011:1; Güvenç, 2011:122; Erdoğan,
2007:223; Eroğlu, 2011:141). Kavram, 18. yüzyılda egemen olan ―Aydınlanma‖ düĢüncesinin
de etkisiyle, tıpkı bitkiler ve toprak gibi insanların ve toplumlarında biçimlendirilip
yönlendirilebileceği düĢünülmüĢ ve bu amaca hizmet etmeye baĢlamıĢtır. Bu süreçte kavram,
―insan zihninin etkin olarak geliĢtirilmesi‖ anlamını kazanmıĢtır (Gökalp, 2012:106). En çok
kabul gören baĢka bir tanıma göre kültür; bilgiyi, imanı, sanat ve ahlakı, örf ve adetleri, ferdin
bağlı olduğu bir cemiyetin üyesi olması sebebiyle kazandığı alıĢkanlıkları ve bütün maharetleri
içine alan karmaĢık bir bütündür (Erdoğan, 2007:225).
Kültürün sosyal bilimlerde kullanımı ise ilk etapta birey odaklı iken, zaman içinde insan
toplulukları da bu kapsamda ele alınmaya baĢlanmıĢtır (ġiĢman, 2011:1). Kültür, bugün sosyal
bilimlerin birçok alanında çekirdek bir kavram olarak kabul edilmektedir (Bozkurt, 2011:90;
Dursun, 2012:13). Gelles ve Levine (1995)’den aktaran ġiĢman (2011:3)’a göre kültür kavramı
içinde aĢağıdaki unsurlar yer almaktadır:
Ġnançlar (Varsayımlar/Sayıltılar): Kültürün en derin ve soyut yönünü oluĢturan
inançlar, diğer kültürel öğeler için çerçeve rolünü üstlenerek onlara biçim vermektedir. Ġnançlar
bireylerin içinde yer aldığı çevreye karĢı tavrını belirler (ġiĢman, 2011:3). Taylor (2010:5) ise
inançları, bir Ģeyin doğru olduğuna dair duygular ve varsayımlar olarak tanımlamaktadır.
Ġnançlar, çok derinlere yerleĢebilmekte ve birey bilinç dıĢı olarak bunlara baĢvurabilmektedir.
Çok derine yerleĢebildikleri ve temel oldukları için genelde durağandırlar. Organizasyonlarda
paylaĢılan iyi ve güvenli inançlar, bilinçdıĢı olarak çalıĢanları iĢ baĢarılarına götüren iyi ve
güvenli davranıĢları benimsetir. Öte yandan zayıf paylaĢımlı inançlar, iĢ baĢarısı ile ilgili hatalı
bir algı oluĢturabilir. Genellikle düĢük güvenlikli davranıĢlarla ilgili bu yanılgı, ciddi kazaların
ortaya çıkmasına ve iĢin giderek kötüleĢmesine yol açabilir.
Değerler: Bireylerin amaçlarını ve davranıĢlarını belirlemede neyin doğru veya yanlıĢ ya
da neyin iyi veya kötü olduğunu gösteren standart/ölçütlerdir. Bu standartların dayanağını,
bireyin inançları oluĢturur (Bozkurt, 2011:93; ġiĢman, 2011:4).
Normlar (Kurallar): Bireyin nasıl davranması gerektiğini tanımlayan ve değerlere göre
oluĢan, genellikle yazılı olmayan kurallar veya standartlardır. Değerlere göre daha somutturlar.
Gündelik yaĢamda bireyin her türlü eylem ve faaliyetlerine yol gösterip tercihlerini belirler
(ġiĢman, 2011:4). Halk yordamı, örfler, tabular ve kanunlar olarak sınıflandırılabilen dört grup
norm mevcuttur (Bozkurt, 2011:102).
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Semboller: Büyük ölçüde bir semboller sistemi olan kültür içinde, en kapsamlı olan
öğeler sembollerdir. Ġnsanlar için bir anlam ifade eden eylem, davranıĢ, iĢaret, renk, nesne vb.
unsurlardan oluĢur. Ancak semboller içinde yer alan en önemli öğe dildir. GeliĢmiĢ bir
semboller sistemi olan dil, kültürü üreten, paylaĢtıran, aktaran esaslı bir unsurdur (ġiĢman,
2011:4).
1. Örgüt (ĠĢyeri) Kültürü
Cooper (2000:114) kültürü; insan (psikolojik), iĢ (davranıĢsal) ve organizasyon
(durumsal) arasında çok amaçlı doğrudan etkileĢimlerin bir ürünü olarak tanımladıktan sonra
güvenlik kültürünü, bütün örgüt üyelerini yönlendiren, günlük temelde güvenliği arttırmaya
yönelik ilgi ve eylemleriyle ilgili görünür çabaların seviyesi olarak ifade etmektedir. Buna göre
güvenlik kültürü, örgüt kültürünün bir alt boyutudur ve örgütün sağlık ve güvenlik
performansının sürdürülmesiyle ilgili davranıĢlara ve örgüt üyelerinin tutumlarına etki eden
düĢüncelerdir. Bu nedenle iĢ güvenliği kültürünü anlayabilmek için öncelikle örgüt kültürü
kavramı ele alınacaktır.
Bir iĢyeri/örgüt ortamında bir araya gelen bireyler öncelikle toplumsal bir kültürün, bu
kültür içindeki alt gruplarının üyeleridirler. Bu bireyler tabii olarak, iĢyerine ilk girdikleri andan
itibaren, içinde yetiĢtikleri toplumun ve kültürün özelliklerini de, parçası oldukları örgüte
beraberinde getirirler. Küçük bir toplumsal birim olan örgütler, çalıĢanları, tedarikçileri,
ortakları ve diğer paydaĢları ile geniĢ bir çıkar grubu etkileĢiminden oluĢmakta ve toplumlar
gibi belli yaĢam biçimleri, adetleri, faaliyet ve davranıĢ tarzlarını düzenleyen kurallar-normlar
bütününe sahip olarak varlıklarını devam ettirmektedir (Eğinli ve Çakır, 2011:37; Demirbilek,
2005:75).
Her toplumun bir kendine özgü bir kültürü olduğu ve kültürün toplumdan topluma
farklılık gösterdiği göz önüne alındığında, toplumsal faaliyet gösteren örgütlerin de kendilerine
özgü kültürleri bulunmaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü, örgütün kendisi tarafından
kurucusunun ve çalıĢanlarının içinden çıktığı ulusal kültürden etkilenerek oluĢmakta ve
çalıĢanın örgütsel davranıĢı üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Örgüt kültürü,
örgüt içinde çalıĢan grupların ortaya çıkardıkları, geliĢtirdikleri temel görüĢ ve düĢüncelerden
oluĢmaktadır (ġerifoğlu ve Sungur, 2007:4).
Örgütlerde ki kültürel çeĢitlilik yaratıcılık, yenilikçilik ve esneklik gibi avantajlar
beraberinde ĠSG konusunda riskler, çatıĢmalar, hatalı iletiĢim ve stres gibi negatif etkiler ortaya
çıkarmaktadır (EU-OSHA, 2013:7). Örgüt kültürü kolaylıkla değiĢebilecek ve örgüt içinde
farklı yönetim tekniklerini uygulayarak kısa sürede değiĢtirilebilecek bir olgu olmadığından
(Türen vd., 2014:172), negatif etkilerin ortadan kaldırılması da kolay olarak görülmemelidir.
Ortaya çıkabilecek negatif etkilerin olumsuz yansımalarından korunmak için örgüt kültürünün
bilinçli olarak oluĢturulması, korunması ve bazı durumlarda değiĢtirilmesi gereklidir. Hem söz
konusu negatif etkilerden korunmak hem de örgüt kültürünün sağlayacağı artı değerlerden
yararlanmak, örgütün sosyal ve ekonomik amaçlarına katkı sağlamak için örgüt kültürünün
yönetilmesi gereklidir (ġerifoğlu ve Sungur, 2007:4).
Tesluk vd. (1997) örgüt kültürünün ve onu belirleyen inançlar, değerler, normlar ve
sembollerin; örgütlerin yapısında, süreçlerinin icrasında ve örgütsel politikalarda tezahür ettiğini
ve hissedildiğini ifade etmektedir. Türen vd. (2014:173), örgütsel hedeflere ulaĢmak ve ulaĢılan
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bu hedefleri sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyulan kültürel özelliklerin; örgütsel yapı,
politikalar ve iĢ yapma yöntemleriyle uyumlu olması gerektiğini ve bunların çalıĢanlarla
paylaĢılması ve mutabakatın sağlanmasının ancak uygun bir örgüt iklimi ile mümkün olduğuna
iĢaret etmektedir. Örgüt kültürü ile örgüt iklimi arasındaki bu iliĢki ġekil 1’de görülmektedir.

ġekil 1. Örgüt Kültürü ve Örgüt Ġklimi ĠliĢkisi

Kaynak: Türen vd., 2014:174.
ġekil 1’e göre iĢletme için uygun olan bir örgüt iklimi, zaman içinde uygun ve arzu edilen
bir örgüt kültürünün oluĢmasını sağlayabilirken; zaman içinde kazanılmıĢ olumlu veya olumsuz
örgüt kültürü de örgüt iklimini etkileyebilmektedir.
1.1 ĠĢ Güvenliği Kültürü Tanımı ve Kapsamı
Ġngiltere ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu (HSC), örgütteki birey ve grupların
değerleri, tutumları, algıları, yeterlilikleri ve davranıĢ kalıplarını belirleyen ve organizasyonun
ĠSG yönetiminin stili ve yeterliliğinin ortaya çıkardığı ürün olarak güvenlik kültürünü
tanımlamaktadır (Aktay, 2011:7). Ġngiltere Sanayi Konfederasyonu ise kavramı, risk, kaza ve
hastalık hakkında paylaĢtığı fikir ve inançlar olarak tanımlamaktadır (Cooper, 2000:113).
IAEA’ya (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) göre güvenlik kültürü (2002:14), bir
organizasyondaki sağlık ve güvenlik programlarının yeterliliğini, biçimini, bağlılığını tayin eden
bireysel ve grup düzeyindeki davranıĢ kalıpları, yetkinlikleri, tutumları ve değerlerinin bir ürünü
olup üç evrede geliĢtirilebilir:




Güvenliği konu alan kurallar hazırlanır ve düzenlemeler yapılır.
Güvenlik, organizasyonel bir amaç haline getirilir.
Güvenlik, sürekli olarak geliĢtirilir.
Literatürde yaygın olarak kullanılan güvenlik kültürü hakkında bugüne kadar pek çok
tanım yapılmıĢtır. Bunlardan bazıları aĢağıda Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Güvenlik Kültürü Tanımları
No

Tanımlar ve Referansları

1 McDonald ve Ryan (1992), Mearns ve Flin (1999), Pidgeon (1991),
Pidgeon ve Oleary (1994)
ÇalıĢanların, yöneticilerin, müĢterilerin ve kamu üyelerinin maruz kaldıkları
tehlike veya zararlarla ilgili koĢulları minimize etmekle ilgili sosyal ve teknik
uygulamalar, roller, tutumlar, normlar ve inançların bir setidir.
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2 Ostrom vd. (1993)
Eylemler, politikalar ve prosedürlerde açığa çıkan ve organizasyonun güvenlik
performansını etkileyen, organizasyonun inanç ve tutumlarıyla ilgili bir
kavramdır.
3 Berends (1995)
Organizasyonun üyelerinin oluĢturduğu grubun, güvenliğe yönelik ortak
zihinsel programlamasıdır.

Tablo 1’in devamıdır.
4 Helmreich ve Merrit
Bir grubun üyelerine davranıĢlarında yol gösterir. Bu yol gösterme, grup
üyelerinin güvenliğin önemi konusunda ortak inançları ve grubun güvenlik
normlarını kendi isteğiyle onaylama ve diğerleri tarafından da destekleneceği
konusundaki anlayıĢı paylaĢmasıyla sağlanır.
5 Flin vd. (1998)
Bir grup insan tarafından güvenlikle ilgili paylaĢılan fikirler ve tutumları ifade
eder.
6 Hale (2000)
ÇalıĢanların risk ve risk kontrol sistemleri ile ilgili hareket ve tepkilerinin
nasıl olması gerektiğini belirleyen norm ve değerleri tanımlayan doğal gruplar
tarafından paylaĢılan tutumlar, inançlar ve algılardır.
7 Mohamed (2003)
Örgüt kültürünün bir alt boyutudur ve bir organizasyonun güvenlik
performansı ile ilgili çalıĢanların tutum ve davranıĢlarını etkiler.

Kaynak: Arpat, 2015:16.
1.1 Pozitif (Olumlu) Güvenlik Kültürü
ĠĢletmelerin sahip olduğu güvenlik kültürü o iĢyerinde uygulanan ĠSG uygulamalarının ve
politikalarının göstergesi ve kanıtı durumundadır (Demirbilek, 2005). ĠSG konusunda gösterilen
çabaların sonucunda çalıĢan ve yöneticilerde ĠSG bilincinin oluĢtuğu baĢarılı iĢletmeler olduğu
gibi, ĠSG konusunun yeterince değer görmediği iĢletmeler de mevcuttur (ĠĢler, 2013:40). Bu
ayrım iĢletmeleri, uç noktaları pozitif veya negatif güvenlik kültürünü temsil eden skala
üzerindeki bir noktada konumlandırmaktadır.
Pozitif güvenlik kültürü iĢyeri çalıĢanlarının güvenliğe yönelik olarak paylaĢtıkları tutum
ve davranıĢlar, inançlar, değerler, normlar ve semboller setidir. BaĢka bir ifadeyle çalıĢanların iĢ
kazasına maruz kalma risklerinin azaltılması, örgütün her seviyesinde uygulanması ile kaza ve
hastalıkları önleyici bağlılıkla ilgili politika, uygulama, prosedür ve talimatlar setidir. Pozitif
güvenlik kültürü, çalıĢanların güvenli olmayan eylemlerden sakındığı (Dursun, 2012:54; Muniz,
Peon ve Ordas, 2007:627-628), negatif güvenlik kültürü ise buna zıt bir çalıĢma atmosferi
oluĢturmaktadır. Uçkun vd. göre (2013:61-62) bir organizasyonun değiĢime, geliĢime açık
olması, olaylardan, hatalardan ve kazalardan ders almaya istekli olması; olumlu güvenlik
kültürünün özelliklerinden biridir. IAEA (2002:14)’ya göre nükleer kuruluĢlarda iyi/pozitif bir
güvenlik kültürü, tesis içindeki güvenliğin önemli olduğuna dair inançlar ile buna dair
organizasyonun tüm seviyelerinde paylaĢılan değerlerin bir yansımasıdır ve tüm çalıĢanların
sorumluluğundadır.
ĠĢletmelerin pozitif bir güvenlik kültürüne sahip olabilmesi için çalıĢan personelin aĢağıda
açıklanan niteliklere/özelliklere sahip olması beklenmektedir (Louvar, 2013:57):
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 Tüm çalıĢanlar tesisin güvenliğine katkı sağlar,
 Herkes, iĢini güvenli ve doğru biçimde yapmak için yeterli zamanı ayırır,
 Herkes kazaların çalıĢma arkadaĢlarını, kendi ailesini, iĢyerini ve kendisini ciddi biçimde
etkileyebileceğini kabul eder,
 Herkes teknik konular ile güvenlik konularında mükemmeliyeti geliĢtirmek ve sürdürmek
için örgütlenmiĢtir ve bu konularda tesis bünyesinde hep birlikte çalıĢır.
Louvar, yukarıda sayılan bu niteliklerin tıpkı güvenlik gözlüğü kullanma ya da baret
takmanın zorunlu olmasına benzer Ģekilde; hem departmanların tüm üyeleri tarafından
anlaĢılması ve kabul edilmesi gerektiğine, hem de bu Ģartların iĢe alım için gerekli koĢullar
olarak uygulanması gereğine vurgu yapmaktadır (2013:57).
Ryan (2000), ―arzu edilen bir güvenlik kültürü‖ olarak ifade ettiği pozitif güvenlik
kültürünün aĢağıdaki göstergelere sahip olduğunu ifade etmektedir:
 Tüm çalıĢanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyarlar.
 ÇalıĢanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araĢtırır ve tehlikeli bir durum bulduğunda onu
düzeltmek için inisiyatif alırlar.
 Tüm çalıĢanlar güvenlikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere
katılım teĢvik edilir.
 Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletiĢim vardır, bu gibi durumlarda azarla(n)ma veya
disiplin cezası korkusu yoktur.
 Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olaylar, sistem baĢarısızlığını tespit etmek ve sistemde gerekli
düzeltmeleri yapmak için bir fırsat olarak görülür.
 Eğitim programları, çalıĢanların iĢlerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve
yeteneği sağlamaktadır.
 Tüm çalıĢanlar yapmıĢ oldukları iĢlerdeki potansiyel tehlikeleri (elektrik vb.) anlarlar ve
onları gerekli Ģekilde değerlendirirler.
 ÇalıĢanlar gereksiz yere risk almazlar, yöneticiler de çalıĢanların gereksiz yere risk
almalarına bilerek veya bilmeyerek sebep olmazlar.
 Güvenlik meselelerinde düzenli olarak davranıĢ temelli bir geri bildirim yapılması, bir yaĢam
biçimi olarak görülmektedir. Düzeltici bir geri bildirim sistemi vardır.
 ÇalıĢma arkadaĢlarının güvenliğe yönelik destek sağladığı, destekleyici bir çalıĢma çevresi
vardır.
 Bütün iĢ aktiviteleri ve yönetim, tehlikelerin yok edilmesi ve yaralanmaların önlenmesi
üzerine odaklanmıĢtır.
2. Metal Sektöründe ĠĢ Güvenliği Kültürü
Bazı ülkelerin kültürlerine yönelik çeĢitli boyutlarla yaptığı araĢtırmasında Hofstede
(2001:391), ―belirsizlikten sakınma derecesi‖ni, bir kültürün üyelerinin yabancı oldukları ya da
aĢina olmadıkları durumlarda kendilerini ne kadar tehdit ediliyor hissettikleri ile açıklamaktadır.
AraĢtırmada Türkiye kültürünün belirsizlikten sakınma derecesi oldukça yüksek bulunmuĢtur.
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ġerifoğlu ve Sungur (2007:44), bu tip kültürlerde iĢyerlerinde risk almaya yönelik davranıĢların
sıklıkla görülebileceğini, bu durumun güvenlik kültürünün yerleĢtirilmesinde önemli bir engel
oluĢturacağını ifade etmektedir.
Metal sektöründe güvenlik kültürünün mevcut durumunu açıklayan az sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalardan birinde MESS, 2007 yılında üyelerinde iĢ kazaları nedenlerini
konu alan bir araĢtırma yapmıĢ ve kazaların genellikle dikkatsiz çalıĢma, KKD kullanmama,
donanımı ve aletleri düzensiz kullanma üst sıralarda yer almakta, bu faktörlerde güvensiz
davranıĢları oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuçlarına göre kazalar %87 oranı ile güvensiz
davranıĢlar/hareketler, %13 güvensiz Ģartlar nedeniyle meydana gelmektedir. Belirlenen oranlar
Hofstede’nin araĢtırma sonuçlarını metal sektöründe de destekler niteliktedir. Sektörde kazaları
oluĢturan güvensiz davranıĢlar/hareketler ve oranları aĢağıda Tablo 2’de görülmektedir:
Tablo 2. Metal Sektöründe Kazaları OluĢturan DavranıĢların Yüzde Dağılımı
No

GÜVENSĠZ DAVRANIġ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dikkatsiz çalıĢma
KiĢisel koruyucu kullanmama
Donanımı veya aletleri düzensiz kullanma
Güvensiz yükleme taĢıma, istifleme
Uyarıya rağmen güvensiz çalıĢma
ÇalıĢma sırasında olmayan iĢ kazaları
Güvenlik donanımını güvensiz hale getirme
ĠĢ yerinde ĢakalaĢma, ĢaĢırtma, kızdırma
Ergonomi koĢullarına uyulmaması
Kusurlu alet edevat vb.
Tertip ve düzen eksikliği
Ortam Ģartları
KiĢisel koruyucunun uygun olmaması
Servis kazası
Makine koruyucusunun uygun olmaması
Makine koruyucusunun olmaması
Bakım ve kontrollerinin yapılmamıĢ olması
KiĢisel koruyucunun verilmemiĢ olması
Uygunsuz çalıĢma yöntemi

2005
(%)
66, 6
13,0
6,3
5,9
3,7
3,6
0,3
0,2
20,1
21,2
13,7
16,9
7,9
3,9
6, 8
3,7
4,4
0,9
—

2006
(%)
70,4
10,9
7,4
3,8
4,1
1,9
1,1
0,2
18,6
17,8
17,2
15,5
7,5
5,1
8,1
6,2
2,6
0,8
0,1

2007
(%)
64,1
13,6
7,5
5,3
4,7
2,6
1,4
0,3
17,3
15,3
14,2
13,6
10,8
8,4
7,2
5,1
4,0
3,5
0,1

Kaynak: (MESS, 2008; Gülhan, 2008:28-29)
MESS tarafından yapılan araĢtırma güvenlik kültürünün örgütsel ve yönetsel içeriklerinin
dıĢında, çalıĢan algıları ve eylemlerini kapsamaktadır. Sektörün güvenlik kültürü yapısı
hakkında oldukça sınırlı bir bilgi veren bu sonuçların organizasyonel ve yönetsel boyutların da
ele alınacağı veriler ile güvenlik kültürünün ortaya konması mümkündür.
2.1 AraĢtırmada Ele Alınan Güvenlik Kültürü Boyutları ve Faktörler
Güvenlik kültürü üzerine yapılan araĢtırmalarda incelenen boyut sayıları değiĢkenlik
göstermektedir. Dursun (2012:114) otomotiv sektöründe sekiz boyut üzerinde çalıĢmıĢ iken,
Demirbilek (2005:160)’de tekstil sektöründeki çalıĢmasında (kısmen farklı) sekiz boyutta
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çalıĢmıĢtır. Zohar’ın (1980) çalıĢması da tekstil, metal, kimya ve gıda sektörlerinde sekiz boyut
üzerinde durur iken, Dedobbleer ve Beland (1991) inĢaat sektöründe sadece iki boyutu
incelemiĢtir. Cox ve Cox (1991) ile Ann M. Williamson vd. (1997) beĢ boyut üzerinde
çalıĢırken, T.R. Lee (1996)’de çalıĢılan boyut sayısının 24’e kadar çıktığı gözlemlenmektedir
(Demirbilek, 2005:94).
AraĢtırma 11 güvenlik kültürü boyutu ile yürütülmüĢtür. Bunun nedeni metal
sektöründeki tehlikelerin fazlalığı ve diğer sektörlerle olan yoğun etkileĢimin neden olabileceği
güvenlik kültürü faktörlerini daha yüksek doğruluk oranıyla ortaya çıkarma düĢüncesidir.
Bunun için, araĢtırmada ele alınan 11 boyut üzerinde ―açımlayıcı faktör analizi‖ uygulaması
yapılmıĢtır. Bu uygulama sonucunda elde edilen faktörler ile araĢtırma içinde bu faktörlere
karĢılık gelen kısaltmalar ve faktör analizi uygulamasında ele alınan güvenlik kültürü boyutları
Tablo 3’de görülmektedir (Boyutlar ve faktör analizi detayları için Bkz. Arpat, 2015).
Tablo 3. Metal Sektörü Güvenlik Kültürü AraĢtırması –
Kullanılan Boyutlar ve Elde Edilen Faktörler
ARAġTIRMADA ELE ALINAN
GÜVENLĠK KÜLTÜRÜ
BOYUTLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Güvenlik Kuralları
Güvenlik Önceliği
Yönetimin Güvenlik Bağlılığı
Güvenlik Eğitimi
Güvenlik Liderliği
ÇalıĢanların TeĢviki
Güvenlik ĠletiĢimi
Güvenlik Farkındalığı
ÇalıĢanların Katılımı
Güvenlik DavranıĢları
Proses Güvenliği

No

GÜVENLĠK KÜLTÜRÜ
FAKTÖRLERĠ
Faktör Adı
Kısaltma

1 Güvenlik Liderliği
Güvenlik Farkındalığı ve
DavranıĢları
Güvenlik ĠletiĢimi ve
3
ÇalıĢanların Katılımı
2

4 Yönetimin Güvenlik Bağlılığı

GL
GFD
GĠÇK
YGB

5 Güvenlik Eğitimi

GE

6 Güvenlik Kuralları

GK

Tablo 3’de görüldüğü gibi 11 boyutta ele alınan güvenlik kültürü ile toplam değiĢkenliği
%64 oranında açıklayan altı faktör elde edilmiĢtir (Arpat, 2015). Metal sektöründeki güvenlik
kültürü araĢtırması, çalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde bu altı faktör ile yürütülecektir.
3. AraĢtırmanın Metodolojisi ve Bulguları
3.1 AraĢtırmanın Amacı ve Önemi:
Metal sektörü, çok sayıda faaliyet çeĢitliliğini içeren bir sektör konumundadır. Bu durum
sektörün, ĠSG ile ilgili bilinen pek çok tehlike ve riskleri içerisinde barındırması sonucunu
doğurmaktadır. BaĢka bir deyiĢle içerilen tehlike ve risklerin çeĢitliliğinin fazla oluĢu sektörü,
diğer sektörlere göre kazalara daha elveriĢli hale getirmektedir. Diğer sektörlere göre daha
yüksek düzeyde iĢ kazası ve meslek hastalığı (ĠKMH) tehlikeleri/riskleri ile karĢı karĢıya olan
sektör çalıĢanlarının sahip olacağı güvenlik kültürü düzeyinin, gerek içerdiği tehlike/risklerin
çok fazla sayıda olması gerekse diğer sektörlerle olan etkileĢimi nedeniyle elde edilen sonuçlar
diğer sektörler içinde geçerli olabilir.
3.2 AraĢtırmanın Hipotezleri
AraĢtırmada aĢağıda açıklanan hipotezlerin test edilerek, anılan çalıĢma iliĢkisi
değiĢkenlerinin güvenlik kültürü üzerindeki etkisi incelenecektir.
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H1: ÇalıĢanların sektördeki kıdemi, güvenlik kültürü algı düzeyi üzerinde etkilidir.



H2: ÇalıĢanların iĢyerindeki kıdemi, güvenlik kültürü algı düzeyi üzerinde etkilidir.



H3: Operatörlerin güvenlik kültürü algı düzeyleri, diğer çalıĢanlardan farklıdır.



H4: Ġlk amirin unvanı, çalıĢanın güvenlik kültürü algı düzeyini etkiler.
3.3 AraĢtırmanın Metodolojisi:

Uygulama metal sektöründe 27 firmadan 854 kiĢi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmada çalıĢanlara beĢli Likert cevap bileĢenini içeren ve 49 maddeden oluĢan sorulara
yanıt vermesi istenmiĢtir. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 (Statistical Package for Social
Science) paket programında yapılmıĢtır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde güvenilirlik
analizi, normallik testi, frekans dağılımı, Mann-Whitney U, tek yönlü değiĢkenlik analizi
(Kruskal Wallis H) kullanılmıĢtır.
3.4 AraĢtırmanın Analizleri
3.4.1 Güvenilirlik Analizi: AraĢtırmanın güvenilirlik analizi Cronbach’s Alpha
yöntemiyle soru bazında ve genel bazda gerçekleĢtirilmiĢtir. Boyutlar için yapılan testte
Cronbach’s Alpha değerleri 0,936-0,941 aralığında elde edilmiĢ, araĢtırma formunun bütünü
için Cronbach’s Alpha değeri ise 0,939 olarak elde edilmiĢtir. Bu sonuca göre, anketin yüksek
bir güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.
3.4.2 Normallik Testi: Pek çok sosyal problemin çözümünde kullanılan istatistiksel
analizlerin uygulanabilmesi, veri setinin çok değiĢkenli normal dağılıma uygunluğu
varsayımının geçerli olmasına bağlıdır. Çok değiĢkenli normal dağılım, diğer dağılımlarla ilgili
ayrıntılı bilgiye sahip olunmaması ve matematiksel yaklaĢımların mümkün olmaması nedeniyle
uygulanması en kolay olan dağılımdır (Çilingirtürk ve AltaĢ, 2004:181). Verilerin normallik
testi için tek örneklem Kolmogorov Smirnov yöntemi tercih edilmiĢtir. Soru bazlı olarak tek
örneklem yapılan normallik testinde ve tüm soruların ortalamaları için yapılan analizde tüm p
değerleri sıfır olarak elde edilmiĢ ve yokluk hipotezi reddedilmiĢtir (p<0,05). Buna göre 0,05
manidarlık düzeyinde, değiĢkenlerin normal dağılım göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu
nedenle araĢtırmanın vardamsal analizlerinde parametrik olmayan teknikler kullanılacaktır.
3.4.3 Betimleyici Ġstatistiksel Bulgular
Demografik Bulgular
ÇalıĢanların yaĢ, medeni durum, eğitim durumu ve cinsiyet değiĢkenlerine göre
dağılımları, aĢağıda Tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Demografik Profili
YAġ
18 altı
18-24
52-32
33-39
40-45
46-52
53-59
59 üstü

n
3
129
334
191
101
52
6
3

% CĠNSĠYET n
%
0,4
Erkek 824 99,2
15,1
Kadın 7
0,8
39,1
Cevapsız 23
2,6
22,4 TOPLAM
854 100
11,8
MEDENĠ DURUM
6,1
Evli 580 69,9
0,7
Bekâr 240 28,9
0,4
BoĢanmıĢ 10
1,2

EĞĠTĠM
DURUMU

n

Ġlkokul 176
Ortaokul 138
Lise 417
Üniversite 99
Cevapsız

24

%
20,6
16,2
48,8
11,6
2,8
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Cevapsız 35
TOPLAM 854

4,1
Cevapsız 24
100 TOPLAM
854

2,8
100

TOPLAM

854

100

YaĢ: katılımcıların çoğunluğu 25-32 yaĢ grubundadır (%39,1). Bunu 33-39 yaĢ grubu
(%22,4) ile 18-24 yaĢ grubu (%15,1) izlemektedir. En az çalıĢanın olduğu yaĢ grubu ise 53 ve
üstüdür (%1,1). Sektör faaliyetlerinin ağır ve tehlikeli yapısı nedeniyle özellikle 18-45 yaĢ
grubunun yoğunlukla istihdama dâhil olduğu ve katılımcıların yaklaĢık %15,5’ini genç
çalıĢanların oluĢturduğu görülmektedir. 53 yaĢ ve üstü çalıĢanların oranı %1 düzeyindedir.
Cinsiyet: Katılımcıların tamamına yakını erkek iĢçilerden oluĢmaktadır (%99,2). Sektörün ağır
ve tehlikeli yapısı, kadın çalıĢanlar için uygun değildir. Kadın çalıĢanlara sektörün büro
hizmetlerinde ya da diğer destek faaliyetlerinde rastlanmaktadır (temizlik, yemek dağıtımı,
yönetici asistanlığı, halkla iliĢkiler, danıĢma, santral vb. faaliyetler). Medeni Durum:
Katılımcıların %69,9’u evli, %28,9’u ise bekârdır. BoĢanmıĢ veya eĢi vefat etmiĢ katılımcıların
oranı %1,2’dir. Eğitim Durumu: Katılımcıların çoğunluğu lise veya dengi okul mezunudur
(%48,8). Bu veriyi sırasıyla ilkokul mezunları (%20,6) ve ortaokul mezunları (%16,2)
izlemektedir. Sektörün bu verilere göre genellikle mavi yakalı istihdam profiline ve emek yoğun
üretim yapısına sahip olduğu söylenebilir.
Mevcut ĠĢyeri ve Sektörde ÇalıĢma Süreleri
ÇalıĢanların mevcut iĢyerindeki ve sektördeki kıdemlerinin dağılımları, Tablo 5’de
görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Sektörel ve ĠĢyeri Kıdemleri
ÇalıĢma
Süreleri
1 Yıl ve altı
2-4 Yıl
5-9 Yıl
10-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve üstü
Cevapsız
TOPLAM
ORTALAMA

ĠĢyerinde
n
%
200
23,4
255
29,9
182
21,3
115
13,5
38
4,4
11
1,3
53
6,2
854
100
5,49 Yıl

Sektörde
n
%
100
11,7
198
23,2
207
24,2
169
19,8
72
8,4
41
4,8
67
7,8
854
100
8,25 Yıl

ĠĢyerinde Kıdem: Katılımcıların çoğunluğunun kıdemi 2-4 yıl arasındadır (%29,9). Bunu
sırasıyla bir yıl ve altı (%23,4) ile 5-9 kıdem yılları (%21,3) izlemektedir. Mevcut iĢyerlerindeki
kıdemi 21 yıl ve üstü olanlar için bu oran %1,3’e kadar düĢmektedir. Katılımcıların Ģu anda
çalıĢtıkları iĢyerleri için ortalama kıdem süresi 5,49 yıldır. Bu verilere göre sektörde iĢgücü
devir hızının yüksek olduğu söylenebilir. Sektörde Kıdem: Sektördeki toplam çalıĢma
sürelerine iliĢkin verilere göre en yüksek oran, 5-9 yıl arası çalıĢma süresine aittir (%24,2).
Bunu sırasıyla 2-4 yıl (%23,2) ve 10-15 yıllık çalıĢma süreleri (%19,8) izlemektedir. Sektörde
toplam çalıĢma süresi açısından en düĢük oran 21 yıl ve üstü kıdeme aittir (%4,8). Sektörde
toplam çalıĢma süreleri ortalaması 8,25 yıldır. Bu verilere göre çalıĢanların sektör içinde iĢyeri
değiĢtirme eğilimlerinin, meslek değiĢtirme eğilimlerine göre daha yüksek olduğu
anlaĢılmaktadır.
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Tablo 6. Katılımcıların Unvanlarına Göre Dağılımı
No
POZĠSYON
1 Operatör
2 Kaynakçı
3 Forklift opr.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frekans % No
POZĠSYON
Frekans %
276
32,3 13 Operatör (Diğer)
13
1,5
57
6,7 14 ĠĢçi
281
32,8
21
2,4 15 Teknik Eleman
30
3,5
Takım Lideri/
Mekanikçi,
5
0,6 16 Bakım-üretim10
1,2
aktarmacı, tornacı
servis sor.
UstabaĢı/Usta
8
0,9 17 Kalite kontrol
1
0,1
Temizlik, hamal,
Uzman yardımcısı7
0,8 18
3
0,3
hizmetli, ortacı
Operasyon tem.
Boyacı
1
0,1 19 Kaloriferci/kesimci
4
0,4
DanıĢma
1
0,1 20 Planlama asistanı
2
0,2
Çizimci
1
0,1 21 PostabaĢı
1
0,1
Güvenlik gör.
1
0,1 22 ġoför
7
0,8
Teknik ressam
2
0,2 23 Takımhane sor.
1
0,1
AĢçı
7
0,8 24 Stajyer
1
0,1
Cevapsız
108
12,8
TOPLAM 854
100

Sektör çalıĢanlarının unvanları 24 grupta toplanmıĢtır. Ancak bu değer benzer bazı
unvanların tek bir grup altında toplanmasıyla elde edilmiĢtir. Sektörde unvan çeĢitliliğinin
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Buna göre, metal sektöründe çalıĢanların büyük ölçüde
operatörlerden oluĢtuğu; bunun yanında iĢçi, kaynakçı, teknik eleman gibi mavi yakalıların ise
diğer lokomotif çalıĢanlar olduğu görülmektedir.
3.4.5 Yordayıcı Ġstatistiksel Bulgular ve Hipotez Testleri
H1: Çalışanların sektördeki kıdemi, güvenlik kültürü algı düzeyi üzerinde etkilidir.
Kıdem ile iĢ kazalarının iliĢkisi, daha önce pek çok araĢtırmada ele alınmıĢtır. Bu
araĢtırmalardan birinde Demirbilek ve Pazarlıoğlu (2007:87), kıdemi beĢ yıl ve üzeri olan
sigortalıların, diğer sigortalılara göre daha düĢük kaza ortalamalarına sahip oldukları bulgusuna
ulaĢmıĢtır. Diğer taraftan Shannon vd. (1996:266-267) de araĢtırmalarında, daha düĢük kayıp
zamanlı kaza oranlarıyla ilgili olan öğelerden birini ―Daha kıdemli iĢçilere sahip olma ve daha
düĢük iĢçi devir oranı‖ olarak saptamıĢlardır. Arpat vd. (2014:314), tekstil sektöründe yaptığı
araĢtırmada, yüksek iĢgören devir hızının iĢ kazalarını arttıran bir faktör olduğuna vurgu
yapmaktadır. Diğer taraftan Külekçi (2012:113), çalıĢanların meslekteki toplam görev
sürelerinin güvenlik açısından ayrı bir öneme sahip olduğuna vurgu yapmaktadır. Özellikle
yoğun dikkat gerektiren tehlike düzeyi yüksek iĢler bakımından, belirli yaĢ üzerindeki
çalıĢanların tecrübeleri göz önüne alınarak, uzun yıllar çalıĢmadan kaynaklanan bir zaman
aĢımına uğramasına izin verilmemelidir. Çünkü güvenlik konusundaki hassasiyet, uzun çalıĢma
süreleri ile azalmakta ya da ortadan kalkmaktadır.
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Gemalmaz (2009:24) ve Biçer (2007:25), araĢtırma sonuçlarında genellikle artan kıdeme
bağlı olarak azalan iĢ kazası sıklıklarına vurgu yapmaktadır. Bunun nedenini çalıĢanların hangi
noktalara dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri ve daha doğru karar alabilmelerine
bağlamaktadır. Doğru kararlar alabilmek ve doğru davranıĢlarda bulunabilmek, bireysel olduğu
kadar örgütsel faktörlerle de ilgilidir. ĠĢyerindeki örgütsel iklimin/kültürün bir parçası olan
güvenlik iklimi/kültürü, bireyin aldığı kararların önemli belirleyicilerinden biridir. Buna paralel
olarak iĢçinin kıdeminin iĢyerindeki güvenlik kültürü düzeyine bağlı olarak, kıdem bakımından
daha pozitif sonuçlar ortaya çıkarması mümkündür. Bir baĢka deyiĢle pozitif güvenlik
kültürünün bulunduğu çalıĢma ortamlarında, kıdemin iĢçinin güvenli çalıĢmasını/davranıĢını
garanti eden önemli bir unsur olduğu söylenebilir.
Metal sektöründe çalıĢanların sektördeki kıdemi ile güvenlik kültürü iliĢkisi Tablo 7’de
görülmektedir.
Tablo 7. Sektördeki Kıdem - Güvenlik Kültürü ĠliĢkisi
FAKTÖRLER

Güvenlik
Liderliği

Güvenlik
Farkındalığı ve
DavranıĢları

Güvenlik
ĠletiĢimi ve
ÇalıĢanların
Katılımı

Yönetimin
Güvenlik
Bağlılığı

Güvenlik
Eğitimi

Güvenlik
Kuralları

Sektörde
Toplam Çal.
Süresi
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl

Sıra Ort.
484,19
392,40
372,29
362,98
405,78
379,17
434,73
372,17
384,71
369,96
448,92
449,65
464,53
388,02
373,2
362,56
440,45
403,94
454,2
370,62
372,75
386,33
437,88
422,33
382,28
363,14
399,92
403,88
434,90
429,18
410,58
379,85
407,21
398,03
388,83

χ2

df

p

21,620

5

0,001

126
14,219

5

0,014

17,938

5

0,003

14,535

5

0,013

7,948

5

0,159

3,845

5

0,572
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GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ

21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

347,67
457,32
371,14
377,81
374,51
446,65
401,32

15,975

5

0,007

ÇalıĢanların sektördeki toplam çalıĢma süresi ile güvenlik kültürü (faktörleri) arasındaki
iliĢki Kruskall-Wallis H testiyle ölçülmüĢtür. GL, GFD, GĠÇK, YGB faktörleri bakımından,
sektörde toplam çalıĢma süresine göre yapılan analizde anlamlı bir farklılık elde edilmiĢtir
(p<0,05). GE ve GK faktörleri açısından ise anlamlı bir farklılık bulunamazken (p>0,05),
güvenlik kültürü olgusu içinde, sektördeki toplam çalıĢma yılına göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulgusuna ulaĢılmıĢtır (p<0,05).
Yukarıda anılan ve istatistiksel olarak anlamlı bulunan tüm güvenlik faktörleri açısından
ilk çalıĢma yılında algı, en olumlu düzeydedir, giderek düĢen algı düzeyi 16. yılda yeniden
artıĢa geçmekte ve 21. yıldan itibaren yeniden azalmaktadır. Orta kıdem düzeyinde (5-15 yıl)
algıların en düĢük olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Buna benzer bir sonuç güvenlik kültürü olgusu
içinde geçerlidir. Ġlk çalıĢma yılında en üst seviyede bulunan güvenlik kültürü algısı, giderek
azalarak 16. kıdem yılından itibaren tekrar yükselme eğilimindedir.
Ġleri sürülen H1 hipotezi, GL, GFD, GĠÇK, YGB faktörleri ile güvenlik kültürü olgusu
için kabul edilmiĢ; GE ile GK faktörleri için reddedilmiĢtir.
GK algısı için elde edilen farklılık, anlamlı düzeyde olmamasına rağmen GK, GL, GFD,
GĠÇK, YGB ve güvenlik kültürü skorlarıyla, kıdem yılı aralıkları bakımından benzer ritmlere
sahiptir. Kıdemin ilk yılında ―kendini ispat etme‖ saikiyle oluĢan yüksek GK skorları, artan iĢ
tecrübesi ve buna paralel olarak risklere ve tehlikelere karĢı artan özgüven ile giderek
azalmaktadır. Bu algının eğitimler, bilgilendirmeler, iç iletiĢim aktiviteleri ve etkili uygulanan
güvenlik sistemleri, politika ve prosedürleri yoluyla iyileĢtirilmesi; kıdemin her döneminde
birbirine yakın ve yüksek skorlarda tutulması gereklidir.
GE faktörü için elde edilen farklılık anlamlı olmamasına rağmen, iĢçinin çeĢitli
iĢyerlerinde çalıĢması ve her biri farklı güvenlik düzeyine ve eğitim sürelerine sahip iĢletmeler
olması gerekçesiyle isabetli olarak değerlendirilmektedir. Kıdem yılı arttıkça yükselen algı
ortalaması anlamlı düzeyde olmasa bile, yıllar itibarıyla farklı iĢyerlerince alınan eğitimler
bakımından önemli bir bulguya iĢaret etmektedir. Buna göre metal sektöründe eğitim
faaliyetleri algısı iĢçilerde artan kıdemle birlikte yükselmekte, ancak arzu edilen olumlu algılar
uzun dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu pozitif algının kısa kıdem sürelerinde elde edilmesi için,
iki yöntem uygulanabilir: eğitimlerin süresinin ve sıklığının arttırılması ile eğitimlerin
niteliğinin arttırılmasıdır.
Güvenlik kültürü algısının sektördeki kıdeme iliĢkin değiĢkenliğinde ilk kıdem yılı ile 16.
kıdem yılı ve sonraki dönemlerde GK, GL, GFD, GĠÇK ve YGB faktörlerinde olumlu bir algı
içinde, aradaki kıdem yıllarında ise algının önce azaldığı sonra da artıĢ eğiliminin ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu sonuç, Vinodkumar’ın (2009:664)4 araĢtırma sonuçları ile benzerlik
4

Vinodkumar vd. (2009:664) 2536 kiĢi ile sekiz güvenlik iklimi faktörü kullanarak kimya sektörü çalıĢanları
üzerinde yaptığı araĢtırmada, çalıĢanların deneyimini üç kategoride ele almıĢ (10 yıla kadar, 11-20 yıl, 20 yıl üstü);
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göstermektedir. Sektördeki kıdemin ilk yılında çalıĢanların bu konudaki algılarının olumlu
olması, iĢyerinde istihdamın devamını sağlama yönündeki çabalarının/arzularının bir uzantısı
olarak diğer çalıĢma iliĢkisi unsurlarında oluĢabilecek pozitif algılarla birlikte (daha hızlı
çalıĢma isteği, kendini/yeteneğini ispat etme çabası, iĢe alınmadan duyulan memnuniyet vb.),
çalıĢanın güvenlik konusunda da pozitif güdülenmesi olabilir. Bu yorum, (H2 hipotezinde ki)
iĢyerinde ilk çalıĢma yılındaki en yüksek skorlardaki algılara sahip olma sonucu ile de
desteklenmektedir. Ancak mevcut iĢyerindeki kıdemin ilk yılında sektör çalıĢanlarının en
olumlu güvenlik kültürü algılarına sahip olması, bu grubun iĢ kazalarına uğrama ihtimalini en
düĢük düzeye getirmemektedir. Örgütsel olarak ilk amirlerin bu gruba karĢı oluĢabilecek daha
negatif tutumları, bu gruptan yüksek verimlilik-performans beklentisi (nicel ve/veya nitel aĢırı
yüklenme), bu kiĢilere yeterli nitelikte oryantasyon eğitimi verilmemesi, kiĢinin yaptığı iĢe
uygun yeterlikte/nitelikte olmaması, iĢyeri çevresince sosyal dıĢlanma; bireysel olarak ise
iĢyerini ve çalıĢma arkadaĢlarını yeterince tanımaması, kendini henüz iĢyeri içinde bir gruba ait
hissetmemesi, ihtiyaç ve beklentilerini dillendirememesi iddiamızı destekleyen gerekçeler
olabilir. Yine de iĢyerinin ilk yılındaki kıdemde oluĢan bu olumlu algının, sayılan
dezavantajlara rağmen fırsata çevrilerek 2. kıdem yılından itibaren oluĢan önemli derecede ki
azalmanın önüne geçilmesi mümkündür. Etkili bir oryantasyon programı, iĢyeri çevresince
sosyal içerme ile örgütsel nitelikteki pozitife giden bir güvenlik kültürü oluĢumu ile diğer
çalıĢanlarda oluĢacak pozitif güvenlik kültürü algısı; 2. kıdem yılından itibaren algının
azalmasını engelleyecek eylemler olabilir.
16. kıdem yılından itibaren güvenlik kültürü geneli ile GK faktörlerinde yeniden ortaya
çıkan pozitif olumlama, çalıĢanların riskler/tehlikeler konusunda bilinçlenerek ĠSG konusunu
içselleĢtirmeleri ve/veya çalıĢma yaĢamlarında 20 yılı doldurduklarında5 sosyal güvenlik
mevzuatına göre yaĢlılık riskinin tahakkuku nedeniyle yaĢlılık sigortasından hak kazanacakları
emeklilik gelirini, ĠKMH riski tahakkuk etmeden elde etme arzusunun sonucu olarak
değerlendirilmektedir. Toplam kıdemin 21. yılından itibaren ortaya çıkan düĢüĢ eğilimi ise
emeklilik hakkının elde edilmesinden kaynaklı bir rahatlama olarak değerlendirilebilir.
Alanyazında sektördeki kıdem ile güvenlik kültürü iliĢkisinde birbirinden farklı bulgular
ile karĢılaĢılmaktadır. Dursun (2012:132)’un otomotiv sektöründeki araĢtırmasında, iĢ tecrübesi
ile güvenlik kültürü değiĢkenleri arasında sadece güvenlik farkındalığı boyutunda anlamlı bir
farklılık bulunmuĢtur. Aynı konudaki bir baĢka araĢtırmada Demirbilek (2005:178), tekstil
sektöründe iĢ deneyiminin özsaygı ve çalıĢanın yönetimi algılaması üzerinde etkili bir değiĢken
olduğunu tespit etmiĢ, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık elde edilememiĢtir.
Tüzüner ve Özaslan (2011:152) tarafından sağlık iĢletmelerinde çalıĢan 120 kiĢi üzerinde
yapılan araĢtırmada, toplam iĢ deneyiminin güvenlik iklimi algısı üzerinde anlamlı bir farklılık
oluĢturmadığı tespit edilmiĢtir.
Monazzam ve Soltanzadeh (2009:17) tarafından yapılan, iĢ kazaları ile güvenlik tutumları
arasındaki iliĢkinin incelendiği araĢtırmada çalıĢanın iĢ deneyimi, güvenlik tutumu ile iĢ
kazasına uğrama arasındaki iliĢkide anlamlı bir farklılık bulgusuna ulaĢılamamıĢtır.

ortadaki grupta (11-20 yıl) tüm faktörlerde güvenlik iklimi algı ortalamaları en düĢük olarak bulunmuĢtur. Sekiz
faktörden dördünde, üç yaĢ grubu arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur.
5
Bkz. 5510 Sayılı SSGSS Kanunu.
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Tüzüner ve Özaslan (2011:152) tarafından sağlık iĢletmelerinde çalıĢan 120 kiĢi üzerinde
yapılan araĢtırmada, Kurumdaki iĢ deneyimlerine göre güvenlik iklimi algısının anlamlı bir
farklılık oluĢturmadığı tespit edilmiĢtir. Altınel (2009), sektörde 3-5 yıl arası kıdeme sahip olan
çalıĢanların, bir yıla kadar iĢ tecrübesi olan çalıĢanlara göre daha olumlu güvenlik iklimi
algısına sahip oldukları bulgusuna ulaĢmıĢtır.
Lin vd. (2008), Çin endüstrisi için güvenlik iklimi ölçeği geliĢtirmek amacıyla yaptıkları
çalıĢmada güvenlik farkındalığı ve öz yeterlilik, güvenlik iletiĢimi ve güvenlik eğitimi faktörleri
ile güvenlik ikliminde (ölçeğin bütünü), iĢ deneyimine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar oluĢtuğunu tespit etmiĢlerdir.
Cooper ve Philips (2004)’in güvenlik iklimi ile güvenli davranıĢ iliĢkisini incelediği ve
iki fazda yürüttüğü araĢtırmasında (öntest-sontest) öntest sonunda iĢ deneyiminin yöneticilerin
tutumları, risk seviyesi (p<0,01) ve güvenlik eğitimi (p<0,05) boyutlarında anlamlı farklılıklar
elde edilmiĢtir. Son test sonucunda ise yöneticilerin tutumları, risk seviyesi, çalıĢma temposu,
güvenlik eğitimi (p<0,01), güvenlik sorumlusu/kurulu ve yöneticilerin davranıĢları (p<0,05)
boyutlarında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Her iki testte de sosyal statü ya da terfi
boyutunda, iĢ deneyimi ile değiĢen anlamlı bir farklılık tespit edilememiĢtir.
H2: Çalışanların işyerindeki kıdemi, güvenlik kültürü algı düzeyi üzerinde etkilidir.
Metal sektöründe çalıĢanların mevcut iĢyerindeki kıdemi ile güvenlik kültürü iliĢkisi
Tablo 8’de görülmektedir.
Tablo 8. Mevcut ĠĢyerindeki Kıdem-Güvenlik Kültürü ĠliĢkisi
FAKTÖRLER

Güvenlik
Liderliği

Güvenlik
Farkındalığı ve
DavranıĢları

Güvenlik
ĠletiĢimi ve
ÇalıĢanların
Katılımı

Yönetimin
Güvenlik
Bağlılığı
Güvenlik

Kıdemi
(Mevcut ĠĢy)
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl

129
Sıra Ort.
317,48
243,21
259,40
266,68
230,83
195,55
279,83
277,70
266,34
265,75
258,79
283,93
316,34
258,62
249,97
260,18
234,86
189,40
300,99
255,2
269,09
262,96
247,16
223,73
274,88

2

χ

df

p

30,887

5

0,000

1,46

5

0,918

28,273

5

0,000

11,887

5

0,036

3,544

5

0,617
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Eğitimi

2-4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

263,13
293,27
257,58
279,79
241,98

Tablo 8’in devamıdır.
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
Güvenlik
Kuralları
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
1 yıl
2-4 yıl
5-9 yıl
GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ
10-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

282,29
277,59
253
268,11
270,15
270,98
307,08
258,37
255,14
260,68
244,39
213,60

2,323

5

0,803

16,953

5

0,005

ÇalıĢanların mevcut iĢyerindeki kıdemi ile güvenlik kültürü (faktörleri) arasındaki iliĢki
Kruskall-Wallis H testiyle ölçülmüĢtür. GL, GĠÇK, YGB faktörleri ile güvenlik kültürü geneli
açısından iĢyerinde çalıĢma yılına göre yapılan analizde anlamlı bir farklılık elde edilmiĢtir
(p<0,05). GFD, GE ve GK faktörleri açısından ise anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır (p>0,05).
ĠĢyerindeki kıdemi bir yıl olan çalıĢanlarda GL algısı en yüksek/olumlu düzeydedir.
Kıdemin 2. yılında GL algısında dramatik bir azalma ortaya çıkmakta, ancak bu düĢük değerin
2. yıldan 15. kıdem yılına kadar artıĢ eğiliminde olduğu anlaĢılmaktadır. Bu aralıkta ortaya
çıkan artıĢa rağmen algı, ilk kıdem yılındaki düzeye yaklaĢamamaktadır. 16. yıldan itibaren GL
algısı yine düĢüĢ eğilimindedir ve 21. yıldan itibaren en düĢük değerdedir.
GĠÇK faktörü açısından çalıĢanların ilk kıdem yılında güvenlik faaliyetlerine katılım ve
güvenlik iletiĢimi düzeyleri en yüksektir. GL faktörüne benzer olarak 2. yılda ortaya çıkan
düĢüĢ, 2-15 kıdem yılı aralığında birbirine yakın düzeylerdedir. 16. kıdem yılından itibaren
çalıĢanların güvenlik iletiĢimi ve güvenlik katılımı yine düĢüĢe geçmekte ve 21. kıdem yılında
en düĢük değerlere ulaĢmaktadır.
YGB algısı, diğer iki faktörüne benzer Ģekilde ilk kıdem yılı için en yüksek sıra
ortalamalarına sahiptir. 2. kıdem yılından itibaren yine düĢük değerlerde bir algı, YGB faktörü
içinde geçerlidir. ÇalıĢanların kıdemlerinde, bu faktöre iliĢkin algının en yüksek olduğu diğer
kıdem yılı aralığı 5-9 yıldır.
Mevcut iĢyerindeki kıdem, güvenlik kültürü olgusu açısından 0,05 manidarlık düzeyinde
anlamlı farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Birinci kıdem yılında, metal sektöründeki çalıĢanlarda
güvenlik kültürü algısı en olumlu seviyededir. 16. kıdem yılında dikkate değer bir düzeye düĢen
sıra ortalamaları, 21 ve üzeri kıdem yıllarında ise en düĢük değere ulaĢmaktadır.
Mevcut iĢyerindeki kıdem yılı açısından değerlendirildiğinde metal sektörü
iĢletmelerinin, çalıĢtırdıkları personelin 16. kıdem yılından itibaren güvenlik kültürü algı
düzeylerinin yükseltilmesi için özel politikaların gerekli olduğu anlaĢılmaktadır.
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Ġleri sürülen H2 hipotezi GL, GĠÇK ile YGB faktörleri açısından kabul edilmiĢtir.
Hipotez aynı zamanda güvenlik kültürü olgusu açısından da kabul edilmiĢtir. GFD ile GE ve
GK faktörleri açısından ise H2 reddedilmiĢtir.
ĠĢyerindeki kıdeme iliĢkin sonuçlarda H1 ile paralel bazı sonuçlar elde edilmiĢtir. Buna
göre iĢyerindeki kıdemin ilk yılında güvenlik kültürü geneli ile GL, GĠÇK ve YGB konularında
algı en olumlu düzeylerdedir. Bu durum, metal sektörü çalıĢanının ilk yılında istihdamının
devamı yönündeki arzusunun tipik bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Ġlk kıdem yılında
ortaya çıkan olumlu algı, Ocaktan’ın (2009:73), Vinodkumar vd.nin (2009:666) araĢtırma
sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Mevcut iĢyerindeki kıdem arttıkça, çalıĢanların güvenlik kültürü geneli ve güvenlik
kültürü faktörleri açısından ortaya çıkan azalma, iĢyerinde ĠSG bilincini arttırma yönündeki
eğitim faaliyetleri baĢta olmak üzere, çeĢitli nitelikteki iyileĢtirici/geliĢtirici etkinliklerle ortadan
kaldırılmalıdır. Bu sonuca göre metal sektörü iĢyerlerinde, çalıĢma yılı yüksek olan çalıĢanlar
için, güvenlik kültürünün iyileĢtirilmesi amacıyla diğer iĢçiler için yapılan faaliyetlerden daha
farklı programlar uygulanmalıdır. Bu kiĢilerin güvenlik faaliyetlerine, görece düĢük kıdeme
sahip olan çalıĢanlara göre tercih edilmesi de bu konuda istendik yönde sonuçlar elde
edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu noktada bir silsile Ģeklinde, üst yönetimin orta kademe
yönetici ve ilk amirleri güdülemesi; ilk amirler ile çalıĢan temsilcilerinin de özellikle yüksek
kıdeme sahip çalıĢanlara özel dikkat/ilgi göstermesi gerekmektedir.
Literatürde bu iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalarda gerek değiĢkenler arasındaki iliĢki
açısından gerekse kıdem süresine tekabül eden algılar bakımından farklı sonuçlara
rastlanmaktadır. Dursun (2012:147-148)’un otomotiv sektöründeki araĢtırmasında, çalıĢanların
iĢyerlerindeki kıdemleri ile yönetimin bağlılığı, güvenlik önceliği, güvenlik iletiĢimi, güvenlik
eğitimi ve çalıĢanların katılımı değiĢkenleri açısından anlamlı farklılıklar elde edilmiĢtir.
AraĢtırmada 11 yıl ve üstü kıdeme sahip olanların 0-10 yıl kıdemli çalıĢanlara göre söz konusu
boyutlar açısından daha olumlu olduğu anlaĢılmıĢtır.
Demirbilek (2005:179)’in tekstil sektöründeki araĢtırmasında çalıĢanların iĢyerindeki
kıdemi ile güvenlik kültürünün hiçbir boyutunda anlamlı bir farklılık elde edilmemiĢtir.
Ocaktan’ın aynı soru formu ile yaptığı araĢtırmada ise (2009:73), yönetimin bağlılığı ve
güvenlik katılımı boyutlarında anlamlı farklılıklar elde edilmiĢtir. Buna göre iĢyerinde kıdemi
bir yıldan az ve 16 yıldan fazla olan çalıĢanlar için ortalama puanlar en yüksek düzeydedir. Aynı
araĢtırmanın çok değiĢkenli analizinde ise iĢyerindeki kıdem arttıkça yönetimin bağlılığı ve
güvenlik katılımı bundan olumlu etkilenmektedir.
Vinodkumar vd. (2009:666) Hindistan’da kimya endüstrisinde 2536 çalıĢan üzerinde
yaptığı araĢtırmada, kıdemin baĢlangıcında yüksek olan puanların zamanla düĢtüğünü, sonra
tekrar yükseldiğini; en düĢük puanların ise orta kıdem grubunda olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır.
Gyekye ve Salminen (2010:2), Gana’da 320 sanayi çalıĢanı üzerinde yaptıkları
araĢtırmada, iĢ tecrübesi ile güvenlik iklimi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢler; iĢ tecrübesi fazla
olan çalıĢanların güvenlik iklimi algılarının yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Wu vd. (2007), kolej ve üniversite laboratuvarlarında organizasyonel ve bireysel
faktörlerin güvenlik iklimine etkisini incelediği araĢtırmasında, iĢyerindeki kıdemin üst
yönetimin güvenlik bağlılığı ve eylemi, diğer yöneticilerin güvenlik bağlılığı ve eylemi,
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çalıĢanların güvenlik bağlılığı, algılanan risk ve acil durum tepkisi boyutlarında anlamlı bir fark
oluĢturmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
Mearns vd. (2003:651) tarafından yapılan güvenlik iklimi, yönetimi ve performansı
araĢtırmasında; iĢyerindeki kıdem ile sağlık ve güvenliğe ilgi boyutunda anlamlı bir iliĢki ortaya
çıkmıĢtır. Buna göre, iĢyerinde bir yıla kadar olan kıdem sürelerindeki çalıĢanların sağlık ve
güvenliğe ilgisi, 6 yıl ve üstü kıdeme sahip çalıĢanlardan daha düĢük bulunmuĢtur.
H3: Operatörlerin güvenlik kültürü algı düzeyleri, diğer çalışanlardan farklıdır.
Metal sektöründe çalıĢan operatör ile diğer personelin güvenlik kültürü algıları arasındaki
iliĢki, aĢağıda Tablo 8’de görülmektedir. Tabloda metal sektöründe çalıĢanların unvanlarının
güvenlik kültürü (faktörleri) üzerine etkileri incelenmektedir. Sektörde çalıĢanların unvanlarında
çeĢitliliğin fazla olmasından dolayı bazı unvanlarda gruplandırma yoluna gidilmiĢtir. Bu gruplar
aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur:
 Operatör: Operatör, operatör yardımcısı, tornacı, kesimci, forklift operatörü.
 ĠĢçi
 Teknik Eleman: Teknisyen, tekniker, mekanikçi, elektrikçi, arıza operatörü.
 Kaynakçı
 Ġlk Amir: Usta, ustabaĢı, üretim sorumlusu, vardiya sorumlusu, takım lideri, sorumlu,
postabaĢı.
 Diğer: Çizimci, Ģoför, ortacı, temizlikçi, hizmetli, teknik ressam, çaycı, aĢçı vb.
Tablo 9. Unvanın Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi
FAKTÖRLER

Güvenlik
Liderliği

Güvenlik
Farkındalığı ve
DavranıĢları

Güvenlik
ĠletiĢimi ve
ÇalıĢanların
Katılımı
Yönetimin
Güvenlik
Bağlılığı

Unvan

Sıra Ort.

Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Kaynakçı

368,30
374,30
405,12
373,57
392,98
362,08
380,56
366,92
380,09
382,91
374,39
356,46
357,14
370,89
375,25
398,69
470,85
427,62
367,74
372,78
425,62
310,07

χ2

df

p

1,253

5

0,940

1,028

5

0,960

10,182

5

0,070

13,236

5

0,021
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Ġlk amir
Diğer
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer

411,89
447,28
396,99
344,89
312,88
375,91
409,30
421,17

Tablo 9’un devamıdır.
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
Güvenlik
Kuralları
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer
Operatör
ĠĢçi
Teknik eleman
GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ
Kaynakçı
Ġlk amir
Diğer

399,55
365,48
346,46
293,34
310,43
406,06
376,79
356,72
388,12
357,62
424,13
429,17

Güvenlik
Eğitimi

14,589

5

0,012

16,522

5

0,006

6,508

5

0,260

Metal sektörü çalıĢanları unvanlarının güvenlik kültürü üzerine etkisi Kruskall-Wallis H
testiyle ölçülmüĢtür. Tabloya göre güvenlik kültürü faktörlerinden YGB, GE ve GK için,
unvanlar bakımından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır (p<0,05). GL, GFD ile GĠÇK,
faktörleri için, 0,05 manidarlık düzeyinde unvana göre değiĢen anlamlı farklılıklar
bulunamamıĢtır (p>0,05).
Güvenlik kültürü olgusu için ise çalıĢanların unvanları bakımından 0,05 manidarlık
düzeyinde anlamlı bir farklılık bulgusuna ulaĢılmamıĢtır (p>0,05).
GE ve YGB açısından operatörler, altı çalıĢan grubu içinde en düĢük ikinci ortalamaya
sahiptir. Bu faktörler açısından operatörlerin algısı, diğer çalıĢanlara göre daha olumsuzdur. GK
açısından ise operatörlerin algıları ―diğer‖ grubunun ardından en yüksek ortalamaya sahiptir.
―Diğer‖ grubunda yer alan çalıĢanların, anlamlı farklılığın ortaya çıktığı her faktörde en yüksek
puana sahip olmaları; risk/tehlike ile olan iliĢkisinin, diğer çalıĢan gruplarına göre daha az
olması ile açıklanabilmektedir. Operatörlerin bireysel olarak güvenlik kurallarına ait uyumu ve
pozitif algısının, örgütsel nitelikteki güvenlik faktörleri söz konusu olduğunda negatife
evrilmesi dikkat çekicidir.
Güvenlik kültürü ile çalıĢanların pozisyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık elde edilememesine rağmen, operatörlerin güvenlik kültürü algısı düĢük düzeylerdedir.
Ġleri sürülen H3 hipotezi YGB, YGB ve GK faktörleri için kabul edilmiĢ; GL, GFD,
GĠÇK ile güvenlik kültürü olgusu için reddedilmiĢtir.
Operatörlerin güvenlik kültürü algıları YGB, GE ve GK açısından diğer çalıĢanlarla
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulgusuna ulaĢılması, bu hipotezin test
edildiği diğer tüm araĢtırmalarla benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. AraĢtırmalar
göstermektedir ki, çalıĢanın yaptığı iĢin risk/tehlike düzeyi arttıkça güvenlik kültürü geneli ile
güvenlik kültürü faktörlerinin pek çoğu açısından algı, daha negatife evrilmektedir. Sadece GK
TİDSAD
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies
Yıl: 3, Sayı:9, Aralık 2016, s. 115-141

133

Yılmaz Özkan _Bülent Arpat

açısından operatörler lehine ortaya çıkan olumlu kompozisyon, iĢin risk/tehlike düzeyinin, diğer
çalıĢanlara göre yüksek olmasından kaynaklanan ve metal sektöründe risk grubu yüksek olanlar
açısından en olumlu olarak mütalaa edilen bireysel bir faktörel sonuç olarak göze çarpmaktadır.
YGB açısından ortaya çıkan görece negatif algı, gerek üst yönetim gerekse ilk amirler
açısından bu grubun yüksek risk içeren iĢlerde çalıĢmaları ve ĠKMH ile karĢılaĢma riski en
yüksek grup olması açısından özel olarak ele alınması gereken bir grup olduğu sonucuna
ulaĢtırmaktadır. Özellikle ilk amirlerin, operatör grubunun algısının pozitife evrilmesi
noktasında kritik öneme sahip olduğu kuĢkusuzdur. Ġlk amirlerin bu bilinç ile yönlendirici lider
pozisyonunda yapacakları rehberlik/yönlendirmenin, önemli kazanımlar ortaya çıkarması
kaçınılmazdır. Üst yönetim açısından değerlendirildiğinde özellikle toplu korunma tedbirlerinin
iĢyerinde etkin bir Ģekilde alınması, çalıĢma ortamının ĠSG’ye daha uygun hale getirilmesi,
çalıĢma koĢullarının daha iyileĢtirilmesi, etkin bir güvenlik yönetim sistemi uygulaması ile iĢ
tatmini ve örgütsel bağlılığı arttırıcı yönde politikalar, kararlar ve uygulamalar, bu algının daha
pozitife evrilmesine katkı sağlayacaktır. Operatörlere sağlanan güvenlik eğitimlerinin, bu
grubun yüksek tehlike/risk içeren operasyonel faaliyetleri icra etmesinden dolayı nicelik ve
niteliğinin arttırılması, karĢı karĢıya oldukları riskler ve tehlikelerle paralellik göstermesi; GE
algısının daha pozitife evrilmesine katkı sağlayabilir.
Dursun, otomotiv sektöründeki araĢtırmasında yönetici konumundaki çalıĢanların,
operatör düzeyinde çalıĢanlara göre ―yöneticilerin tutumları, yöneticilerin davranıĢları, güvenlik
önceliği, güvenlik iletiĢimi, güvenlik farkındalığı, güvenlik eğitimi, çalıĢanların katılımı ve
raporlama kültürü‖ boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha olumlu (yüksek)
olduğu bulgusuna ulaĢmıĢtır (p<0,05) (2012:131). Ocaktan tarafından yapılan araĢtırmada da
çalıĢanların pozisyonları ile güvenlik kültürünün tüm boyutları arasında anlamlı farklılıklar
tespit edilmiĢtir. Uzman ve teknisyenlerde yönetimin bağlılığı, güvenlik önceliği, güvenlik
eğitimi, güvenlik katılımı puanları iĢçilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. AraĢtırmanın
diğer fazında, beyaz yakalı çalıĢanların aynı boyutlarda puanlarının daha yüksek olduğunu
göstermektedir (2009:72).
Diğer taraftan farklı sektörlerde, çalıĢanların bulundukları iĢgören pozisyonlarına göre
güvenlik iklimi algılarını araĢtıran çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. Bu çalıĢmalardan birinde
Tüzüner ve Özaslan (2011:152), sağlık iĢletmelerinde çalıĢanların pozisyonlarına göre anlamlı
farklılıklar gösterdiği bulgusuna ulaĢmıĢtır. Güvenlik iklimi boyutları açısından ise iletiĢim, iĢ
ortamı, ĠSG eğitimi ve geribildirim, yönetim bağlılığı boyutlarında tıbbi birimlerde çalıĢanların,
idari ve destek birimlerde çalıĢanlara göre daha düĢük algıya sahip oldukları sonucuna
varılmıĢtır.
Vinodkumar vd. (2009:665) 2536 kiĢi ile kimya sektörü çalıĢanları üzerinde yaptığı
araĢtırmada, sekiz güvenlik iklimi faktöründen altısında anlamlı farklılıklar elde etmiĢtir. Buna
göre süpervizör personelin, risk alma mazereti dıĢındaki faktörlerde daha olumlu algıya sahip
oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Wu vd. (2007), kolej ve üniversite laboratuvarlarında organizasyonel ve bireysel
faktörlerin güvenlik iklimine etkisini incelediği araĢtırmasında unvanın; güvenlik iklimi
boyutlarından orta ve ilk kademe yöneticilerin güvenlik bağlılığı ve eylemi ile acil durum
tepkisi boyutlarında anlamlı bir farklılık oluĢturduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Buna göre
yöneticilerin algıları, akademik ve idari personelin algılarından daha olumludur.
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H4: İlk amirin unvanı, çalışanın güvenlik kültürü algı düzeyini etkiler.
ÇalıĢanların bağlı bulunduğu pozisyonların, güvenlik kültürü üzerine etkisi, aĢağıda
Tablo 10’da görülmektedir. Metal sektöründe ekonomik faaliyet çeĢitliliğinin fazla olması ve
farklı örgüt kültürleri ile farklı örgütsel yapılanmalar nedeniyle ilk amirler sınıfındaki bazı
pozisyonlarda gruplandırma ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. OluĢturulan gruplar ve içerdiği unvanlar
aĢağıdaki gibidir:
 UstabaĢı: Usta ve ustabaĢılar
 Vardiya amiri: Vardiya amiri ve postabaĢı
 ġef: ġef, sorumlu, amir, formen, idari iĢler, sevkiyatçı
 Yönetim: Müdür, müdür yardımcısı, iĢveren, genel koordinatör, genel müdür yardımcısı,
yönetim
 Mühendis
 Takım lideri
Tablo 10. Bağlı Bulunulan Pozisyonun (Ġlk Amir) Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi
FAKTÖRLER

Güvenlik
Liderliği

Güvenlik
Farkındalığı ve
DavranıĢları

Güvenlik
ĠletiĢimi ve
ÇalıĢanların
Katılımı

Yönetimin
Güvenlik
Bağlılığı

Güvenlik Eğitimi

Güvenlik
Kuralları

Unvan
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef

Sıra Ort.
297,62
287,10
311,03
339,57
334,69
322,29
294,14
293,19
312,86
308,57
376,31
310,33
322,28
274,59
281,51
403,02
312,98
336,42
287,30
277,26
299,60
375,28
347,95
381,80
308,09
310,60
256,81
343,06
355,98
378,14
275,22
308,17
323,35

χ2

df

p

5,691

5

0,338

10,394

5

0,065

24,710

5

0,000

25,405

5

0,000

27,719

5

0,000

12,622

5

0,027
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GÜVENLĠK
KÜLTÜRÜ

Yönetim
Mühendis
Takım lideri
UstabaĢı
Vardiya amiri
ġef
Yönetim
Mühendis
Takım lideri

366,38
314,28
314,96
293,55
282,29
289,27
385,50
348,90
355,47

21,571

5

0,001

Metal sektörü çalıĢanlarının bağlı bulundukları pozisyonların güvenlik kültürü üzerine
etkisi Kruskall-Wallis H testiyle ölçülmüĢtür. Güvenlik kültürü faktörleri ile çalıĢanların bağlı
bulunduğu pozisyon arasında anlamlı farklılıkların ileri sürüldüğü bu hipotezde, dört faktör için
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulgusuna ulaĢılmıĢtır (p<0,05). Bu faktörler GĠÇK, YGB,
GE ve GK’dır. Güvenlik kültürü olgusu ise bağlı bulunulan pozisyona göre, 0,05 manidarlık
düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). GL ile GFD için, 0,05 manidarlık
düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamamıĢtır (p>0,05).
GĠÇK, YGB ve GE faktörlerinde bağlı bulunulan pozisyonun yönetim, takım lideri ya da
mühendis olması halinde bu faktörler açısından algının daha olumlu olduğu görülmektedir. GK
açısından yönetim ve Ģef pozisyonuna bağlı olanlarda daha pozitif bir sonuç söz konusudur.
Güvenlik kültürü geneli açısından değerlendirildiğinde, faktörlerin çoğunluğunda
gözlemlendiği gibi yönetim, takım lideri ve mühendis pozisyonlarına bağlı bulunan çalıĢanlarda
güvenlik kültürü algıları, diğer ilk amir pozisyonlarına göre daha olumludur.
YGB algısı, yönetime doğrudan bağlı olarak çalıĢanlar ile takım liderine bağlı olarak
çalıĢanlarda daha pozitifken, vardiya amiri ve ustabaĢı pozisyonuna bağlı olarak çalıĢanlarda
daha düĢük düzeylerdedir. Bütün olarak incelendiğinde, üst yönetime doğrudan bağlı olarak
çalıĢanlarda algı daha pozitifken, bağlı bulunulan pozisyon üst yönetim konumundan
uzaklaĢtıkça YGB algısı azalmaktadır. Buna göre, ustabaĢı ve vardiya amiri pozisyonundaki ilk
amirlerle üst yönetim arasında daha yoğun ve doğrudan bir iletiĢim kurulması ve sonuçların
çalıĢanlarla paylaĢılması, üst yönetimin çalıĢma sahalarını zaman zaman ziyaret etmesi ve
çalıĢanlarla doğrudan iletiĢim kurması, çalıĢanlardan güvenlik konularında fikir/bilgi alınması
bu algıyı pozitife çevirecek eylemler olarak değerlendirilmektedir.
GĠÇK algısı açısından mühendis ve takım lideri pozisyonlarına bağlı çalıĢanlarda algı
daha negatif iken, yönetime doğrudan bağlı olarak çalıĢanlarda algı dramatik olarak en olumlu
değerlere ulaĢmaktadır. ĠĢletme içinde uygulanan iç iletiĢim sürecinde kullanılan iletiĢim
kanallarının nicelik ve nitelik (uygulama) olarak gözden geçirilmesi ile iletiĢim kanallarının
yukarıdan aĢağıya ve aĢağıdan yukarıya daha etkili olarak kullanılmasının, yönetim organı
dıĢındaki pozisyonlara bağlı olarak çalıĢanların GĠÇK algılarının daha pozitif olarak ortaya
çıkmasına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
GE algısı açısından da yönetime doğrudan bağlı çalıĢanlarda algı en yüksek düzeydedir.
ġef ve bağlı pozisyonlara bağlı çalıĢmada ise algı düzeyi dramatik bir düĢüĢ eğilimine
girmektedir. Metal sektöründe, Ģef ve buna bağlı pozisyonlarda çalıĢanların GE algılarının,
ustabaĢı ve vardiya amiri pozisyonuna bağlı olarak çalıĢanlara göre hissedilir derecede ortaya
çıkan farklılık, ĢaĢırtıcı bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre Ģef ve bağlı
pozisyonlara bağlı olarak çalıĢanların, eğitim ihtiyacına iliĢkin analizler daha dikkatli yapılmalı,
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ait oldukları pozisyona karĢılık gelen risk/tehlikelere iliĢkin eğitimler verilmeli ya da verilen
eğitimlerin süresi arttırılmalıdır.
GK algısı açısından da en olumlu algılar, yönetime doğrudan bağlı olarak çalıĢanlarda
görülmektedir. UstabaĢına bağlı olarak çalıĢanlarda GK algısı, en düĢük düzeylerdedir. Buna
göre, ustabaĢı düzeyindeki ilk amirlerin ĠSG konusunda yönlendirici liderlik6 becerilerine sahip
kılınması ve yüksek güvenlik farkındalığına sahip olması, güvenli davranıĢlarda bulunması ve
sürekli olarak güvenli davranıĢı telkin etmesi; bu pozisyona bağlı çalıĢanların algısının daha
pozitife evrilmesine katkı sağlayacaktır.Güvenlik kültürü geneli açısından da yönetim
pozisyonuna doğrudan bağlı çalıĢanlarda, algının daha pozitif olduğu görülmektedir. UstabaĢı,
vardiya amiri ve Ģeflik pozisyonlarına bağlı çalıĢanlarda güvenlik kültürü algısı daha düĢüktür.
Metal sektöründe pek çok operasyonel çalıĢanın ilk amiri olan bu pozisyonların çalıĢanları, ĠSG
açısından en kritik yönetim pozisyonlarıdır. Bu pozisyonlarda çalıĢtırılan tüm personelin,
güvenlik kültürü faktörleri üzerinde (GL, GFD, GĠÇK, YGB, GE, GK) yapılacak
iyileĢtirmeler/geliĢtirmeler, metal sektöründe güvenlik kültürünün daha pozitife götürülmesinde
katalizör rolünü üstlenecektir.
Ġleri sürülen H4 hipotezi GĠÇK, YGB, GE ve GK faktörleri ile güvenlik kültürü geneli
için kabul edilmiĢ; GL ile GFD faktörleri için reddedilmiĢtir.
SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
ĠĢ güvenliği kültürü, bir organizasyonun politikası, kiĢiliği ve tutumlarından etkilenen,
çalıĢanların güvenlikle ilgili paylaĢtıkları tutumları, inançları, algıları ve değerleri yansıtarak
örgütün ĠSG stilini ve yeterliliğini ortaya koyan bir üründür. Pozitif güvenlik kültürü
çalıĢanların güvenli olmayan eylemlerden uzak durduğu, negatif güvenlik kültürü ise buna zıt
bir çalıĢma atmosferini ifade etmektedir.
Metal sektörü çalıĢanlarının iĢyerindeki ve sektördeki kıdemleri ile bağlı bulundukları
pozisyonun, güvenlik kültürü olgusu üzerinde etkili olduğu; çalıĢanların pozisyonlarının ise
güvenlik kültürü genelinde anlamlı bir değiĢiklik oluĢturmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
Güvenlik kültürünü oluĢturan faktörler bağlamında elde edilen sonuçlar Tablo 11’de
görülmektedir. Buna göre H1, H2, H4 hipotezleri güvenlik kültürü geneli ile güvenlik kültürü
faktörlerinin en az üçü bağlamında kabul edilmiĢtir. H3 hipotezi ise güvenlik kültürü genelinde
reddedilmesine rağmen, güvenlik kültürü faktörlerinin üçü için kabul edilmiĢtir. Bu bulgular
metal sektörü çalıĢanları için iĢyerindeki kıdem, sektördeki kıdem, unvan ve bağlı olunan
pozisyon değiĢkenlerinin güvenlik kültürü üzerinde oldukça etkili değiĢkenler olduğunu
göstermektedir. Bu araĢtırmada güvenlik kültürü geneli ve faktörleri için test edilen dört
hipoteze iliĢkin sonuçlar aĢağıda Tablo 11’de görülmektedir.
Tablo 11. Hipotez Testleri - Değerlendirme Tablosu
H1

H2

H3

H4

6

Karkın (2004:61), liderliği etkileyen en önemli örgütsel faktörü ücret ve ödül olarak açıklamaktadır. Buna göre
ücretin adil ve performansa koĢut olarak belirlenmesi, önemli bir motivasyon ve tatmin gerecidir. Aynı araĢtırmaya
göre ödül, bireylerin nasıl davranacaklarının en önemli belirleyicisidir. Buna göre güvenli davranıĢların iĢletme içinde
adil olarak ödüllendirilmesi iki tür fayda sağlayacaktır. Hem etkili bir güvenlik liderliği ile pozitif güvenlik kültürüne
eriĢime katkı sağlanacak, hem de kısa dönemli olarak çalıĢanların güvenli davranıĢlarda bulunması garanti altına
alınmıĢ olacaktır.
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GL
GFD
GĠÇK
YGB
GE
GK
Güvenlik
Kültürü

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

+

+

-

+

Anılan değiĢkenler ile güvenlik kültürü iliĢkisinde kıdemin ilk ve emekliliğe yakın yılları,
arada kalan yıllara göre; üst yönetime doğrudan bağlı olma diğer yönetim kademelerine bağlı
olma durumuna göre daha olumlu güvenlik kültürü algıları oluĢturmaktadır.
ÇalıĢanların sektördeki artan kıdemleri ile iĢ kazalarına uğramalarının azalması ve
güvenlik kültürü algısının daha pozitife evrilmesine yönelik çeĢitli araĢtırma bulgularına zıt
olarak, metal sektöründe kıdemin ilk yılı ile 16. kıdem yılının sonrasında yüksek güvenlik
kültürü skorları elde edilmiĢtir. Bu aralıklar dıĢında ise azalan bir güvenlik kültürü algısı elde
edilmiĢtir. Kıdemin ilk yılındaki yüksek skorların, bireyin çalıĢma iliĢkisinin devamını garanti
etme arzusunun sonucu olarak ortaya çıktığı; 16. kıdem yılında oluĢan artıĢın ise bireyin
emeklilik programlarına ĠKMH riski tahakkuk etmeden eriĢme isteği ve/veya sektördeki uzun
dönemli çalıĢmaları sonunda ĠSG konusunu içselleĢtirmeleri ile açıklanmaktadır. Bu sonuçlar,
çalıĢanların mevcut iĢyerlerindeki kıdemlerine göre oluĢan güvenlik kültürü algıları ile de
desteklenmektedir.
Mevcut iĢyerinde kıdem ortalaması 5,49 yıldır. Bu sonuç metal sektöründe iĢgören devir
hızının yüksek olduğuna iĢaret etmektedir. AraĢtırmamızın nitel verilerinden elde edilen
olumsuz çalıĢma koĢulları ile ilk amirlerin, emrinde çalıĢanlara karĢı olumsuz tutum ve
davranıĢları bu sonucu desteklemektedir. Ancak mevcut iĢyerindeki kıdemin 2. yılından itibaren
azalan güvenlik kültürü algısı, yüksek devir hızını ilk etapta pozitif bir etmen olarak
düĢündürmektedir. Hatta bu durum aynı zamanda, yüksek devir hızlarının iĢ kazalarını arttırıcı
etki yapması sonucuyla çeliĢmektedir. Ancak bu yanıltıcı çeliĢkinin, iĢletmeler içinde yönetimin
güvenlik bağlılığını ve güvenlik liderliğini iyileĢtirici politikaların uygulanması yoluyla her
kademeden ve kıdemden çalıĢanın güvenlik kültürü algısında daha pozitif skorlar ortaya
çıkarması yoluyla ortadan kaldırılması mümkündür.
Metal sektöründe kaynakçılar, operatörler ve vasıfsız çalıĢanlarda güvenlik kültürü algısı,
anlamlı bir farklılık oluĢturmamasına rağmen diğer çalıĢanlardan daha düĢük düzeylerdedir.
BaĢka bir deyiĢle, daha tehlikeli/riskli iĢlerde çalıĢanlar daha düĢük algılara, daha az riskli
iĢlerde çalıĢanlar daha olumlu algılara sahiptir. Benzer ve anlamlı bir farklılığa iĢaret eden bir
ayrım, ―bağlı bulunulan pozisyon‖dur. Bağlı bulunulan yönetici pozisyonu üst yönetime
yaklaĢtıkça, çalıĢanın güvenlik kültürü algısı daha olumlu hale gelmektedir. ÇalıĢan sayısının
yoğun olduğu ve örgütsel zorunluluk nedeniyle çalıĢanların genellikle ilk amire bağlı
pozisyonlarda çalıĢtığı organizasyonlarda güvenlik kültürü nasıl iyileĢtirilecektir? Bu
iĢletmelerde güvenlik kültürü; çalıĢma iliĢkilerine, güvenli çalıĢma ortamına, ilk amirlerin
tutumlarına, daha iyi uygulanan güvenlik sistemlerine ve yönetimin güvenlik bağlılığına karĢı
daha hassas hale gelmektedir. Buna göre; nezaretçi-çalıĢan iletiĢiminin sadece örgütsel
verimlilik, bireysel etkinlik-performans gibi örgüte daha çok ekonomik destek sağlamaya
yönelik fazlarda değil, güvenlik kültürü bağlamında da ele alınmasının, pozitif güvenlik kültürü
oluĢumuna önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.
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