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ÖNSÖZ 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması için 

yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, genel amacıyla çalışanların 

yönlendirilmesi ve işverene rehberlik edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu 

faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan İş Sağlığı ve Güvenliği 

Profesyonellerinin yanında çalışanların yöneticilerinin de bu faaliyetlere 

yönelik tutumu önemli bir konudur. “Çalışanların Görüşleri Temelinde İş 

Güvenliği Liderliği, İklimi ve Davranışı Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 

Tekstil İmalat Sektöründe Uygulama” konulu hazırlanan doktora tezinde amaç, 

tekstil imalat sektöründeki çalışanları yönlendiren ve onlara rehberlik eden 

liderlerin iş güvenliği iklimini ve çalışanların güvenli davranışlarını etkilemede 

ne kadar başarılı olabildiğini ortaya çıkarmaktır. Böylelikle iş kazalarının ve 

meslek hastalıklarının tekstil imalat sektöründe devam ediyor olmasının 

nedenlerinden birinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Bu eser Prof. Dr. Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI danışmanlığında 

Çağdaş ÇALIŞ tarafından 2021 tarihinde tamamlanan “Çalışanların görüşleri 

temelinde iş güvenliği liderliği, iklimi ve davranışı arasındaki ilişkinin 

araştırılması: tekstil imalat sektöründe uygulama” başlıklı ve 699001 tez no’lu 

doktora tezinden hazırlanmıştır. 
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GİRİŞ 
İnsanlık tarihi ile başlayan grup halinde yaşama, insanların kendisini 

güvende hissetmesine yardımcı olmuştur. Bu nedenle topluluklar ve daha 

sonrasında devletler oluşmuştur. Grupların, toplulukların kendilerini idare 

edebilmeleri ve ayakta kalmaları her bir ayrı düşünce ve uygulamayla mümkün 

olmayacağından doğal olarak bu toplulukları yönlendirecek, farklı düşünce ve 

uygulamaları harmanlayabilecek bir akla ihtiyaç duyulmuştur. Yönlendiren bir 

aklın olmadığı yerde isyan, kural tanımazlık, zarar verme duyguları daha canlı 

olacaktır. Bu grupları, toplumu bir arada tutarak tehlikelerden koruma, 

devamlılığını sağlama için kural oluşturma ve uygulama eğilimi ile ilk liderlik 

kavramı ortaya çıkmıştır.  

Toplum halinde yaşama ihtiyacı nedeniyle insanlar birbirlerine bağlı 

olup her zaman birbirlerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu hem kişinin kendisinin 

hem de karşısındakinin zarar görmemesi için bir zaruret olmuştur. Lider de o 

grup içinden çıkarak o gruptaki insanların ihtiyaçlarına cevap verebilme 

yeteneği ile güvenli ortamlar yaratabilmiştir. Liderlik kavramı da her ne kadar 

toplumu ayakta tutma için ortaya çıkmış olsa da zaman geçtikte ve devletler 

oluştukça, sanayileşme ile kitle üretimleri arttıkça başka alanlarda da liderlik 

önemli bir kavram haline gelmiştir. Sisteme dayanmayan ve bu sistemi 

yürütmeyen birinin olmadığı her temelin yıkılacağı da açıktır. 

Liderler, kuralların uygulanmasını sağlamanın dışında örnek 

davranışları, akıl vermeleri, sorumluluk almaları, hataları düzeltme eğilimleri 

nedeniyle bireyler üzerinde duygusal bir etki de yaratmaktadır. Bir yerde 

yönetimsel ya da sistemsel bir sorun varsa ve bu insan kaynaklı ise liderlik de 

doğru çözümlerden biridir. 

İnsan değerinin gün geçtikçe artması ile artık çalışma yaşamında da insan 

önemsenmeye başlanmış ve onun duygularını anlayan, onu yönlendirebilen 

liderler buralarda da kendini göstermiştir. Bu sayede hem işletme verimliliği 

artmış hem çalışan mutlu olmakta hem de kaynakların israfının önüne 

geçilmiştir. İş hayatında liderlik kavramına en çok ihtiyaç duyulan ve sadece 

insanın önemsendiği bir alan olan iş sağlığı ve güvenliği de İKMH’nin 

önlenmesinde bu lider kişiye ihtiyacın arttığı bir alan olmuştur. 

İş sağlığı ve güvenliği geçmişten günümüze dek bazen görmezden 

gelinen bazen önemsenen ve uygulanmasının zorunluluğunu bildiğimiz 

multidisipliner bir alandır. Özellikle İKMH’nin artışı sebebiyle ortaya çıkan 

önce can kayıpları ve daha sonrasında maddi ve manevi kayıplar, yürütülen 

ekonomik düzeni zorlayan bir durumdur. Dünya ülkeleri platformlar 

oluşturarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin her yere ve sistemli şekilde 

ulaştırılması için çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle 1986 yılında meydana 

gelen Çernobil felaketinden sonra iş yeri güvenliğinin temelleri ile ilgili ilk 

önerilerde, iş güvenli liderliğinin somut olarak yerine getirilmesine dikkat 

çekilmiştir (International Atomic Energy Agency, 2002). Burada önemli nokta 

her ülkenin kendi potansiyeline uygun bir faaliyet çalışması yürütmesidir. 
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Türkiye’de yıllık olarak yayımlanan İKMH verilerine göre 2020 yılında 

1.231 kişi hayatını kaybetmiş ve 384.262 kişi yaralanmıştır (SGK t.y.). Hatta iş 

kazalarının yoğun olarak yaşandığı ilk 10 sektör sıralandığında da ilk sırada 

“Bina inşaatı”, diğer sektörler ise sırayla şöyledir: “Fabrikasyon metal ürünleri 

imalatı (makine ve teçhizat hariç)”, “Gıda ürünlerinin imalatı”, “Tekstil 

ürünlerinin imalatı”, “İnsan sağlığı hizmetleri”, “Yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri”, “Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)”,  

“Ana metal sanayi”, “Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi 

faaliyetleri”, “Bina dışı yapıların inşaatı”. Hukuksal olarak hemen hemen her 

türlü düzenlemenin mevcut olmasına rağmen bu ölümler ve yaralanmalar başka 

çözüm yollarının uygulanmasını gerektirmiştir. Her ülkede sistem farklı olduğu 

gibi her işletmede de farklı olduğundan bu sistemi yürütecek ve örnek olacak 

birine ihtiyaç duyulmuştur ki, bu kişi lider olmuştur. Liderler, iş yerlerinde 

uygun çözümlerin hayata geçirilmesinde mevzuatın ve cezalandırma sisteminin 

ötesinde çalışanların duygularını yönlendirerek ve onları uygulamalara neden 

ihtiyaç olduğu yönünde düşündürerek bu süreci yönetmede aktif rol 

oynamaktadırlar. Liderlik kavramı ile bireysel bir model değil iş güvenliği 

iklimini ve iş güvenliği davranışını etkileyen bir yapı da ortaya çıkmaktadır. 

Burada örgüt içinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anlık 

algısı iş güvenliği iklimi olarak temsil edilirken, iş güvenliği davranışı da 

kişilerin kurallara uyduğunu/uymadığını gösteren hareketleri içermektedir. İş 

yeri içerisinde bu üç öge birbirlerine tesir ederek İKMH sayısını açığa 

çıkarmaktadır. 

Yürütülen bu tez çalışmasında da amaç iş kazalarının yoğunluğu 

nedeniyle ilk onda yer alan Tekstil İmalat Sektöründe, çalışanların iş kazası 

geçirmeleri, iş güvenliği liderliği, iklimi ve davranışı yönünden incelenmiştir. 

Tezin birinci kısmını oluşturan bölümde literatür araştırması yapılarak iş sağlığı 

ve güvenliği genel tanımı, İKMH açıklanmış ve davranışın iş güvenliği tarafı 

anlatılmıştır. İkinci kısımda ise iş güvenliği iklimi ve liderlik konusu 

detaylandırılarak anlatılmıştır. Bu kısım altında örgütsel iklim tanımı, türleri ve 

kuramları ile örgütsel liderlik tanımı, çalışmaları ve liderlik kuramlarından 

bahsedilmiştir. Akabinde iş güvenliği iklimi ve liderliği tanımları ile örgütsel 

iklim ve liderlik çerçevesinde yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü ve son 

kısımda Tekstil İmalat Sektöründe yürütülen iş güvenliği iklimi, liderlik ve 

davranış ilişkisinin araştırılmasına yer verilmiştir. Bu kısım altında Tekstil 

İmalat Sektöründe yer alan firmalar ile anket çalışması yürütülmüş olup 

belirlenen hipotezlerin doğruluğu ya da yanlışlığı çeşitli analiz yöntemleri ile 

yorumlanmıştır. 
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1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanım, Amaç ve Önemi 
İş sağlığı ve güvenliği tanımını yapmadan önce onu içeren kelimelerin 

tanımının yapılması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği İngilizce Occupational 

Health and Safety’den çevrilmiş olup ‘Occupational’ mesleki, meslekle/yapılan 

işle ilgili anlamındadır. Türkçe’de ise ‘iş’ olarak kullanılmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması 

değil, tam fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumu olarak tanımlamıştır (WHO 

2011). Bu tanımla iş sağlığının, çalışma ortamı ile ilgili sağlık sorunlarını 

inceleyen bilim dalı olduğu söylenebilir (Bilir, 1995). İş güvenliği ise işin 

yürütülmesi esnasında çalışanların iş yerinde karşı karşıya kaldığı tehlikelerin 

azaltılması ya da ortadan kaldırılması hususunda, işveren tarafından yapılması 

zorunlu olan yükümlülüklerle ilgili teknik kuralların bütününü ifade eder 

(Akpınar, 2017). Ayrıca iş güvenliği, çalışanı yaptığı işinden 

kaynaklanabilecek yaralanmalara veya fiziki kayıplara karşı koruma çabası 

olarak da ifade edilebilir (Oğuz, 2011).  

Bu tanımlar ışığında iş sağlığı çalışanın iş yeri kaynaklı hastalıklarıyla 

(meslek hastalıkları) ilgiliyken, iş güvenliğinin ise iş yeri kaynaklı 

yaralanmalarla (iş kazası) ile ilgili olduğu söylenebilir. 

İş sağlığı ve güvenliği ise çalışanların ve ailelerinin, örgütlerin ve 

kamunun İKMH nedeniyle katlanmaya tahammül etmek zorunda oldukları 

maddi, manevi maliyetleri azaltmak ve yok etmek amacıyla iş yerinde veya 

yapılan işle ilgili olarak oluşabilecek tehlikelerin azaltılması, çalışılan iç ya da 

dış ortam koşullarının iyileştirilerek refahın yükseltilmesi amacıyla yapılan 

faaliyetleri ve örgütlenmeyi içeren sistemli çalışmalar olarak tanımlanabilir. 

(Evren, 2016; Yılmaz, 2009) 

İş sağlığı ve güvenliğinin temel olarak amacı çalışanın, üretimin ve iş 

yerinin güvenliğini sağlamaktır (Selek, 2016). Öncelikli amaç, çalışanı 

korumak ve iş yerinde refahını temin etmektir. Çalışanın yaralanma ve 

hastalıktan korunduğu refah bir iş yerinde üretim güvenliğine sahip olunabilir. 

Üretimi yerine getiren çalışan, her an yaralanma ihtimali olan bir iş yerinde 

çalışması durumunda yaralanmamak için üretim güvenliğini ikinci plana 

atabilir. Ayrıca bu şekilde olmasa da üretimi önceliğine almış olan bir çalışan, 

yaralandığı ya da iş kazası kaynaklı vefat ettiği zaman üretimin durması 

gerekecek ve üretim güvenliği de sekteye uğrayabilecektir. Üretimin yapıldığı 

iş yerinin güvenliğinin sağlanmadığı, üretimi yapan çalışanın yaralanmalara ve 

hastalıklara karşı korunmadığı durumda nihai hedefe ulaşmak mümkün 

değildir. Özetle çalışan olmadan üretim olmayacak, üretim olmadan da iş yeri 

olmayacaktır (Selek, 2016). 

Türkiye sanayileşme yolunda büyük bir gelişme göstererek ekonomik 

olarak ilerleme katetmiş, iş sağlığı ve güvenliğinin mevzuat çerçevesinde iyi 

bir yerde olsa da uygulama ve iş kazası sonuçları bakımından aynı ilerlemenin 

olduğunu söylemek zordur (Oğuz, 2011). Hızlanan teknoloji, ekonomik 
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gelişmeyi harekete geçirirken diğer yandan iş yeri güvenliğinin gereğince 

sağlanamadığı ortamların iş kazalarında artışa yol açtığı (Tuna 2017) Grafik 

1’de 2013-2020 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının 

sayıları grafiğinde görülebilmektedir. 

 

 
Grafik 1: Türkiye’de 2013-2019 Yılları Arasında İş Kazası Sayıları (SGK t.y..). 

 

Ülkemizdeki teknolojik gelişmelere ve sanayileşmeye paralel olarak, iş 

yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği hususunda kimi sorunlarla karşı 

karşıya kalındığı ortadadır. Bu sorunları gidermek için önceden tedbirler alarak 

iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmektedir. Bu özelliğinden dolayı iş 

sağlığı ve güvenliği önem arz etmektedir. (Altınel, 2011) 

 

1.2. İş Kazası 

1.2.1. İş Kazası Tanımı 
İş kazası sözlükte, “işyerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen ya da 

ruhen etkileyen olay” manasındadır. (TDK Sözlük t.y.) 

ILO (t.y.) iş kazasını, işten kaynaklanan veya işle bağlantılı olarak ortaya 

çıkan ve bir veya daha fazla çalışanın kişisel yaralanma, hastalık veya ölüme 

maruz kalmasıyla sonuçlanan, şiddet eylemleri de dahil olmak üzere 

beklenmedik ve planlanmamış bir olay olarak tanımlanmıştır. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası, işin yürütümü 

nedeniyle veya iş yerinde oluşan, ölüme neden olan ya da vücut tamamiyetini 

ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren vaka olarak tanımlanmıştır. (6331 İSG 

Kanunu 2020) 

İş kazasının bir başka tanımı ise modern şekilde şöyledir; işveren 

tasarrufunda çalışan bir kişinin, yerine getirdiği işte ya da yerine getirmesi için 

yapması gereken tüm faaliyetlerde, ansızın ya da çok kısa bir zaman dilimi 
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içinde ve dışarıdan gelen bir faktörle bedensel ya da ruhsal zarara uğramasıdır. 

(Çalış, 2014) 

 

1.3. Meslek Hastalığı 

1.3.1. Meslek Hastalığı Tanımı 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hastalığı, 

mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak ifade edilmiştir. 

(6331 İSG Kanunu 2020) 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise 

meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici 

veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri olarak 

tanımlanmıştır. (5510 SSGSS Kanunu 2020). 

ILO (2010) meslek hastalığı tanımında iki ana unsurun mevcut olduğunu 

iletmiştir: 

1. Belirli bir iş yeri ortamında veya iş faaliyetinde maruziyet ile belirli 

bir hastalık arasındaki nedensel ilişki 

2. Hastalığın, nüfusun geri kalanının ortalama morbiditesinin (hastalık, 

hastalık hali) üstünde bir sıklıkta maruz kalan bir grup insan arasında açığa 

çıktığı gerçeği. 

 

1.4. İş Güvenliğinde Davranış 
Organizmanın yaptığı her şey davranış olarak isimlendirilir. Davranış 

yalnızca fiziki olarak görülen kolu kaldırma, konuşma gibi eylemler değil, aynı 

zamanda düşünme, hissetme, hatırlama da birer davranıştır (Ramnerö & 

Törneke, 2017). 

Davranışlar, işin tamamlanmasına öncülük etmek için her şeyi bir araya 

getiren bileşenlerdir (BSMS t.y.). İş güvenliğinde davranışlar ABC modeli ile 

açıklanabilir (Health and Safety Authority 2013). ABC modeli, bireylerin 

istenmeyen harekete geçirici olaylar veya uyarıcılarla karşılaştıkları (A), bu 

olaylar veya uyarıcılara karşı rasyonel ve rasyonel olmayan inançlara sahip 

oldukları (B), rasyonel inançları ile uygun duygusal ve davranışsal sonuçlar (C) 

yarattıkları ya da rasyonel olmayan inançları ile uygun olmayan ve fonksiyonel 

olmayan sonuçlar (C) yarattıklarını açıklar (Karademir, 2014). Tablo 1’de iş 

güvenliğinde ABC modelinin açıklamaları verilmiş, Tablo 2’de ise ABC 

modeli ile güvenli ve güvensiz davranış örnekleri gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: İş Güvenliğinde ABC Modelinin Açıklamaları (BSMS t.y.; HSE 2012; Health 

and Safety Authority 2013). 

Aktivatör(ler) 

Activator(s) 

Davranış 

Behavior 

Sonuç(lar) 

Consequence(s) 

Zaman içinde bir 

davranıştan önce ortaya 

çıkan bir uyarıcı veya 

Bir bireyin 

yaptığı ya da 

söylediği 

Zaman içinde bir davranıştan sonra 

ortaya çıkan bir uyarıcı veya olay. 

Bu sonuç pekiştirici veya 
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olay. Bu uyaran veya 

olay, davranışa neden 

olabilir. Hedefler, 

politikalar, eğitim, 

rehberler, malzemeler, 

ekipmanları içerir. 

herhangi bir 

şey. 

cezalandırıcı özelliklerine bağlı 

olarak gelecekte davranışı artırabilir 

veya azaltabilir. Geri bildirim, 

onaylama, takdir, hedefe ulaşma ve 

ödülü içerir. 

 
Tablo 2: ABC Modeli ile Güvenli ve Güvensiz Davranış Örnekleri. (HSE 2012). 

 Aktivatör(ler) 

Activator(s) 

Davranış 

Behavior 

Sonuç(lar) 

Consequence(s) 

G
ü
v
en

si
z 

d
av

ra
n
ış

 ö
rn

eğ
i -İş arkadaşlarım 

işitme koruması 

takmıyor. 

-İşitme korumasını 

nereden alacağımı 

bilmiyorum 

-İşitme koruması 

takma kurallarının 

uygulanmadığını 

biliyorum 

-İşitme koruması 

takmıyorum 

-İş arkadaşlarımın arasında göze 

batmıyorum 

-Yüksek miktarda gürültüye 

katlanıyorum 

-Eninde sonunda işitme kaybım 

olacak 

G
ü
v
en

li
 d

av
ra

n
ış

 ö
rn

eğ
i 

-İş arkadaşlarım 

işitme koruması 

takıyor 

-İşitme 

koruyucularının 

bulunduğunu ve 

bunları nereden 

alacağımı biliyorum 

-İşitme koruması 

kurallarının 

uygulandığını 

biliyorum 

-İşitme koruması 

takıyorum 

-Gürültülü bir ortamdan 

korunuyorum 

-Daha az işitme kaybı riskim var 

-Yöneticim/amirim tarafından 

uyarılmaktan/cezalandırılmaktan 

kaçınıyorum 

 

1.5. İş Güvenliğinde Davranışın Boyutları 
Çalışanların iş yerinde sergilediği davranışlar, iş güvenliği performansını 

belirlemede kullanılan bileşenlerdendir (Neal & Griffin, 2002). Bu bileşenler, 

belirli bir işte yer alan görevle ilgili davranışların ana boyutlarını yansıtır (Neal, 

Griffin, & Hart, 2000). İş güvenliğinde davranışın bu iki ana boyutu uyum ve 

katılım olarak tanımlanmıştır (Griffin & Neal, 2000). İş güvenliği uyum 

davranışı doğrudan kazayla ilgilidir, katılım davranışı ise kazayla doğrudan 

ilişkisi düşük olan güvenli davranıştır (Moon, Lee, & Oah, 2013). 

İş güvenliği uyumu, iş yeri güvenliğini sürdürmek için bireyler 

tarafından gerçekleştirilmesi gereken temel iş güvenliği faaliyetlerini 
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tanımlamak için kullanılır. Bu davranışlar, standart çalışma prosedürlerine 

uymayı ve kişisel koruyucu ekipman giymeyi içerir. (Griffin & Neal, 2000; 

Neal & Griffin, 2002) 

İş güvenliği katılımı, bir bireyin kişisel güvenliğine direkt katkıda 

bulunmayan, ancak iş güvenliğini destekleyen bir ortam gelişmesine yardımcı 

olan katılım gibi davranışları tarif etmek için tercih edilir. Gönüllü iş güvenliği 

faaliyetlerine katılmak, iş arkadaşlarına iş güvenliği ilgili konularda yardımcı 

olmak ve iş güvenliği toplantılarına katılmak gibi faaliyetleri içerir. Bu 

davranışlar, iş yeri güvenliğine doğrudan katkıda bulunmayabilir, ancak 

güvenliği destekleyen bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olurlar. (Griffin & 

Neal, 2000; Neal & Griffin, 2002) 

 

2. İŞ GÜVENLİĞİ İKLİMİ VE LİDERLİK 

2.1. Örgüt İklimi 
İklim terimi İngilizce ‘Climate’, Fransızca ‘Climat’ olarak kullanılır. 

Türkçe’de ise Arapça ‘iḳlīm’ teriminin karşılığı ile kullanılmış olup 

‘Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen 

etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu’ olarak ifade edilmektedir 

(TDK Sözlük t.y.). İfadeye baktığımızda örgüt iklimini, örgütün havası, 

örgütün hava durumu ile ilişkilendirebiliriz.  Bu anlamda örgüt iklimi örgüt 

içerisindeki bireylerin örgüt içi çevreyi, havayı nasıl tasvir ettiklerini 

kapsamaktadır (Öge, 1996). 

Örgüt iklimi kavramı, 1930 yıllarında işletme yönetiminde insan 

ilişkileri sorununu ele alma ile güncellik kazanmış, bilhassa 1960-1970’li 

yıllarda oldukça ilgi çekmiştir (Şişman, 2014; Dursun, 2012). Örgüt kültürü 

kavramının bilinen duruma gelmesiyle birlikte örgüt iklimi kavramının ele 

alındığı söylenmiş (Dursun, 2012; Şişman, 2014) olsa da örgüt iklimi kavramı 

tarihî süreç içerisinde örgüt kültürü kavramından hemen hemen 25 yıl 

öncesinde Kurt Lewin’in 1940 ile 1950 yılları arasında çalışmış olduğu alan 

teorisine dayanmaktadır (Ashkanasy & Jackson, 2009). Alan teorisi belirli bir 

örgütsel çerçeve dahilindeki belirli birey ya da grup olgularını anlamak 

açısından en gerekli örgütsel özelliklerle sınırlı olup, Kurt Lewin ve 

meslektaşları örgütsel tutumları, duyguları ve sosyal süreçleri tanımlamak için 

‘iklim’ kavramını uygun görmüşlerdir (Ashkanasy & Jackson, 2009). 

 

2.1.1. Örgüt İklimi Tanımı 
Örgüt iklimi türlü şekillerde ifade edilmiş ve tanımlanmıştır. Bununla 

beraber örgüt kültürü ile çoğunlukla ve yanlışlıkla birbiri yerine kullanılıp 

karıştırılmaktadır. Örgüt iklimi ile ilgili bazı araştırmacıların tanımları şöyledir: 

Kültür, sosyal sistemlerin zaman içindeki değişimiyle ilgili, altta yatan 

varsayımlar, bireysel anlam ve örgüt içindeki birinin örgüte bakış açısının 

derinlemesine anlaşılmasının önemini savunurken; iklim genellikle değişimle 

daha az ilgilenir, ancak örgütsel sistemlerin gruplar ve bireyler üzerindeki 
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etkisi, örgüt üyelerinin örgüt yaşamının yüzüne daha yakın olan 

gözlemlenebilir uygulamalar ve prosedürler hakkındaki algılarına, bu 

uygulamaların ve algıların araştırmacılar tarafından tanımlanan analitik 

boyutlara göre sınıflandırılmasına daha fazla vurgu yapar. (Denison, 1996). 

İklim Şişman (2014)’a göre örgütte kişisel arası ilişkileri, bu ilişkilerde 

gözlenen duygu ve davranışları anlatır. Başka bir deyişle iklim, uygulama, 

örgütün nesnel ortam ve koşullarına bağlı olarak çalışanların subjektif algılarını 

tanımlar. Bu algılar, genelde kültürün sembolik, davranışsal ve uygulama 

boyutlarıyla alakalı olabilir. (Şişman, 2014) 

Dağlı (2018) örgüt iklimini, bir örgütün kapsamındaki bütün ortama ait 

özellikler, değer yargıları, tutum ve sahip olunan çevre algılarının ortalaması 

ve örgütte işleyen ortak psikolojik güçlerin görünümü olarak tanımlamıştır. 

İklim Ashkanasy & Jackson (2009)’a göre özellikle örgüt üyelerinin 

örgütün işleyişi ve etkinliği açısından önemli sonuçlar doğuran ortak öznel 

deneyimleri olarak sunulmuştur. 

Litwin ve Stringer örgüt iklimini, ortamdaki kişiler aracılığıyla dolaylı 

veya doğrudan kavranan çevreyle ilgili güdüler, beklentiler ve nitelikler 

toplamı olarak tanımlamıştır. (Özçiçek, 2016) 

Karcıoğlu (2001) örgüt iklimini şu şekilde ifade etmiştir “Örgütün 

kişiliğini oluşturan, örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgütü betimleyen, örgüte 

egemen olan, örgütün iç çevresinin oldukça kararlı, değişmez, sürekli niteliğine 

sahip ve örgütte bulunan bireylerin davranışlarını etkileyen ve onlardan 

etkilenen, somut olarak gözle görülüp elle tutulamayan. Ancak örgüt içindeki 

bireylerce hissedilip algılanabilen ve bütün bu özellikleri içine alan psikolojik 

bir terimdir”. 

Örgüt iklimi ile ilgili Türkiye’de öncü çalışmalardan bir tanesini ortaya 

koyan Yücel Ertekin tarafından örgüt iklimini, örgütün kimliğini kazanmasını 

sağlayan, çalışanların davranışlarına tesir eden ve çalışanlarca algılanan, örgüte 

hâkim olan bütün özellikler biçiminde tanımlanmıştır. (Kurt & Çalık, 2010) 

 

2.1.2. Örgüt İklimini Etkileyen Faktörler 
Örgüt iklimini etkileyen birden fazla iç ve dış faktör bulunmaktadır. 

Karcıoğlu (2001) karşılaştırmalı bir liste hazırlanamamasını iletirken Tablo 

3’teki faktörlerin herhangi bir örgütün iklimi üstünde önemli bir etkiye sahip 

olabileceği söylenebilir. 

 
Tablo 3: Örgüt İklimini Etkileyen Faktörler. (Göreci, 2019; Karcıoğlu, 2001; Özçiçek, 

2016.). 

Faktör Açıklama 

Yönetsel değerler 

Yönetsel değerler; örgütlerin kendilerine özgü tavır ve 

davranışları sonucunda ortaya çıkan kavram şeklinde 

anlatılır. Bu değerler örgüt ikliminin biçimlenme 

sürekliliğinde ve prosesinde önemli olan bir tesire 

sahiptir. Bu nedenle yönetsel değerler örgütün tabanına 
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yayılarak örgüt iklimini çalışanların örgütün ne 

biçimde yönetildiği algılarıda etki etmesi beklenir. 

Liderlik tipi 

Örgüt iklimini lider davranışları ile bunların meydana 

getirdiği örgütün süreçleri etkiler. Çalışanlarının örgüt 

iklimine yaklaşımlarını da bu etkiler yüksek ihtimalle 

tayin edecektir. Liderlerin değişik davranışları, örgüt 

üyelerince değişik davranışlarla yanıt bulacak ve buna 

göre örgüt iklimi biçimlenecektir. 

Ekonomik şartlar 

Örgütün ekonomisi geliştiğinde ve örgüt büyümeye 

gittiğine, yöneticiler daha cesaretli olmaya ve büyük 

riskler almaya istekli olurlar ve çalışanlar bundan 

olumlu etkilenirler. Örgütün ekonomik kayıplara 

uğradığı, gerileme (düşüş) yaşadığı dönemlerde 

bütçeler azalır veya daralır, yöneticiler daha tutucu 

olur, yeni ve yaratıcı fikirler, programlar önemsenemez 

ve çalışanlar bu durumdan olumsuz etkilenirler. 

Örgüt yapısı 

Örgüt yapısı, bir örgüt içerisinde vuku bulan ana 

bağlantıları anlatır ve kimin, nerede, ne yaptığını 

gösteren bir şemadır. Örgüt yapısının az sayıdaki 

niteliği, örgüt ikliminin üstünde bilinen bir tesire sahip 

olmaya eğilmektedir. Örneğin, katı kurallara, sabit 

raporlama ilişkilerine ve prosedürlere sahip bir örgüt 

dışa kapalı ve soğuk, bununla beraber muhtemelen çok 

yeterli olarak algılanan bürokratik bir örgüt iklimi 

oluşturmayı hedef alır. 

 

2.1.3. Örgüt İklimi Tipleri 
Örgüt iklimi, bir örgütü diğer örgütten ayrılmasını sağlayan iç 

niteliklerin toplamıdır (Özçiçek, 2016). Örgüt ikliminin, örgüte dahil olan 

üyeler tarafından farklı seviyede ve şekillerde algılanıyor olması, örgüt iklimini 

farklı şekillerde sınıflandırmaya ihtimal vermiştir (Ural, 2014). Dolayısıyla her 

örgüt diğerlerinden değişik bir örgüt iklim tipine sahip olmaktadır (Çağlayan, 

2014). Birçok araştırma yapılan örgüt iklim tipleri, özetle Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4: Örgüt İklim Tipleri Özet Tablosu (Dağlı, 2018). 

Geliştiren(ler) Örgüt İklim Tipleri 

Halpin (1966) 

1. Açık İklim 

2. Babacan İklim 

3. Bağımsız İklim 

4. Kapalı İklim 

5. Kontrollü İklim 

6. Samimi İklim  

Litwin & Stringer (1968) 

1. Başarıya Dönük İklim 

2. Demokratik Yapılı İklim 

3. Otoriter Yapılı İklim 

Hoy & Clover (1986) 1. Açık İklim 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 10 

2. İlgili İklim 

3. İlgisiz İklim 

4. Kapalı İklim 

Zammuto & Krackover 

(1991) 

1. Grup İklimi 

2. Gelişimci İklim 

3. İç Süreç İklimi  

4. Rasyonel Amaçlı İklim 

Shankar, Ansari & Saxena 

(1994) 

1. Besleyici-İş İklimi 

2. Katılımcı İklim 

3. Otoriter İklim 

 

2.1.4. Örgüt İklimi Boyutları 
Örgüt iklimi; örgüt, birey ve ortamı kapsayan ve bunların haricinde 

birçok faktörle ilişkili olabilecek bir kavramdır. Bu şekilde bakıldığında örgüt 

iklimi, kavramsal olarak çok boyutlu özellikler içerebilmektedir. Örgüt iklimi 

boyutları; örgüt üyelerinin tutumlarını analiz etmede ve örgütün belirli 

unsurlarını içeren ölçümler olarak değerlendirilebilir. Literatüre baktığımızda 

söz konusu örgüt iklimi boyutlarının araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde 

ele alındıkları görülmektedir. (Çağlayan, 2014; Göreci, 2019; Halis & Uğurlu, 

2008; Özçiçek, 2016) 

 
Tablo 5: Örgüt İklimi Boyutları Özet Tablosu (Dağlı, 2018). 

Geliştiren(ler) Örgüt İklim Boyutları 

Halpin (1966) A. Öğretmenlerle İlgili 

1. Çözülme 

2. Engellenme 

3. Moral 

4. Samimiyet 

B. Yöneticilerle İlgili 

5. Anlayış gösterme 

6. İşe dönüklük  

7. Yakından kontrol 

8. Yüksekten bakma 

Litwin & Stringer 

(1968) 

1. Çatışma 

2. Destek 

3. Kimlik 

4. Ödül 

5. Örgütsel yapı 

6. Performans standartları 

7. Risk alma 

8. Samimiyet 

9. Sorumluluk 

Campbell, 

Dunette, Lawler 

ve Weickjr (1970) 

1. Bireysel özerklik 

2. Saygınlık, içtenlik ve destek 

3. Ödüllendirmeye dönük olma  

4. Örgütün yapısal düzeyi  
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Ertekin (1978) A. Bireye Özgü Özellikler: Öteki örgüt üyelerine karşı 

beslenen duyarlılık, güven duygusu, arkadaşlık ilişkileri, 

, engelleme, doyum, tehlikeyi göze alabilme, kişiye 

verilen önem ve saygınlık, , yükselme ve ilerleme 

olanakları. 

B. Örgütsel Özellikler: Örgütsel çatışma, iletişim, karar 

verme, liderlik, örgüt büyüklüğü, örgüt politikası, ödül 

düzeni ve ücret, örgütle bağdaşmazlık çok sıkı gözetim 

ve denetim, örgütün amacı, örgütün gelişme olanakları, 

örgütsel açıklık, örgüt yapısı, sorumluluk.  

C. Çevre ile İlgili Özellikler: Baskı, çalışma koşulları 

(sıkıcı, hoşnut edici), yönetimi eleştirme, yönetsel 

destek, sınırlayıcı ve güdüleyici çevre, uyum.  

Kopelman, Brief 

ve Guzzo (1990) 

1. Amaç vurgusu 

2. Araç vurgusu 

3. Görev desteği 

4. Ödül oryantasyonu 

5. Sosyal-Duygusal Destek 

 

2.2. İş Güvenliği İklimi 
Örgüt ikliminin bir alt başlığı olarak kabul edilen iş güvenliği iklimini 

(Coyle, Sleeman & Adams, 1995) ölçmeye dair ilk çalışma Zohar (1980) 

tarafından İsrail'de bulunan 20 sanayi işletmesinde, iş güvenliğine özgü 40 

maddeden oluşan örgüt iklim ölçeğinin geliştirilmesiyle iş güvenliği ikliminin 

etkisini incelenmesiyle yapılmıştır. Bu çalışma, iş güvenliği iklimi 

çalışmalarının menşesi olmuştur ve o iş yerinde çalışanların iş güvenliği 

algılarının işle ilgili davranışları üstünde etkisini kavramada faydalı bir araç 

olarak hizmet etmiştir (Alnoaimi, 2015). 

İş güvenliği iklimi, verimlilik ile iş güvenliğinin önemi veya önceliğinin 

uzlaşmayla ilgili veya paylaşılmış sosyal bilişi olarak ifade edilir. İş güvenliği 

iklimi algıları, çalışanlara yönetimin iş güvenliğine ne kadar önem verdiğine ve 

üretim yerine iş güvenliğine ne kadar yatırım yaptığı konusunda bilgi veren 

kişisel deneyimleri paylaşarak ortaya çıkar ve onları uyumlu davranış-sonuç 

beklentileri geliştirmeye ve buna göre hareket etmeye yönlendirir. Olumlu bir 

iş güvenliği iklimi, tehlikeli ortamda iş gören çalışanlar arasında güvenli 

davranış sıklığını artıracaktır ve bunun tersi de geçerli olacaktır. (Hofmann, 

Burke & Zohar, 2017; Zohar 2003) 

 

2.2.1. İş Güvenliği İklimi Tanımı 
Tanımlar genellikle tekbir satırda oldukça kolay verilse de varsayımsal 

bir yapının tanımı, araştırmanın yapılmasına zemin hazırlar ve hipotezlerin, 

araştırma paradigmalarının ve bulguların yorumlarının temelidir (Guldenmund, 

2000). İş güvenliği ikliminin birçok tanımı özet olarak aşağıdaki Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 6: İş Güvenliği İkliminin Tanımları (Guldenmund, 2000; International Atomic 

Energy Agency, 2002; Nadhim, 2019). 

Referans İş güvenliği iklimi tanımı 

Zohar (1980) 
Çalışanların çalışma ortamları hakkında paylaştıkları 

bütünsel/maddi algılarının bir özeti 

Glennon (1982) Çalışanların, örgütlerindeki tehlikeyi azaltmak veya 

ortadan kaldırmak için davranışları üzerinde doğrudan 

etkisi olan birçok özelliği hakkındaki algıları 

Brown and Holmes 

(1986) 

Bir birey ve / veya grup tarafından belirli bir varlık 

hakkında tutulan bir dizi algı veya inanç 

Dedobbeleer and 

Béland (1991) 

İnsanların çalışma ortamları hakkında sahip oldukları 

bütünsel/maddi algıları 

Cooper and Philips 

(1994) 

İş güvenliği iklimi, çalışanların iş yerlerinde iş 

güvenliği ile ilgili sahip oldukları ortak algı ve 

inançlarla ilgilidir 

Niskanen (1994) İş güvenliği iklimi, belirli çalışma örgütleri hakkında 

algılanabilen ve bu örgütlerin çalışanlarına ve 

yöneticilerine dayattığı politika ve uygulamalarla sevk 

edilebilen bir dizi özelliği ifade eder. 

Coyle, Sleeman, & 

Adams (1995) 

İş sağlığı ve güvenliği konularına yönelik tutum ve 

algıların objektif ölçümü 

Cabrera, Isla, Vilela 

(1997) 

Örgütsel üyelerin çalışma ortamlarına ilişkin ve daha 

doğrusu kurumsal güvenlik politikaları hakkında 

ortak/paylaşılan algıları 

Williamson ve ark. 

(1997) 

İş güvenliği iklimi, çalışanların iş güvenliğiyle ilgili 

inançlarında yansıtılan, bir örgüt veya iş yerinde 

güvenlik etiğini tanımlayan özet bir kavramdır  

Flin ve ark. (2000) İş güvenliği iklimi, çalışanların sahip olduğu risk ve iş 

güvenliği algılarını ve inançlarını açıklamak için gerçek 

bir iş güvenliği durumunun "anlık görüntüsüdür" 

International 

Atomic Energy 

Agency (2002) 

İklim, üyelerin çevresini algılama, deneyimleme ve 

tepki verme biçiminde yansıyan, bir kuruluşun belirli 

bir noktadaki karakteristik atmosferidir 

 

2.2.2. İş Güvenliği İkliminin Boyutları 
İş yerinde iş güvenliği ikliminin, iş kazalarını azaltmada önemi olmasına 

rağmen, iş güvenliği ikliminin boyutluluğu ve faktör yapısı hala tartışmalıdır. 

Boyutsallıkla ilgili olarak, bazı araştırmacılar iş güvenliği ikliminin tek boyutlu 

bir gizli değişken olarak kabul edilebileceğini savunurken, bazıları doğası 

gereği çok boyutlu olduğunu iddia etmişlerdir (Bosak, Coetsee & Cullinane, 

2013). İş güvenliği ikliminin temel boyutları, araştırmacılar arasında 

tartışılmaya devam etmektedir ve genel olarak kabul edilen bir dizi iklim 

boyutu belirsizliğini korumaktadır (Alruqi, Hallowell & Techera, 2018). 
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İş güvenliği iklimi ile ilgili ilk araştırmaları yapan Zohar (1980), 

İsrail'deki 20 sanayi kuruluşunda iş güvenliği için 40 maddelik bir örgüt iklim 

ölçeği ile 400 kişi ile yaptığı çalışmada, incelediği literatüre dayanarak iş 

güvenliği iklimi anketinin aşağıdaki 8 boyutu içereceğine karar vermiştir: 

1. İş güvenliği eğitimi: Güvenlik eğitimi programlarının algılanan önemi 

2. Yönetim tutumları: Güvenliğe yönelik algılanan yönetim tutumları 

3. Terfi: Güvenli davranışın terfi üzerinde algılanan etkileri 

4. Risk seviyesi: İş yerinde algılanan risk düzeyi 

5. Çalışma temposu: Gerekli çalışma hızının güvenlik üzerinde algılanan 

etkileri 

6. İş güvenliği personeli: Güvenlik görevlisinin algılanan durumu 

7. Sosyal statü: Güvenli davranışın sosyal statü üzerinde algılanan 

etkileri 

8. İş sağlığı ve güvenliği komitesi: Güvenlik komitesinin algılanan 

durumu (Flin ve diğerleri, 2000). 

Brown & Holmes (1986)’in Amerika’da 10 üretim tesisinde 425 

çalışanla yaptığı çalışmada Zohar (1980) tarafından oluşturulan anket 

kullanılmıştır. Faktör analizi kullanılarak yapılan çalışma ile aşağıdaki boyutlar 

elde edilmiştir: 

1. Yönetim ilgisi 

2. Yönetim etkinliği 

3. Risk algısı 

Janssens, Brett & Smith (1995) tarafından yapılan çalışmada ise 

Uluslararası bir Amerikan firmasının Amerika (300), Arjantin (152) ve 

Fransada (241) tesislerinde toplam 693 mavi yakalı çalışanla, geliştirilen 20 

soruluk bir anketle yapılan çalışmada aşağıdaki boyutlar kullanılmıştır: 

1. Yönetimin genel ilgisi 

2. Öncelik olarak üretim 

3. Öncelik olarak iş güvenliği 

4. Algılanan iş güvenliği seviyesi 

7 üretim tesisinde 660 kişiyle Williamson ve diğerleri (1997) tarafından 

önceki çalışmalar ve literatürden oluşturulan 27 soruluk anketle aşağıdaki 

boyutlar kullanılmıştır: 

1. Kişisel motivasyon 

2. Pozitif iş güvenliği uygulaması 

3. Risk gerekçesi 

4. Kadercilik / iyimserlik 

Tüm bu çalışmaların haricinde Zohar (2000) iş güvenliği iklim düzeyini 

belirlemede genel iki boyut belirlemiştir; örgüt seviyesi: çalışanların iş 

güvenliği konusundaki yönetim tutumlarına ilişkin algıları, grup seviyesi: genel 

üretim süreçlerinde iş güvenliği ilgisine ilişkin algıları. Grup seviyesinde 

yapılan boyutlandırma ise aşağıdaki gibidir: 
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1. Eylem: Astların davranışlarına (olumlu ve olumsuz geri bildirim) 

yönelik açık üst yönetim tepkisini ifade eder ve iş güvenliği konuları ile ilgili 

eylemin başlatılmasıyla ilgilidir. İş güvenliği iklimini oluşturmak için yapılan 

hareket ve davranışlardır 

2. Beklenti: Eylemden ziyade beklentiye atıfta bulunur ve diğer görev 

yönlerine (örnek, üretim) karşılık iş güvenliğine verilen önceliği ifade eder. 

 

2.3. Örgütsel Liderlik 

2.3.1. Liderliğin Tanımı 
İnsanlar insanlığın başlangıcından itibaren daha güvenli bir ortamda 

yaşama ihtiyacından dolayı gruplar şeklinde hayatlarını devam ettirmişlerdir. 

Ancak grupların varlığını sürdürebilmesi için kurallara ve bu kurulları 

uygulatacak yetkinliğe sahip birine ihtiyaç duymuşlardır. İhtiyaç duyulan bu 

kişi lider kavramının çıkışı olmuştur. 

Etimolojik olarak lider (leader) tanımı İngilizce kökenli olup ‘lead’: 

‘doğru yolda gitmesini sağlamak için veya yolu göstermek için bir kişinin 

önünde ya da bir kişiyle gitmek’ fiilinden türetilmiştir. Liderlik (leadership) ise 

‘lider olma durumu veya konumu’ olarak tanımlanmıştır. (Oxford Learner’s 

Dictionaries, 2020) 

Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlüğü’nde ise lider, ‘önder’; ‘Gücü, 

ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili 

bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip 

yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef, alemdar.” olarak ifade edilmiştir. 

Liderlik ise ‘önderlik’; ‘Önder olma durumu, öncülük, liderlik’ olarak ifade 

edilmiştir. (TDK Sözlük t.y.) 

Liderliğin, zaman ve durumdan bağımsız olmadan farklılıklar 

gösterdiğini belirtmek gerekir. Liderlikle ilgili birçok tanımlama olmasıyla 

beraber bazı tanımlar aşağıda verilmiştir: 

Acar Baltaş’ın lider tanımından liderliği “Ekip ile birlikte, rekabette 

üstün sonuçlar alma ve bunu sürdürülebilir başarı için insanları ikna etmek, 

ilham vermek, harekete geçirmek” olarak tanımlayabiliriz (Baltaş, 2017). 

Erol Eren liderliği “Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme 

ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve 

bilgilerin toplamı” olarak tanımlamıştır (Eren, 2010). 

Mustafa Kılınç liderliği şu şekilde tanımlamıştır “Liderlik bir kişinin 

diğerlerini belli şartlar altında, bir amacı gerçekleştirmek üzere davranmaya 

yöneltme sürecidir” (Kılınç, Dursun, & Hiperlink, 2009). 

Canan Çetin ise liderliği “Genel anlamda bir bireyin grubu istenilen 

örgüt ya da grup amaçlarına ulaşabilmesi için etkileme süreci” olarak 

tanımlamıştır (Çetin, & Hiperlink, 2008). 

Cooper (1998) ise liderliği şöyle ifade etmiştir: “Amaç ve hedefleri 

belirlemek; ne yapılması gerektiğine dair kararlar almak ve başkalarını gerekli 

olanı yapmaya motive etmek.” 
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Wu (2008)’nun liderlik tanımı ise şöyledir: “Lider ve takipçiler 

arasındaki etkileşim süreci, bir liderin örgütsel ve bireysel faktörler bağlamında 

örgütsel güvenlik hedeflerine ulaşmak için takipçileri etkileme yeteneğine 

sahiptir.” 

Yukarıdaki tanımlara bakıldığında liderlik çeşitli açılardan 

kavramsallaştırılmış olsa da Peter Northouse’a göre tüm 

kavramsallaştırmaların merkezi aşağıdaki özelliklerdir: (Lekka & Healey, 

2012) 

1. Liderlik etkilemeyi içeren bir süreçtir. 

2. Liderlik gruplar halinde gerçekleşir, ortak amaçları içerir. 

Tanımlardan anlaşıldığı üzere liderlik için etkileşimde olması gereken iki 

taraf olması gerekir, bunlardan birisi liderin kendisi diğeri de liderlik yapılacak 

grup, örgüt ya da ekiptir. Bununla beraber liderlikle ilgili bugüne kadar çoğu 

araştırma lider merkezli bir perspektif ile yürütülmüştür (Den Hartog & 

Koopman, 2009). 

 

2.3.2. Örgütsel Liderlik Kuramları 
Tarihsel süreç içerisinde yönetim bilimleri literatüründe birçok liderlik 

kuramı geliştirilmiştir. Bu bölümde bu liderlik kuramlarından özellikler 

kuramı, davranışsal kuram, durumsal kuram ve modern kuramlar ele 

alınacaktır. 

 

2.3.2.1. Özellikler Kuramı 
Liderlik ile ilgili yapılan ilk araştırma girişimlerinin Büyük İnsan arayışı 

olduğu söylenebilir. Bu araştırmalarla liderin özellikleri öne çıkarılıyor ve gizli 

olarak da “lider olunmaz, lider doğulur” fikrini barındırıyordu (Riggio, 2014). 

Daha sonra Büyük İnsan arayışına üç temel özellik eklenmiştir (Den Hartog & 

Koopman, 2009): 

1. Yaş, boy, ağırlık, güç, yakışıklılık, gibi fiziksel özellikler  

2. Hitabet yeteneği, bilgi ve zekâ gibi yetenekler 

3. İçe/dışa dönüklük, hâkimiyet kurma, kendini ifade etme ve duygusal 

kontrol gibi kişisel özellikler 

 

2.3.2.2. Davranışsal Kuram 
1940-1960 yılları arasında araştırmacılar liderin özeliklerinden ziyade 

liderlikle ilgili eğitimin ve bu doğrultuda davranışları sergilemenin, 

davranışların liderlik başarısını etkileyip etkilemediğini araştırmaya 

başlamışlardır (Gürer, 2019). Araştırmaların sonucunda bu kuramın esas fikri, 

lideri başarılı ve etkili yapan ögenin, liderlik gösterirken ne yaptığı ve liderlik 

yaptığı grubu oluşturanlarla ilişkilerinin özellikleri olduğu açığa çıkmıştır 

(Doğan, 2020). Özellikler yaklaşımında liderliğin doğuştan (liderin eğitilmesi 

yerine seçilmesi) kalıcı kişilik ve fiziksel özelliklerine dayanırken, davranış 

kuramı liderliğin öğrenilebilen davranışsal bir örüntü olduğunu ima etmiştir 
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(Den Hartog & Koopman, 2009). Davranışsal liderlik kuramı ile ilgili en 

önemli iki araştırma Ohio State Üniversitesinde ve Michigan Üniversitesinde 

yapılan araştırmalardır. 

 

Ohio State Üniversitesi araştırmaları 

1940'larda yürütülen Ohio State Araştırmaları, liderlik davranışı alanında 

en önemli araştırmalardan birisidir. Araştırmacılar, kuruluşlarda etkili liderlerle 

yaptıkları araştırmalarda yüz davranıştan oluşan bir liste hazırlamışlardır ve 

istatistiki yöntemlerden faktör analizini kullanarak bu yüz davranışı iki 

kategoriye indirgemişlerdir (Riggio, 2014). Bu iki kategori de “Önem Verme” 

(Consideration) ve “Yapıyı Harekete Geçirme” (Initiation of Structure) olarak 

tanımlanmıştır (Den Hartog & Koopman, 2009; Doğan, 2020). 

 
Tablo 6: Ohio State Liderlik Araştırmaları Kategorileri (Li, 2018). 

Önem Verme Yapıyı Harekete Geçirme 

Takipçilerinin konforu, refahı, statüsü ve 

katkılarıyla ilgili davranışlara odaklanır. 

Liderin rolünü açıkça tanımlayan ve 

takipçilere ne beklendiğini bildiren 

davranışları içerir. 

Davranışlara örnekler: 

1. Grup üyeleri için kişisel iyilik yapmak 

2. Anlaşılması kolay olmak 

3. Grup üyelerini dinlemek için zaman 

bulmak 

4. Hareketlerinde onların arkasında 

durmak 

5. Tüm grup üyelerine eşit davranmak 

6. Samimi ve ulaşılabilir olmak 

Davranışlara örnekler: 

1. Belirli görevler vermek 

2. Kötü işi kritik etmek 

3. Grup üyelerinin rollerini belirleme 

4. Performans standartlarını belirgin 

tutmak 

5. Tek tip prosedürlerin kullanılmasını 

teşvik etmek 

 

Michigan Üniversitesi liderlik araştırmaları 

Ohio State Üniversitesindeki araştırmalarla hemen hemen benzer 

dönemde yapılan ikinci en önemli araştırma Michigan Üniversitesinde 

yürütülmüştür.  Hem hizmet sektörü hem sanayi sektörü hem de kamu 

sektöründe birçok çalışan grubu incelenmiştir (Can, Azizoğlu, & Aydın, 2015). 

Araştırmacılar bu incelemenin sonucunda, başarılı liderlerin davranışlarının 

‘görev ya da üretim yönelimli’ ve ‘ilişki ya da çalışan yönelimli’ olduklarını 

görmüşlerdir (Riggio, 2014). Bu davranışlar Tablo 7’de ayrıntılı açıklanmıştır. 
 

Tablo 7: Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları Kategorileri (Doğan, 2020; Can, 

Azizoğlu, & Aydın, 2015). 

Görev ya da üretim yönelimli İlişki ya da çalışan yönelimli 

Çalışan grubunun işlerinin başarılmasına 

odaklanarak işin tekniği ve üretim 

tarafıyla ilgilenen lider. 

Çalışanın kişisel ihtiyaçlarını göz 

önünde bulunduran ve kişiler arası 

ilişkilere özen gösteren lider. 

Davranışlara örnekler; Davranışlara örnekler;  



17 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

1. Ceza, ödül ya da mevki güçlerini 

kullanmak 

2.Sonuç odaklı olmak ve çalışanları araç 

olarak görmek 

3. Aşırı kontrolcü olmak 

4. Sık denetim yapmak 

1. Çalışanların istek, gereksinim ve 

duygularına önem vermek 

2. Çalışanlara yetki devretmek 

3. Çalışma koşullarını iyileştirmek 

4. Çalışanların mesleki gelişimi için çaba 

sarf etmek  

 

2.3.2.3. Durumsal Kuram 
Durumsal kuramlarının büyük bölümü, önceki kuramlarda noksan 

bulunan noktaları ortadan kaldırma teşebbüsü olarak değerlendirilebilir (Den 

Hartog & Koopman, 2009). Bu kuramın genel hipotezi, değişik durumlarda 

değişik liderlik stillerine gerek olduğunu ve her durum için farklı bir liderlik 

gösterilmesi gerektiğini savunur (Izgar & Gürsel, 2012). Ayrıca durumdaki 

değişiklikler grubun davranışları ve amaçlarını etkileyeceğinden daha farklı 

liderlik stili ve bunun getirdiği kişilik özelliklerine de ihtiyaç duyulacaktır 

(Eren, 2010). Her ne kadar bu kuram lider ve durum arasındaki etkileşimle 

ilgilense de kuram, davranışsal kuramlara dayanır ve bu kuramlardaki ikilikleri 

referans noktası olarak kullanır (Riggio, 2014). Bu kısımda en önemli üç 

durumsal liderlik kuramıyla ilgili bilgiler verilecektir; Fiedler’in durumsallık 

kuramı, amaç-yol teorisi, lider-üye etkileşim kuramı. 

 

Fiedler’in Durumsallık Kuramı 

Durumsal kuramla ilgili ilk çalışma bir psikolog olan Fred Fiedler 

tarafından yapılmıştır. Bu kuramda temel hipotez, liderin beraber çalışırken en 

çok zorlandığı kişiyi tanımlama şeklinin temel bir liderlik stilini yansıttığı 

üzerinedir (Den Hartog & Koopman, 2009). Davranışsal kuramlar üstüne 

oluşturulan bu kuram, liderleri iş odaklı ve İnsan odaklı olarak ayırır (Riggio, 

2014). Liderin iş odaklı mı, insan odaklı mı olduğunu tespit etmek için “En Az 

Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı (ETÇ)” ölçeği (Tablo 8) oluşturulmuştur 

(Öztürk, 2016). Liderin en az çalışmayı tercih ettiği kişiyi düşünerek bu ölçeği 

doldurması istenir. Ölçek içinde 1’den 8’e kadar puanlama sistemi 

bulunmaktadır. Puanların temsil ettiği görüşler en az olandan en çok olana 

doğru sıralanmakta ve 8 en olumlu görüşü temsil etmektedir.  Değerler 

belirlendikten sonra tüm puanlar toplanır ve elde edilen toplam puan bulunur. 

Sonuçlara göre 64 ve altındaki puanlar Düşük ETÇ (İş Odaklı lider), 73 ve 

üzerindeki puanlar Yüksek ETÇ (İnsan Odaklı Lider), 65-72 arasındaki 

değerler ise Orta ETÇ (İş ve İnsan Odaklı Lider) olarak değerlendirilir (Güler, 

2007; Yılmaz, 2019). 

 
Tablo 8: En Az Tercih Edilen Çalışma Arkadaşı (ETÇ) Ölçeği Özalp, Eren & Öcal, 

1992). 

Sempatik 8 7 6 5 4 3 2 1 Sevimsiz 

Dostça 8 7 6 5 4 3 2 1 Dostça değil 

Muhalefet 1 2 3 4 5 6 7 8 Taraftar 
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Gergin 1 2 3 4 5 6 7 8 Rahat 

Mesafeli  1 2 3 4 5 6 7 8 Yakın 

Soğuk 1 2 3 4 5 6 7 8 Sıcak 

Destekleyici 8 7 6 5 4 3 2 1 Düşmanca 

Sıkıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 İlginç 

Kavgacı 1 2 3 4 5 6 7 8 Uyumlu 

Kasvetli 1 2 3 4 5 6 7 8 Neşeli 

Açık 8 7 6 5 4 3 2 1 Tedbirli 

Dedikoducu 1 2 3 4 5 6 7 8 Vefalı 

Güvenilmez 1 2 3 4 5 6 7 8 Güvenilir 

Düşünceli 8 7 6 5 4 3 2 1 Düşüncesiz 

Çirkin 1 2 3 4 5 6 7 8 Güzel 

Uzlaşılabilir 8 7 6 5 4 3 2 1 Uzlaşılmaz 

Samimi değil 1 2 3 4 5 6 7 8 Samimi 

Nazik 8 7 6 5 4 3 2 1 Kaba 

 

Amaç-Yol Teorisi 

Liderliğin, grubu belli bir amaç doğrultusunda yönlendiren ve rehberlik 

yapmak tanımını genişleten ve muhtemelen en kapsamlı olan teoridir (Den 

Hartog & Koopman, 2009). Tanımla birebir örtüşen bu teoride lider amaçlara 

giden yolda karşılaşılan bariyerleri aşmaya yardım eden yönlendirici, 

kolaylaştırıcı olarak görülür (Riggio, 2014). Bu amaçla lider grubun 

memnuniyetini artırıcı ve motive edici davranışları yapması gerekir. Teori, 

liderin mevcut durumu analiz ederek doğrudan, destekleyici veya başka tarz 

davranışlar sergilemesini varsayarak lider davranışlarının grubun motivasyonu, 

başarımı ve beklentileri üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışmaktadır (Doğan, 

2020). 

 

 
Şekil 1: Amaç Yol Teorisinin Dayanak Noktası (Doğan, 2020). 

 

Amaç-yol teorisinde, astların motivasyonunun etkilenmesi ve 

davranışlarını anlayabilmek için başarı odaklı, destekleyici, katılımcı ve 

yönlendirici olmak üzere dört liderlik stilini kullanılır (Erenel, 2015): 
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1. Başarı odaklı liderler, astların daha yüksek performans standartları için 

çaba göstermelerine ve zorlu hedeflere ulaşma konusunda daha fazla güven 

sahibi olmaları için çalışırlar (House & Mitchell, 1975). 

2. Destekleyici liderler, stresli, sinir bozucu veya tatmin edici olmayan 

görevler üzerinde çalışan astları için memnuniyet üzerinde en olumlu etkiye 

sahip olan liderlerdir. (House & Mitchell, 1975). Bu memnuniyeti artırmak için 

arkadaşça yaklaşım, çalışanlarına ilgi gösterme, ulaşılabilirlik, adil ve saygılı 

davranışlar gösterirler (Can ve diğerleri, 2015; Doğan, 2020).  

3. Katılımcı liderler, grup üyelerini karar verme sürecine onlardan bilgi 

talep ederek, görüşlerini sorarak aktif katılım sağlamaları ile sürece dahil 

etmeye çalışırlar (Riggio, 2014).  

4. Yönlendirici liderler, görevin yerine getirilmesi için açıklama ve 

öneriler getirirler (Riggio, 2014).  

 

 
Şekil 2: Amaç-Yol İlişkilerinin Özeti (House & Mitchell, 1975). 

 

Lider-Üye Etkileşim Kuramı 

Lider-üye etkileşim kuramı, Graen ve Haga ikilisi tarafından geliştirilmiş 

olup, bu model değişik bir yaklaşımı hesaba katar ve liderliğin etkililiğinde 

lider ile takipçi arasındaki etkileşimin niteliğinin rolü olduğunu söyler (Doğan, 

2020). Yüksek kaliteli lider, takipçi etkileşimi hem lider hem de takipçi 

tarafında, özen, sadakat ve yükümlülük ile karşılıklı olumlu etkiyi içerir (Yagil 

& Luria, 2010). Kuramın ana fikri, liderler ve takipçilerin olgun liderlik 

ilişkileri (ortaklıkları) geliştirebildikleri ve böylece bu ilişkilerin getirdiği 

birçok faydaya erişebildikleri zaman etkili liderlik süreçlerinin ortaya 

çıkmasıdır (Graen & Uhl-Bien, 1995). Lider ile takipçisinin yapısı, liderin 

takipçisi ile ilgili negatif bir imaja sahip olduğu ve astın da lidere saygı 

duymadığı şeklindeki düşük nitelikten; liderin takipçi ile ilgili pozitif bir 

izlenime sahip olduğu ve takipçinin de lideri destekleyici ve teşvik edici 

bulduğu şeklinde yüksek niteliğe doğru sıralanır (Riggio, 2014). 
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Bu yaklaşımla lider-üye etkileşim kalitesinin iki temel kategoriye 

ayrıldığı varsayılmıştır: iç grup (yüksek güven, etkileşim, destek ve resmi / 

gayri resmi ödüllerle karakterize edilir) ve dış grup (düşük güven, etkileşim, 

destek ve ödüllerle karakterize edilir).  Odak dikey bir ikili ilişkidir ve 

neredeyse tüm liderler ile takipçiler arasında bu şekilde farklılaştığı ileri 

sürülmektedir. Ayrıca, bu grup üyelikleri oldukça hızlı bir şekilde gelişme 

eğilimi gösterirler ve oluştuktan sonra da sabit kalırlar. (Dienesch & Liden, 

1986) 

Lider-üye etkileşimi (LÜE), lider ve takipçi(leri) arasındaki ikili sosyal 

ilişkiler üzerine odaklanmaktadır ve liderin takipçi(leri) ile değişik ikili 

ilişkileri önemli lider ve takipçi sonuçlarını değişik şekilde etkiler (Pilbeam ve 

diğerleri, 2016). Bu ikili sosyal ilişkiler, yabancı ve tanıdık ikili ilişkilerinde 

(düşük ile orta LÜE) meydana geldiğinde bu liderlik türü, bir sonraki bölüm 

olan modern kuramlarda gündeme alacağımız etkileşimci liderlik tanımlarıyla 

daha yakından uyumludur, ancak ortaklığa dönüşebilen ikili ilişkiler 

dönüştürücü liderlik tanımlarıyla daha yakından ilintilidir (Graen & Uhl-Bien, 

1995). 

 

2.3.2.4. Modern Kuramlar 
Yeni modern kuramlar geçmiş liderlik kuramlarının noksanlıkları 

üzerineyken aynı zamanda çağın değişimlerine de ayak uyduracak şekilde 

gelişmiştir. Modern kuramlarda etkileşimci (transaksiyonel), dönüştürücü 

(transformasyonel), karizmatik, otantik, hizmetkar ve kuantum liderlik 

kuramları bulunmaktadır. Bu kısımda etkileşimci (transaksiyonel), 

dönüştürücü (transformasyonel) liderlik kuramları üzerinde durulacaktır. 

 

Etkileşimci (Transaksiyonel) ve Dönüştürücü (Transformasyonel) 

Liderlik 

1970’li yılların sonunda James M. Burns tarafından geliştirilen 

etkileşimci liderlik, ilk olarak siyasal liderler hakkındaki tanımlayıcı 

araştırmalarda ortaya konmuştur (Sayan, 2018). 

James M. Burns etkileşimci liderliği “Liderlik, liderler ve takipçileri 

tarafından bağımsız olarak veya karşılıklı olarak sahip olunan hedefleri 

gerçekleştirmek için, rekabet ve çatışma bağlamında, belirli motifleri ve 

değerleri, çeşitli ekonomik, politik ve diğer kaynakları olan kişiler tarafından, 

harekete geçirmenin karşılıklı sürecidir. Bu hedeflerin doğası kritiktir. Bunlar 

ayrılabilir ama ilişkili de olabilirler; iki kişi bağımsız hedefleri gerçekleştirmek 

amacıyla malları, hizmetler ve diğer şeyleri değiştirebilirler. Bu etkileşimci 

liderliktir”. (Macit, 2003) 

Bass (1990), etkileşimci liderliği daha anlaşılabilir bir şekilde liderin iyi 

performans gösteren çalışanları takdir sözü, ücret artışları ve yükselme vaat 

ederek ve yerine getirerek işleri yaptığını; aksine, iyi çalışmayan çalışanlar ise 

cezalandırdığını söyler. Bu işlem veya değiştirme- iyi performans için söz ve 
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ödül veya düşük performans için tehdit ve disiplin etkili liderliği karakterize 

eder. Yönetici ve çalışanlar arasındaki işlemlere dayanan bu tür liderliğe Bass 

(1990) “etkileşimci liderlik” demiştir. 

Dönüştürücü liderliğin temelleri Max Weber’in karizma ile ilgili 

çalışmaları ile ve Rebel Leadership’te Downtown tarafından tanımlanan 

"dönüştürücü liderlik" kavramının 1978 yılında James M. Burns tarafından bir 

sistematik hale getirilmesiyle atışmıştır. (Nalbantoğlu, 2019; Yammarino, 

Spangler, & Bass, 1993) 

James M. Burns’e göre, dönüştürücü liderlik "liderlerin ve takipçilerinin 

birbirlerini daha yüksek bir moral ve motivasyon seviyesine ilerlemelerine 

yardımcı oldukları" bir süreçtir (Transformational leadership, 2020). 

James M. Burns, etkileşimsel ve dönüştürücü liderliği birbirine zıt 

olduğunu söylemiştir. Bernard M. Bass ise bu iki liderliğin birbirinin zıttı 

olmadığını ve bir liderin hem etkileşimsel hem de dönüştürücü özellikler 

sergileyebileceğini ve dönüştürücü liderliğin, etkileşimsel liderlik üzerine inşa 

edileceğini söylemiştir. Böylece, çalışanların çaba ve başarımlarının üzerine 

etkileşimsel liderliğin tek başına yapabileceğinden daha fazlasının ekleneceğini 

belirtmiştir. (Can ve diğerleri, 2015) 

Dönüştürücü liderler, kendi örgütlerinin stratejik kültür yapısını 

pekiştirmek için yaratıcı içgörü, sabır ve enerji, sezgi ve duyarlılığı başkalarının 

ihtiyaçlarına entegre ederler. Buna karşılık, etkileşimsel liderler, koşullu ödül 

ve istisnalarla yönetimin liderlik stilleriyle karakterize edilirler. (Bass & 

Avolio, 1993). 
 

Tablo 9: Etkileşimci (Transaksiyonel) ve Dönüştürücü (Transformasyonel) Liderliğin 

Boyutları (Bass, 1990). 

Etkileşimci (Transaksiyonel) Lider 

Koşullu Ödül 
İyi performans için ödül vaat eder ve başarıları takdir 

eder. 

İstisnalarla Yönetim (Aktif) 
Kurallar ve standartlardan sapmaları arar ve gözler, 

düzeltici önlem alır. 

İstisnalarla Yönetim (Pasif) 
Yalnızca standartlar karşılanmadığında müdahale 

eder. 

Laissez-faire Sorumlulukları azaltır, karar vermekten kaçınır. 

Dönüştürücü (Transformasyonel) Lider 

Karizma 
Saygı ve güven kazanır, guru duyar, vizyon ve 

misyon duygusu sağlar. 

İlham 

Önemli amaçları basit yollarla açıklar, yüksek 

beklentileri iletir, çabalara odaklanmak için 

semboller kullanır. 

Entelektüel uyarım 
Dikkatli problem çözmeyi, mantıklı olmayı ve zekayı 

teşvik eder. 
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Kişiselleştirilmiş görüş / 

Bireysel Düşünme 

Kişisel ilgi gösterir, her çalışana ayrı ayrı davranır, 

koçluk yapar ve tavsiye verir. 

 

2.4. İş Güvenliği Liderliği 
İş güvenliği liderliği, örgütsel liderliğin bir alt sistemi olup iş güvenliği 

liderliğinin kalitesi örgütsel liderlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 

sebeple iş güvenliği liderliğinin kavramsallaştırılması, her bir iş güvenliği 

liderinin eşsiz bireysel davranışlarının yanında bir örgüt içinde neden daha iyi 

bir iş güvenliği performansı olduğunu ve bunun sonucunda da daha iyi bir 

örgütsel performansla sonuçlanabileceği açıklanabilir. (Wu, 2005) 

İş güvenliği liderliğinin kavramlaştırılmasına, iş güvenliği iklimi ve 

kültürü araştırmaları dolaylı yoldan referans vermesine rağmen, iş güvenliği 

liderliği ile ilgili araştırmalar oransal olarak çok azdır (Hofmann & Morgeson, 

2004). İş güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilmesinde liderliğin önemi 

üzerine yapılan ilk çalışmalar, iş güvenliği ve liderliği oluşturan faaliyet ve 

uygulamalardan ziyade lider ve takipçiler arasındaki ilişki ile liderin stili veya 

davranışına odaklanmıştır (Mirza & Isha, 2017; Pilbeam ve diğerleri, 2016). 

Literatürde iş güvenliği liderliği ile ilgili çalışmaların çoğunluğu lider-üye 

etkileşimi modeli, etkileşimci (transaksiyonel) liderlik ve dönüştürücü 

(transformasyonel) liderliğe odaklanmaktadır (Donovan, Salmon & Lenné, 

2016; Mirza & Isha, 2017; Pilbeam ve diğerleri, 2016). Uygulamada Etkili İş 

Güvenliği liderliği (Effective Safety Leadership), İş Güvenliği Kültür liderliği 

Envanteri (Safety Culture Leadership Inventory-SCLI) ve Bütünsel İş 

Güvenliği Kültürü için 10 İş Güvenliği Liderlik Niteliği (10 Leadership 

Qualities for a Total Safety Culture), İş Güvenliği Kültür Ölçeği (Safety 

Leadership Scale) gibi yaklaşımlar görülmektedir (Çalış & Büyükakıncı, 2019), 

ancak bu uygulamalar da yine örgütsel liderlik kuramları üzerine kurulmuştur. 

Ülkemizdeki teknolojik gelişmelere ve sanayileşmeye paralel olarak, iş 

yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği hususunda kimi sorunlarla karşı 

karşıya kalındığı ortadadır. Bu sorunları gidermek için önceden tedbirler alarak 

iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmektedir. Bu özelliğinden dolayı iş 

sağlığı ve güvenliği önem arz etmektedir. (Altınel, 2011) 

 

2.4.1. Örgütsel Liderlik Kuramları ile İş Güvenliği Liderliği 

Çalışmaları 

2.4.1.1. Lider-üye etkileşimi (LÜE) 
Bu kuramın yaklaşımını benimseyen iş güvenliği liderliğinde yapılan ilk 

çalışmalardan biri olan Hofmann & Morgeson (1999)’ın çalışmasında Graen & 

Uhl-Bien (1995) tarafından lider-üye etkileşim ölçümü için önerilen LMX7 

kullanılmıştır. Hofmann & Morgeson (1999) lider-üye etkileşimi ile iş 

güvenliği iletişimi ve taahhüdü arasında manalı bir ilişki bulmuştur. 
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Tablo 10: LÜE İçin Önerilen Ölçek (LMX7). (Graen & Uhl-Bien, 1995; Özutku, 

Veysel & Cevrioğlu, 2008) 

1. Liderinize karşı konumunuzu biliyor musunuz? .. liderin ne yaptığından genellikle 

ne kadar memnun olduğunu biliyor musun? (Üyeniz genellikle biliyor mu?) 

A) Seyrek   B) Bazen   C) Ara sıra   D) Oldukça sık   E) Çok sık 

2. Lideriniz iş problemlerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne kadar iyi anlıyor? (Ne kadar iyi 

anlıyorsun) 

A) Asla   B) Biraz   C) Bir miktar   D) Epeyce   E) Çok fazla 

3. Lideriniz potansiyelinizi ne kadar iyi tanıyor? (Ne kadar iyi tanıyorsun) 

A) Hiç   B) Biraz   C) Kısmen   D) Çoğunlukla   E) Tamamıyla 

4. Ne kadar resmi bir otorite haline geldiğine bakılmaksızın, liderin işinizdeki 

sorunları çözmenize yardımcı olmak için gücünü kullanma şansı nedir (Yapacağınız 

değişiklikler nelerdir) 

A) Hiç   B) Az   C) Orta   D) Yüksek   E) Çok yüksek 

5. Yine, liderinizin resmi otoritesinin miktarına bakılmaksızın, ne pahasına olursa 

olsun sizi zor bir durumdan kurtarma ihtimali nedir? (Yapma şansınız nedir) 

A) Hiç   B) Az   C) Orta   D) Yüksek   E) Çok yüksek 

6. Lider, siz olmadığınızda sizin kararlarınızı savunacak kadar, size karşı yeterince 

güveni var mı? (Sizin üyeniz olsaydı) 

A) Kesinlikle katılmıyorum   B) Katılmıyorum   C) Kararsızım   D) Katılıyorum   E) 

Kesinlikle katılıyorum  

7. Liderinizle olan çalışma ilişkinizi nasıl karakterize edersiniz? (Üyeniz) 

A) Son derece Etkisiz B) Ortalamadan Daha Kötü C) Ortalama D) Ortalamadan Daha 

İyi E) Son Derece Etkili 

 

Hofmann, Morgeson & Gerras (2003) tarafından yapılan başka bir 

çalışma, yine LMX7 soruları kullanılarak lider-üye etkileşimi, iş güvenliği 

iklimi, iş güvenliği güvenlik vatandaşlığı rol tanımları ve davranışı ilişkisi 

üzerineydi. Bu çalışmada özetle; (1) LÜE, iş güvenliği vatandaşlığı rol 

tanımlarıyla önemli ölçüde ilişkiliydi, (2) LÜE ile iş güvenliği vatandaşlığı rol 

tanımları arasındaki ilişkiye iş güvenliği iklimi aracılık etti ve (3) LÜE ve iş 

güvenliği vatandaşlığı rol tanımları, iş güvenliği vatandaşlığı davranışıyla 

önemli ölçüde ilişkiliydi (Hofmann, Morgeson & Gerrasi 2003). 

Michael ve diğerleri (2006), LMX7 sorularına bazı modifikasyonlar 

yaparak süpervizörlerin liderlik tarzı ve iş güvenliği ile ilgili iletişimin, astların 

iş güvenliği ile ilgili sonuçlarını nasıl etkileyebileceğini araştırmışlardır. Özetle 

bu çalışmada; bir amir ve bir ast arasındaki ikili ilişkiler, ast tarafından 

deneyimlenen iş güvenliği ile ilgili olayların sayısı ile ilişkili olduğunu ve 

amirleri ile yüksek kaliteli bir ilişki içinde olan astların ramakkala yaşamaları 
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ya da yaralanma olasılıklarının daha düşük olduğu ortaya konmuştur. (Michael 

ve diğerleri, 2006). 

Furnes ve diğerleri (2015) nordik ülkelerinde 409 öğretmen, 406 sanayi 

işçisi ve 1024 otobüs şoförü ile yaptıkları çalışmada lider-üye ilişkileri ve 

çalışma ortamı kalite göstergeleri arasındaki potansiyel olumsuz ilişkileri 

araştırmışlardır. Çalışma sonucu kötü kaliteli ilişkiler daha yüksek düzeylerde 

çatışma, stres, zorbalık, yaş ayrımcılığı ve daha düşük düzeyde iş tatmini, 

bağlılık, beceri kullanımı, özerklik, katılım, algılanan adalet ve sosyal destek 

ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Furnes ve diğerleri, 2015).   

Yagil, & Luria (2010) tarafından yapılan çalışma ise çalışanların iş 

güvenliği iklim algılarının, çalışanların iş güvenliği uyumluluğunu tahmin 

etmede çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkinin kalitesi ile etkileşime girdiğini 

göstermiştir. Ayrıca bu etkileşim, iş arkadaşlarıyla ilişkinin kalitesinin etkisinin 

düşük güvenlikli iklim seviyelerinde daha belirgin olduğunu göstermektedir. 

 

2.4.1.2. Etkileşimci Liderlik 
Zohar (2002a) liderliğe dayalı müdahale modeli ile ilgili makalesinde, 

etkileşimci liderliğin koşullu ödül ve istisnalarla yönetim (Aktif) boyutlarını ele 

almıştır.  İstisnalarla yönetim (Aktif) boyutunu ‘denetim’ adıyla anarak 

gelişmiş bir etkileşimci denetiminin üretim çalışanlarının performans 

güvenilirliğini arttırdığının iddia edilebilir olduğunu ifade etmiştir (Zohar, 

2002a). Bununla beraber Zohar (2002b) tarafından yapılan başka bir çalışmada 

etkileşimci liderliğin kaza oranını direkt tahmin etmeyi sağlamadığı sonucuna 

ulaşmıştır. 

Dönüştürücü, etkileşimci ve laissez-faire liderliğinin kapsamlı bir 

incelemesini yapan Judge & Piccolo (2004) etkileşimci liderliğin koşullu ödül 

ve laissez-faire boyutlarının en yüksek genel ilişkiye sahip olduğunu ve 

istisnalarla yönetim (aktif ve pasif) boyutunun kriterlerle tutarsız bir şekilde 

ilişkili olduğunu özetle ifade etmişlerdir. Koşullu ödül etkileşimci liderliğinin 

aşağıdaki liderlik kriterleriyle ilişkili oldukları hipotezi bu çalışma ile 

doğrulanmıştır: (a) takipçi iş tatmini, (b) takipçi lider memnuniyeti, (c) takipçi 

motivasyonu, (d) lider iş performansı, (e) grup veya organizasyon performansı 

ve (f) lider etkinliği puanı. 

Mullen, Kelloway & Teed (2011) ise liderlerin, etkileşimsel koşullu ödül 

modelinin gerekli bir unsuru olan alt iş güvenliği davranışını sürekli olarak 

izleyemeyeceğini ve ödül tabanlı modellerin, iş güvenliği kayıtlarının dört 

dörtlük tutulması için yaralanma ve kazaların yetersiz rapor edilmesi gibi 

istenmeyen güvenlik davranışlarını teşvik edebileceğini söylemiştir.  

Ön hat liderlerinin etkileşimci liderliğin boyutlarından birisi olan koşullu 

ödül uygulamalarında güçlü bir iş güvenliği iklimi koşulları altında çalışanlar 

tarafından daha fazla iş güvenliği uyum davranışı ile ilişkilendirildiği 

bildirilmiştir. (Kapp, 2012) 
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Clarke (2013) çalışmasında aktif etkileşimsel liderliğin algılanan iş 

güvenliği iklimi, iş güvenliği katılımı ve iş güvenliği uyumu ile pozitif bir 

ilişkisi olduğunu ve aktif etkileşimsel liderliğin kurallara ve mevzuata uyumu 

sağlamada önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Çalışmalardan görüldüğü üzere iş güvenliği literatüründe, etkileşimci 

liderliğe nispeten az önem verilmektedir (Mirza & Isha, 2017).  Bununla 

beraber koşullu ödül boyutunun güvenli davranış sergilenmesi ya da kazaların 

azalmasında; istisnalarla yönetim (aktif) boyutunun ise denetim, iş güvenliği 

kurallarına uyumun takibi ve mevzuat uyumunun sağlanmasında önemli bir rol 

oynadığı görülmektedir. Ancak iş güvenliği liderliğinde sadece etkileşimci 

liderlik boyutlarının tek başına ele alınmaması ile ilgili görüşler de 

bulunmaktadır (Clarke, 2013; Zohar, 2002a). 

 

2.4.1.3. İş Güvenliğine Özgü Dönüştürücü Liderlik 
İş güvenliği liderliğinde dönüştürücü liderlik ile ilgili yapılan 

çalışmalardan biri olan Barling, Loughlin & Kelloway (2002)’in iş güvenliğine 

özgü dönüştürücü liderlik üzerine çalışmasında, liderliğin iş güvenliği sonuçları 

üzerindeki etkisi, tamamen iş güvenliği bilinci ve iş güvenliği iklimi tarafından 

yönlendirildiğini ve iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderliğin doğrudan 

etkileri olduğunu ancak iş güvenliği bilincini veya iş güvenliği iklimini 

etkilemediğini öne sürmüşlerdir.  Bu çalışmada iş güvenliğine özgü 

dönüştürücü liderliğin ve iş güvenliği bilincinin rolünü tanımladığı 

bildirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca sonraki çalışmalarda sıklıkla kullanılan Çok 

Faktörlü Liderlik Anketi’nden seçilen 10 adet soru ile İş Güvenliğine Özgü 

Dönüştürücü Liderlik Anketi (Tablo 11) oluşturulmuştur. 

 
Tablo 11: İş Güvenliğine Özgü Dönüştürücü Liderlik Anketi (de Koster, Stam & Balk, 

2011). 

Boyutlar Maddeler 

İdealleştirilmiş 

etki 

1.Yöneticim güvenli bir çalışma ortamı sağlama kararlılığını 

gösteriyor 

2.Yöneticim güvenli bir iş yeri taahhüdünü gösterecek şekilde 

davranır 

İlham veren 

motivasyon 

3.Yöneticim iş güvenliğinin önemi ile ilgili değerleri ve 

düşüncesi hakkında konuşur 

4.Yöneticim, işlerimizi güvenli bir şekilde yapmak için sürekli 

bizi teşvik eder 

Entelektüel 

uyarım 

5.Yöneticim işlerimizi daha güvenli yapmanın yeni yollarını 

önerir 

6.Yöneticim iş yeri güvenliği ile ilgili fikir ve görüşlerimi ifade 

etmem için beni teşvik eder 
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Kişiselleştirilmiş 

görüş 

7.Yöneticim iş yerinde işleri yapmanın en güvenli yolunu 

göstermek için bana zaman ayırır 

8.Yöneticim iş güvenliği ile ilgili endişelerimi dinler 

Koşullu ödül 

9.Yöneticim iş yerinde iş güvenliği hedeflerine ulaşmak için 

uygun ödüller aldığımızdan emin olur 

10.Yöneticim ben ve arkadaşlarım işimizi güvenle yaptığında 

memnuniyetini ifade eder. 

 

Mullen & Kelloway (2009)’in çalışmasında liderlik eğitiminin, iş 

güvenliğine özgü dönüştürücü liderliği, iş güvenliği iklimi, iş güvenliği 

katılımı, iş güvenliği uyumu, iş güvenliği ile ilgili olaylar ve yaralanmalara 

ilişkin çalışan algıları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 60 katılımcı ile 

yapılan bu çalışmanın sonucunda iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderlik 

eğitimi alan liderlerin iş güvenliği tutumlarının, yöneticiler arasında en yüksek 

olduğunu göstermiştir. 

Dönüştürücü liderlikle ilgili yapılan bir çalışmada Jiang & Probst (2016), 

dönüştürücü liderlik, iş güvenliği motivasyonu ve iş güvenliği katılımı 

arasındaki ilişkiyi yönettiğini ve sadece yüksek dönüştürücü liderlikle yüksek 

iş güvenliği motivasyonuna sahip çalışanlar en yüksek düzeyde iş güvenliği 

katılımını sergilediklerini bildirmişlerdir. 

Mullen, Kelloway & Teed (2017) iş güvenliğine özgü dönüştürücü 

liderliğin, algılanan işveren iş güvenliği yükümlülükleri ile çalışan iş güvenliği 

performans davranışı ve tutumları arasındaki ilişki üzerindeki düzenleyici 

etkisini incelemiştir. Çalışmada önemli bir bulgu olarak algılanan işveren iş 

güvenliği yükümlülükleri ile çalışan iş güvenliği tutumları arasındaki ilişkinin, 

yüksek düzeyde iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderlikle daha güçlü ve 

manalı hale geldiğini gösterilmiştir. 

Boamah ve diğerleri (2018) tarafından hemşire yöneticilerinin 

dönüştürücü liderlik davranışlarının iş tatmini ve hasta güvenliği sonuçları 

üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmada; dönüştürücü liderlik, iş yerinin 

çalışanı motive etmesi üzerine güçlü bir olumlu etkiye sahip olduğu ve bunun 

da hemşirelerin iş tatminini artırdığı ve olumsuz hasta sonuçlarının sıklığını 

azalması sonucuna ulaşılmıştır. 

Inness ve diğerleri (2010) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 

dönüştürücü liderliği iş güvenliği performansının (iş güvenliği uyumu ve iş 

güvenliği katılımı) amirlerin dönüştürücü liderlik davranışları tarafından ne 

ölçüde tahmin edildiği araştırılmıştır. Dönüştürücü liderliğin çalışanın 

performansını motive etmeye hizmet ettiği bildirilmiştir. Bu çalışmada 

yukarıda çalışmalara nazaran dönüştürücü liderliğin çalışanlarda iş güvenliği 

katılımını motive etmek için iş güvenliğine özgü bir odağa sahip olmasına 

gerek olmadığını gösteren az çalışmalardan biridir. 
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2.4.2. İş Güvenliği Liderliğinin Faktörleri 
Örgütsel liderlik kuramlarından dönüştürücü liderlik çalışmaları ile 

oluşturulan çok faktörlü liderlik anketinden geliştirilen iş güvenliğine özgü 

dönüştürücü liderlik anketinde beş faktör (Tablo 11) kullanılmıştır. Örgütsel 

liderlik kuramlarını temel olan bu faktörler haricinde araştırmacılar farklı iş 

güvenliği liderliği faktörleri de geliştirmişlerdir. 

Bu konudaki ilk önerilerden sayılabilecek davranışları kontrol etmek 

(Kontrol) ve davranışları önemsemek (Özen), Cooper (1998) tarafından ayrı 

ayrı ifade edilmiştir. Burada kontrol faktörü şunlarla ilişkilendirilmiştir; 

hedeflerin belirlenmesi, performans standartlarını korumak, insanların iş 

rollerini, beklentilerini ve sorumluluklarını netleştirmek, insanları kurallara ve 

prosedürlere uymaya motive etmek. Özen faktörü ise şunlarla 

ilişkilendirilmiştir; insanların refahı, insanlara gerektiğinde yardım etmek, 

astlarla iyi bir ilişki kurmak, bir şeyleri açıklayarak iyi iki yönlü iletişim 

kurmak, genel olarak ulaşılabilir olmak. (Cooper, 1998) 

 
Tablo 12: Cooper’ın İş Güvenliği Liderlik Faktörleri (Cooper, 1998). 

Faktör Açıklama 

Kontrol 

Hedef belirlemek 

Performans standartlarını korumak 

İş rolleri, beklentileri ve sorumlulukları netleştirmek 

Kurallara ve prosedürlere uymaya motive etmek 

Özen 

İnsanların refahı 

Gerektiğinde yardım etmek 

Astlarla iyi bir ilişki kurmak 

Bir şeyleri açıklayarak iyi iki yönlü iletişim kurmak 

Ulaşılabilir olmak 

 

Carrillo ve Simon tarafından önerilen İş Güvenliği Kültürü Liderlik 

Envanteri (Safety Culture Leadership Inventory-SCLI), altı kritik liderlik 

hünerinden oluşmaktadır; 1. Savunulabilir bir iddia ortaya koymak, 2. Ortak bir 

vizyon oluşturmak, 3. Güven oluşturmak ve iletişimi açık tutmak, 4. 

Yetenekleri geliştirmek, 5. İlerlemeyi izlemek, 6. Başarıları görmek. (Lu & 

Yang, 2010) 

Geller (2000) Bütünsel İş Güvenliği Kültürü için 10 İş Güvenliği 

Liderlik Niteliği (10 Leadership Qualities for a Total Safety Culture) 

tanımlamıştır; 1. Sürece odaklanmak, 2. Eğitmek, 3. Koşullu ifadeler 

kullanmak, 4. Önce dinlemek, 5. Sahipliği teşvik etmek, 6. Seçimi teşvik etmek, 

7. Beklentileri belirlemek, 8. Kendine güvenmek ama tahmin edilemez olmak, 

9. Sayıların ötesine bakmak, 10. Daha fazla ayırt edici olmak. (Geller, 2000). 

O'Dea & Flin (2001) petrol ve gaz endüstrisinde açık deniz kurulum 

yöneticileri ile yaptıkları çalışmasında dört tema ortaya çıkarmıştır; 1. 

Görünürlük, 2. İlişkiler, 3. İş gücü katılımı, 4. Proaktif yönetim. 
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Tablo 13: O'Dea & Flin’in İş Güvenliği Liderliği Temaları (O'Dea & Flin, 2001). 

Tema Açıklama 

Görünürlük 

İş güvenliğinde rol model olmayı, kuralları tutarlı bir şekilde 

uygulamayı, iş görevlerine katılmayı içeren örnek olarak liderlik 

ve iş sahasında görünürlük. 

İlişkiler 

Dinlemek ve önerileri dikkate almak; yüksek düzeyde iletişim 

kurmak; açık, dürüst ve güvenilir ilişkiler geliştirmek. Daima bir 

‘açık kapı’ politikası uygulamak. 

İş Gücü Katılım 

Planlama ve karar almada iş gücünün katılımı ve 

yetkilendirilmesi, böylelikle iş gücünün sahipliğini ve iş 

güvenliği performans sorumluluğunu artırmak. 

Proaktif yönetim 

İş güvenliği konularında harekete geçmeyi, olay ve kazaları 

uygun şekilde takip etmeyi, çalışan ve amirlerin desteğini 

sağlamayı, etkili ödül ve ceza sistemleri kurmayı, olayları ve 

kazaları bildirmek için açık bir ortam sağlamayı içerecek şekilde 

proaktif olmak. 

 

Tayvan'da Konfüçyüsçü ve Hukukçu düşünceye ve Çin'in 3000 yıllık 

imparatorluk tarihine dayanan üçlü bir paternalist liderlik modeli 

geliştirilmiştir. Bu üçlü şunları içermektedir; hayırsever liderlik, ahlaki liderlik 

ve otoriter liderlik. Wu (2008), kendi oluşturduğu ölçekte liderliğin bu üç 

boyutunu seçmiştir; akıl hocası (mentor), ebeveyn (parent), hükümdar 

(monarch). Oluşturduğu bu iş güvenliği liderliği ölçeğinde (İGLÖ) üç faktör 

bulunur: iş güvenlik koçluğu, iş güvenliği özeni ve iş güvenliği kontrolü. İş 

güvenliği koçluğu ve iş güvenliği özeni, dönüştürücü liderlikle; iş güvenliği 

kontrolü ise etkileşimci liderlikle yakından ilintilidir. (Wu, 2005; Wu 2008) 

 
Tablo 14: İş Güvenliği Liderliği Ölçeği Faktörleri (Wu, 2005; Wu 2008.). 

Bass liderlik 

stili 

Paternalist 

liderlik 

boyutları 

İGLÖ 

faktörleri 
Tanım 

Dönüştürücü 

liderlik 

Akıl hocası 

(Mentor) 

İş 

güvenliği 

koçluğu 

Bir akıl hocası ve rol model olarak lider 

rehberlik etmelidir. Çalışanların 

yeteneklerini uyandırmalı, görüşlerini 

paylaşmalı ve onları karar alma süreçlerine 

dahil etmelidir. 

Ebeveyn 

(Parent),  

İş 

güvenliği 

özeni 

Lider ebeveyn gibi davranır, aile ortamı 

yaratır, çalışanlarına kendi çocukları gibi 

davranır ve değer verir. Lider, çalışanların 

ihtiyaçlarına saygı duymalı, güvenmeli ve 

bunları karşılamalı ve karşılaşabilecekleri 

zorlukları anlamalıdır. Bu bakımdan lider, 
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ebeveyn gibi davranarak çalışanların 

davranışlarına rehberlik eder. 

Etkileşimci 

liderlik 

Hükümdar 

(Monarch) 

İş 

güvenliği 

kontrolü 

Lider, organizasyon için bir rehber olarak 

izlenecek davranış kurallarını ve 

standartlarını belirler. Lider, iş 

performansını göz önünde bulundurarak, 

gücünü ve becerilerini kullanarak, iyi 

performans gösteren çalışanları ödüllendirir 

ve kötü performans gösteren personeli 

uyarır. 

 

2.5. İş Güvenliği Liderliği, İş Güvenliği İklimi ve İş Güvenliği 

Davranışı Arasındaki İlişki 
Liderliğin öne çıkmadığı ve merkeze yerleştirilmediği sistemlerde 

Hackitt (2013), güvenli davranış veya iş güvenliği ikliminin yüksek standarda 

sahip olması gibi sistemin diğer temel unsurlarının basitçe olmayacağını 

söylemiştir. Cooper (1998)’a göre yöneticiler tarafından gösterilen liderliğin, 

örgütteki herkesin iş güvenliği konularını nasıl göreceğini ve bunlara nasıl 

davranacağını belirlediği için olumlu etkisi olan önemli bir özellik olacaktır. 

Güçlü bir liderliğe sahip olmayan işletmelerde çalışanların iş güvenliği iklimine 

ilişkin algılarının, liderler güvenli çalışma davranışını ve uygulamalarını aktif 

olarak desteklemediğinde olumsuz bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir 

(Mullen & Kelloway, 2009). Mullen & Kelloway (2009) 21 sağlık 

kuruluşundan 84 lider ve 494 çalışan ile yürüttükleri çalışmada çalışanların 

liderlerinin iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderliği, algılanan iş güvenliği 

iklimi, iş güvenliği katılımı ve iş güvenliği uyumuna ilişkin algıları, hem genel 

dönüştürücü liderlik eğitimi grubundaki hem de kontrol grubundaki 

derecelendirmelerden önemli ölçüde daha yüksek olacağını önermişlerdir. 

Liderlerin iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderliğin çalışan puanları, iş 

güvenliğine özgü dönüştürücü liderlik grubunda, hem de genel dönüştürücü 

liderlik eğitim grubundaki hem de kontrol grubundaki derecelendirmelerden 

önemli ölçüde daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Clarke (2013), 32 çalışma ile meta-analiz uygulaması gerçekleştirmiş ve 

dönüştürücü liderlik tarzının iş güvenliği katılım ve uyum davranışı ve 

algılanan iş güvenliği iklimi ile pozitif, sıfır olmayan bir ilişkisi olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Sonuçlar, iş güvenliğinin diğer örgüt hedefleriyle 

bağlantılı olarak çok değerli olduğu algısını ve iş güvenliği faaliyetleriyle 

çalışan katılımını teşvik etmede dönüştürücü liderlik tarzının önemini 

yansıtmıştır. 

Moon, Lee, & Oah (2013) 219 çalışandan iş güvenliği iklimi, iş güvenliği 

liderliği ve iş güvenliği davranışlarını ölçen anketlere yanıt vermelerini 

istedikleri çalışmada; iş güvenliği ikliminin iş güvenliği liderliği ile iş güvenliği 

uyum davranışı arasındaki ilişkide tamamen aracılık ettiği ancak iş güvenliği 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 30 

liderliği ile iş güvenliği katılım davranış arasındaki ilişkiye kısmen aracılık 

ettiğini ifade etmişlerdir. Moon, Lee, & Oah (2013) ayrıca iş güvenliği 

kurallarının, talimatlarının iletilmesi ve gözlemlenmesi ve yeterli iş güvenliği 

eğitimi verilmesi durumunda, çalışanların doğrudan kazalarla ilgili uyum 

davranışlarına uyma olasılığı daha yüksek olacağını ifade etmişlerdir. Başka bir 

deyişle, iş güvenliği düzenlemeleri ve iş güvenliği uygulamaları gibi iş 

güvenliği ikliminin alt faktörleri yüksekse, iş güvenliği liderliğinin etkisinin 

küçük olacağının varsayılacağını, çünkü çalışanların iş güvenliği davranışına 

uyma olasılığı daha yüksek olacağı belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcı davranış 

söz konusu olduğunda, çalışan aktif olarak iş güvenliği ile ilgili iyileştirmeler 

önerdiğinden, yöneticinin rolünün daha önemli hale gelme olasılığı olduğunu 

bu nedenle, yöneticiler iş güvenliği katılımının önemini vurgularsa ve 

çalışanların aktif iş güvenliği katılımını teşvik ederse, çalışanların iş 

güvenliğine katılım davranışının artmasının muhtemel olduğu da ifade 

edilebilecektir (Moon, Lee, & Oah, 2013). 

İş güvenliğine özgü dönüştürücü liderliğe ilişkin olumlu algıların, hem 

iş güvenliği uyum ve katılım davranışları hem de olumlu iş güvenliği iklimi 

algılarıyla ilişkilendirileceğini öneren Smith, Eldridge & DeJoy (2016), 398 

profesyonel itfaiyeci ile çalışma yürütmüştür. Çalışmada iş güvenliği ikliminin, 

itfaiyeci iş güvenliği uyum ve katılım davranışları üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderlik ile 

iş güvenliği uyum ve katılım davranışları arasında arasındaki ilişki de manalı 

ve pozitif bulunmuştur. Profesyonel itfaiyecilerle yapılan bu çalışmada iş 

güvenliği davranış sonuçları üzerinde iş güvenliği liderliğinin etkisine iş 

güvenliği ikliminin aracılık ettiği görülmüştür. 

Türkiye’de iş güvenliği liderliği, iklimi ve davranışı ile ilgili yapılan ilk 

çalışmalardan biri Acar (2019) tarafından ana metal sanayinde 

gerçekleştirilmiştir. Ana metal sanayinde faaliyet gösteren iki tesiste toplam 

328 kişiyle çalışma yürütülmüştür. İş güvenliği liderliği ile iş güvenliğine uyum 

ve katılım arasında pozitif yönde manalı ve zayıf ilişki saptanmıştır. İş 

güvenliği liderliği ile iklimi arasında ise pozitif yönde manalı, orta düzeyde 

ilişki bulunmuştur. İş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı arasında de 

pozitif yönlü manalı, zayıf ilişki görülmüştür. Aracı analizine bakıldığında ise 

iş güvenliği liderliği ile iş güvenliği davranışı arasındaki ilişki üzerinde iş 

güvenliği ikliminin dolaylı etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Zohar (2003) güçlü liderlik ve iş güvenliği iklimi ilişkisinin işin artan 

fiziksel riskleri içerdiği zaman, liderlerin üyelerin büyümesine ve mesleki 

gelişimine olan bağlılığının, fiziksel refahlarının korunmasına veya 

önceliklendirilmesine kadar uzandığı gerçeğinin bir sonucu olarak açıklamıştır. 

Barling, Loughlin & Kelloway (2002) algılanan iş güvenliği ikliminin iş 

güvenliğine özgü dönüştürücü liderliğin bir işlevi olacağını tahmin ettikleri 

çalışmalarını yiyecek ve içecek endüstrisinde 174 katılımcı ile yapmışlardır. 

Oluşturdukları modelde algılanan iş güvenliği iklimi, iş güvenliğine özgü 
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dönüştürücü liderlik ve iş güvenliği arasındaki ilişkiye aracılık ettiği tespitinde 

bulunulmuştur. 

Dönüştürücü liderler, astlarının özdeşleşebileceği rol modelleri gibi 

davrandıklarını dile getiren Jiang & Probst (2016), bu liderlerin iş güvenliğinin 

önemini vurgulayarak ve idealleştirilmiş davranışlar sergileyip astlarının iş 

güvenliği farkındalığını artırma ve astlarına güvenliğin ortak bir hedef olduğu 

inancını aşılama eğiliminde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sebeple, 

çalışanların iş güvenliği katılımı sergileme olasılığı daha yüksek olacaktır. 

Jiang & Probst (2016) Amerika’da toplu taşıma kurumunca 171 kişiyle 

yaptıkları çalışmalarında dönüştürücü liderliğin iş güvenliği katılım davranışı 

ile olumlu bir şekilde ilişkili olup olmayacağı yönündeydi. Ayrıca iş güvenliği 

bilgisi ile iş güvenliği katılımı ve iş güvenliği motivasyonu ile iş güvenliği 

katılımı arasındaki ilişki, dönüştürücü liderlik yüksek olduğunda bu ilişkilerin 

daha güçlü olacağını test etmişlerdir. Sonuç olarak, dönüştürücü liderlik yüksek 

olduğunda, iş güvenliği katılımı olumlu bir şekilde ilişkiliydi. Ayrıca iş 

güvenliği motivasyonu ile iş güvenliği katılımı arasındaki ilişki, amirleri 

yüksek dönüştürücü liderliğe sahip olan çalışanlar arasında daha güçlü olduğu 

görülmüştür. İş güvenliği katılım davranışı, çalışanlar bireysel olarak motive 

edildiğinde ve dönüştürücü bir güvenlik liderliği tarzını benimsendiğinde en 

yüksek seviyede olacağını da öngörmüşlerdir. (Jiang & Probst, 2016) 

Telekomünikasyon ve elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren 

315 gönüllü çalışanla Erdoğan (2019) tarafından araştırma yapılmıştır. 

Sonuçlara göre iş güvenliğine özgü dönüştürücü liderlik seviyesi yükseldikçe 

iş güvenliği uyum ve katılım davranışlarında artış gözlenmiştir. 

Mullen, Kelloway & Teed (2011) iş güvenliği ile ilgili tutarsız liderlik 

tarzının çalışanların iş güvenliği katılımı ve uyum davranışı üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Sağlık kuruluşlarında çalışan 241 genç, 494 yetişkin çalışan ile bu 

çalışmayı yürütmüşlerdir. Bulgular zayıf iş güvenliği liderliğinin, çalışanın iş 

güvenliği uyum ve katılım davranışını olumsuz etkilediğini göstermiştir. 

Mullen, Kelloway & Teed (2011) ayrıca genç ve yetişkinlerle yaptıkları bu 

çalışmada, iş güvenliğine özgü liderlik tarzı ile iş güvenliği davranışları 

arasındaki ilişki modelinde her iki örnek için de aynı olduğunu, bunun da 

liderlik tarzının genç ve yetişkin çalışanlar için iş güvenliği davranışları 

üzerinde aynı etkilere sahip olduğunu göstermeleri açısından dikkat 

çekmektedir. 

Yagil & Luria (2010) yöneticilerin örgütün iş güvenliği iklimi algılarının 

çalışanların iş güvenliği uyum davranışıyla ve çalışanların grup iş güvenliği 

iklimi algılarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. İş güvenliği iklim seviyesi 

yüksek olan örgütlerde çalışanın iş güvenliği uyum davranışı da yüksek 

olacaktır. Ayrıca Yagil & Luria (2010) tarafından yöneticilerin iş güvenliği 

iklim algıları ile çalışanların iş güvenliği uyum davranışı arasındaki ilişki 

önemsiz bulunurken, çalışanların iş güvenliği iklimi algıları ile iş güvenliği 

uyum davranışı arasındaki ilişki önemli düzeyde kaldığı da bildirilmiştir. 
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İş güvenliği liderliği, iklimi ve davranışları arasında çoğu çalışmada 

manalı pozitif ilişkiler tespit edilmiş olsa da Kapp (2012), olumlu bir grup iş 

güvenliği iklimi algısının, daha yüksek yönetici liderliği seviyeleri aracılığıyla 

çalışanların iş güvenliği uyum davranışında iyileştirmeler gerçekleştirmek için 

gerekli bir koşul olduğunu söylemiş ancak aynı olumlu iş güvenliği ikliminin, 

yöneticinin liderlik uygulamaları ile çalışanın iş güvenliğine katılım davranışı 

arasındaki ilişki üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da göstermiştir. 

 

3. TEKSTİL İMALAT SEKTÖRÜNDE UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 
2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İSGK’ndan sonra Türkiye’de iş 

kazaları sayılarında belirgin bir azalış olmadığı (bknz. Grafik 1) görülmektedir. 

Mevzuatı uygulamanın iş kazalarını tek başına azaltacağına yönelik 

işletmelerdeki algılar da devam etmektedir. İş kazalarının azaltılması için 

işletmelerde iş güvenliğinin iyileştirilmesi için mevzuata uyumun ötesinde 

uygulamalar yapılması gerekmektedir. İşletmeler, iş yeri güvenliğinin 

performansını iyileştirmede mevzuatın ötesinde diğer faktörlerin de önemli bir 

rol oynadığını giderek daha fazla kabul etmektedirler (Brooks, 2017). İş 

güvenliği performansının iyileştirilmesi için iş yeri güvenliğinin temelleri ile 

ilgili ilk önerilerden biri 1986 yılındaki Çernobil felaketi sonrasında yapılmış 

olup, pozitif iş güvenliği kültürünün gelişimi için iş güvenliği liderliğinin somut 

olarak gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir (International Atomic Energy 

Agency, 2002). 

İş yeri güvenliğinin temellerini sağlamadaki araçlardan biri olan OHSAS 

18001 ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ilk 1999 yılından yayınlanarak 

işletmelerin gündemine gelmiştir. En son 2007 yılında revizyon geçiren 

OHSAS 18001’de iş güvenliği liderliği ile ilgili herhangi bir madde 

bulunmamaktaydı. Bir yönetim sistemi olan OHSAS 18001, 2018 yılında 

yürürlükten kaldırılıp ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 

yayınlanmıştır. Türkiye’de ise Nisan 2018 yılında TSE tarafından yürürlüğe 

alınmıştır. ISO 45001 ile ‘Liderlik’ standardın tam ortasında yer almaktadır. 

ISO 45001, üst yönetimin liderlik ile iş güvenliği performansını destekleyen bir 

iş güvenliği ortamının geliştirmesi gerektiğini iletmektedir. 

Buradan yola çıkarak yürütülen bu tez çalışmasında amaçlardan biri; iş 

güvenliği performans çıktısı olarak temsil edilen çalışanların sergilediği 

güvenli davranışların (uyum ve katılım) (Neal & Griffin, 2002), iş güvenli 

liderliği ve iş güvenliği iklimi tarafından nasıl etkilendiğinin açıklanmasıdır. 

Ayrıca iş güvenliği iklimi ve iş güvenliği liderliğinin güvenli davranış 

üzerindeki aracı etkileri de araştırılacaktır. Bu değerlendirmeler neticesinde tez 

çalışması ile Türkiye’de iş güvenliği liderliği ile ilgili uyumluluğun 

uygulamadaki boşluğu tespit edilerek buna katkı sağlanması da 

amaçlanmaktadır. 
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3.2. Araştırmanın Yöntemi 

3.2.1. Araştırma Modeli ve Ana Hipotezleri 
Araştırmada iki genel model oluşturulmuştur. Birinci araştırma 

modelinde iş güvenliği liderliğinin güvenli davranış üzerindeki etkisinde iş 

güvenliği ikliminin aracı rolü olduğu varsayılmıştır. İkinci araştırma modelinde 

ise iş güvenliği ikliminin güvenli davranış üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracı rolü olduğu varsayılmıştır. 

 

 
Şekil 3: Araştırma Modeli-1. 

 

 
Şekil 4: Araştırma Modeli-2. 

 

Araştırmalar hipotezlere dayandığından burada ana hipotezler üzerine 

odaklanılmıştır. Ana hipotez üzerinde odaklanmak yeterli olmayacağından bu 

hipotezlerin etkilenmesi söz konusu olabilecek çeşitli faktörlerden de ayrıca alt 

hipotezler belirlenmiştir (Şencan, 2007). Ana ve alt hipotezler Tablo 15’te 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 15: Ana ve Alt Hipotezler. 

Ana 

Hipotez 

Alt 

Hipotez 
Hipotez Açıklaması 

H1  
İş güvenliği liderliği algısı ile demografik değişkenler 

arasında istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H1a 
İş güvenliği liderliği algısı ile cinsiyet arasında istatistiki 

olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H1b 
İş güvenliği liderliği algısı ile eğitim durumu arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H1c 
İş güvenliği liderliği algısı ile medeni durum arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H1d 
İş güvenliği liderliği algısı ile işteki konum arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H1e 

İş güvenliği liderliği algısı ile mevcut iş yerinde kaza 

geçirme durumu arasında istatistiki olarak manalı düzeyde 

fark vardır. 
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 H1f 

İş güvenliği liderliği algısı ile iş güvenliği eğitimi alma 

durumu arasında istatistiki olarak manalı düzeyde fark 

vardır. 

H2  
İş güvenliği iklimi algısı ile demografik değişkenler 

arasında istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H2a 
İş güvenliği iklimi algısı ile cinsiyet arasında istatistiki 

olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H2b 
İş güvenliği iklimi algısı ile eğitim durumu arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H2c 
İş güvenliği iklimi algısı ile medeni durum arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H2d 
İş güvenliği iklimi algısı ile işteki konum arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H2e 

İş güvenliği iklimi algısı ile mevcut iş yerinde kaza geçirme 

durumu arasında istatistiki olarak manalı düzeyde fark 

vardır. 

 H2f 

İş güvenliği iklimi algısı ile iş güvenliği eğitimi alma 

durumu arasında istatistiki olarak manalı düzeyde fark 

vardır. 

H3  
İş güvenliği davranışı ile demografik değişkenler arasında 

istatistiki olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H3a 
İş güvenliği davranışı ile cinsiyet arasında istatistiki olarak 

manalı düzeyde fark vardır. 

 H3b 
İş güvenliği davranışı ile eğitim durumu arasında istatistiki 

olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H3c 
İş güvenliği davranışı ile medeni durum arasında istatistiki 

olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H3d 
İş güvenliği davranışı ile işteki konum arasında istatistiki 

olarak manalı düzeyde fark vardır. 

 H3e 

İş güvenliği davranışı ile mevcut iş yerinde kaza 

geçirme durumu arasında istatistiki olarak manalı 

düzeyde fark vardır. 

 H3f 

İş güvenliği davranışı ile iş güvenliği eğitimi alma 

durumu arasında istatistiki olarak manalı düzeyde 

fark vardır. 

H4  
İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği iklimi arasında 

pozitif olarak manalı bir ilişki vardır. 
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H5  
İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği davranışı 

arasında pozitif olarak manalı bir ilişki vardır. 

H6  
İş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı arasında 

pozitif olarak manalı bir ilişki vardır. 

H7  

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği ikliminin aracılık 

etkisi vardır. 

 H7a 

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi eylem alt 

boyutunun aracılık etkisi vardır. 

 H7b 

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi eylem alt 

boyutunun aracılık etkisi vardır. 

 H7c 

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi beklenti 

eylem alt boyutunun aracılık etkisi vardır. 

 H7d 

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi beklenti 

eylem alt boyutunun aracılık etkisi vardır. 

H8  

İş güvenliği ikliminin iş güvenliği davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği liderliğinin aracılık 

etkisi vardır. 

 H8a 

İş güvenliği iklimi eylem alt boyunun iş güvenliği 

uyum davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

 H8b 

İş güvenliği iklimi eylem alt boyunun iş güvenliği 

katılım davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

 H8c 

İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

uyum davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

 H8d 

İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

katılım davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

 H8c 

İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

uyum davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 
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 H8d 

İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

katılım davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

 

3.2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 
1. Çalışma, tezin adı olan “Çalışanların Görüşleri Temelinde İş 

Güvenliği Liderliği, İklimi ve Davranışı Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 

Tekstil İmalat Sektöründe Uygulama.” ile sınırlıdır. 

2. Bu araştırma, mevzuattaki değişiklikler, sert ekonomik dalgalanmalar, 

pandemi süreçleri gibi durumlar sebebiyle mevcut ortamın ve iş güvenliği 

liderliği algılarının etkilenmesi ile sınırlıdır. 

3. İşletmelerin kendi yapılarını ortaya çıkarmasından dolayı uygulamaya 

izin vermemesi ile sınırlıdır. 

4. Katılımcıların çalışmaya katılmaya gönüllü olmaması ile sınırlıdır. 

5. Araştırmadan elde edilecek veriler, kullanılan ölçeklerden toplanacak 

olan verilerle sınırlıdır. 

 

3.2.3. Araştırma Evreni ve Örneklem Seçimi 
Bu araştırmanın evrenini Tekirdağ ilinde, tekstil imalat sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. 2020 yılı SGK 

istatistikleri yıllığına göre Tekirdağ ilindeki tekstil imalat sektöründe 430 

işletmede 47.625 sigortalı çalışan bulunmaktadır (SGK t.y.). Bu kapsamda 

Tekirdağ ilinde tekstil imalat sektöründe çalışanların örneklem sayısını 

belirlemek amacıyla aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Lorcu, 2015).  

 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1
𝑁

 

 

𝑛0 =
𝑡2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑑2
 

 

n: Örneklem büyüklüğü, N: Ana kütle büyüklüğü 

t: Güven düzeyine karşılık t değeri 

p: Belli bir özelliğe sahip birimlerin oranı 

d: Tahmini tolerans miktarı (hata payı).  

%5 hata payı ile ana kütleyi temsil edecek örneklem büyüklüğü: 

 

𝑛0 =
1,962 × 0,5 × (1 − 0,5)

0,052
= 384,16 
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𝑛 =
384,16

1 +
(384,16 − 1)

47625

≅ 381,09 

Örneklem büyüklüğü hesabı sonucunda, örneklem sayısının 381 çalışana 

ulaşıldığı takdirde, araştırmanın ana evreni temsil etme düzeyi gerçekleşmiş 

olacaktır. Araştırmanın örnekleminin oluşturulmasında örnekleme yöntemi 

olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme, evren içerisinden örneklem 

seçiminde araştırmacı tarafından belirlenen tesadüfî olmayan örnekleme 

yöntemidir. Kolayda örneklemede veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve 

ekonomik şekilde toplanabilmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmaların yaklaşık 

%90’nında kolayda örnekleme yöntemi kullanıldığı ifade edilmektedir 

(Haşıloğlu, Baran & Aydın, 2015). 

 

3.2.4. Veri Toplama Araçları 
Çalışmada verileri toplamak için anket kullanılmıştır. Anket uygulaması 

T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Etik Komisyonunun 17.12.2019 tarihli ve 

2019/22 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Tekirdağ’da tekstil imalat 

sektöründe faaliyet gösteren üç işletmede 495 kişiyle anket gerçekleştirilmiştir. 

79 anket eksik bilgi girişi, yanlış kodlama nedeniyle geçersiz sayılıp 416 anket 

analize dahil edilmiştir. Anketler çalışanlara dağıtılmadan önce bilgilendirme 

yapılmış, akabinde dağıtılmış ve kısa bir süre sonra toplanmıştır. Anket 4 

bölümden oluşmaktadır. Ölçeklerde 5‟li Likert ölçeği (1: Kesinlikle 

katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Kararsızım/Bilgim Yok, 4: Katılmıyorum, 5: 

Hiç katılmıyorum) kullanılmıştır. 

 

3.2.4.1. Demografik Sorular 
Toplam 11 sorudan oluşan bu bölümde ankete katılanların yaş, cinsiyet, 

medeni durum, kıdem, eğitim durumu, iş kazası geçirme durumu ve eğitim 

alma durumları sorulmuştur. 

 

3.2.4.2. İş Güvenliği Liderliği (İGL) Ölçeği 
Çalışanların amirlerinin liderliğinin belirlenmesinde Wu (2005) 

tarafından geliştirilen toplam 45 maddeden oluşan iş güvenliği liderlik ölçeği 

(Tablo 16) kullanılmıştır. Ölçek yazar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 

 

Tablo 16: İş Güvenliği Liderliği Ölçeği. (Wu, 2005) 

Madde 

1. İş güvenliği faaliyetini dürüst bir şekilde yürütebilir. 

2. Sağlık ve güvenliğe ilişkin çalışma kurallarına uyar ve bu konuda model olur. 

3. Sorumluluktan kaçmaz, herhangi bir iş kazası ya da acil durumlarda sorumluluk 

üstlenir. 

4. İş güvenliği faaliyetini yürütürken ilkelerine bağlı kalır. 
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5. Farklı koşullar altında esnek bir şekilde iş güvenliği faaliyetini yürütür. 

6. Çalışanların iş güvenliği konusunun önemini farkına varmalarına yardımcı olur. 

7. Çalışanları, iş güvenliği hakkında bilgi edinmeleri için iş güvenliği faaliyetlerine 

katılmaya teşvik eder. 

8. İş güvenliği konusunda yeni bilgiler edinmeye açıktır ve çalışanların da 

öğrenmelerini sağlayıcı bir ortam hazırlar. 

9. İş güvenliği kavramının ne olduğunu açık bir şekilde açıklayabilir ve bu konuda 

bilgilendirebilir. 

10. Çalışanları, kazayla sonuçlanan durumların sebeplerini araştırmaya teşvik eder. 

11. İş güvenliği kavramını çalışanlarla paylaşarak onları iş birliği yapmaya teşvik eder. 

12. İş güvenliği konuları hakkında kendi kararlarını vermeleri hususunda farklı 

birimlere yetki verir. 

13. Karar vermeden önce önemli iş güvenliği konularını çalışanlarla tartışır. 

14. Bir bütün olarak başarıya ulaşabilmek için iyi bir çalışma ortamı öngörür. 

15. İş güvenliği değerlerinin ne olduğunu gösterir ve çalışanları da bunu öğrenmeye 

teşvik eder. 

16. İş güvenliği faaliyetini yürütürken çalışanlara sevecen davranır. 

17. Çalışanlar arasında arkadaşlığı geliştirmek adına uyumlu bir ortam tasarlar. 

18. Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışır. 

19. İş güvenliği kaynaklarının tahsisiyle makul derecede ilgilenebilir. 

20. İş güvenliği faaliyetini yürütürken farklı bölümler arasında uyumu korumaya özen 

gösterir. 

21. Güvenli olmayan davranışlarından ötürü çalışanları topluluk önünde kınamaz. 

22. İş güvenliği faaliyetine ilişkin olarak çalışanlardan gelebilecek eleştirileri kabul 

eder. 

23. Çalışanlara güvenir ve onların iş güvenliği faaliyetini yürütme becerilerinden 

şüphe duymaz. 

24.Çalışanların iş güvenliği hedeflerine ulaşmaya yetkin olduklarından emindir. 

25. Güvenli olmayan davranışlarından ötürü çalışanları topluluk önünde kınar. 

26. Çalışanların günlük yaşamlarıyla ilgilenir. 

27. Çalışanların iş güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. 

28. İş kazası ya da acil durumların güvensiz çalışma ortamından kaynaklandığına 

inanır. 

29. Çalışanlar iş güvenliği kurallarına uymadıklarında, bu durumu düzeltmeleri için 

onlara bir şans daha verir. 

30. Çalışanlar iş güvenliği faaliyetini yerine getirdiklerinde onları takdir eder. 

31. Sıkı bir tutum sergileyerek çalışanlardan iş güvenliği faaliyetini yerine 

getirmelerini bekler. 

32. İş güvenliği faaliyetinde iyi bir performans sergileyen birimleri ödüllendirir. 

33. İş güvenliği faaliyetinde iyi bir performans sergilemeyen birimleri cezalandırır. 

34. Her çalışanın kendi iş güvenliğinden sorumlu olmasını ister. 

35. Çalışanların iş güvenliği hedeflerini gereğince yerine getirmelerini ister. 

36. İş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin iç yönetmeliklerin oluşturulmasını 

destekler. 

37. Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışma kurallarına uymasını ister. 

38. İş güvenliği faaliyetiyle adil bir şekilde ilgilenir. 
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39. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç yönetmeliklerine sıkı bir şekilde 

uymalarını ister. 

40. Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç yönetmelikleri üzerinde değişiklik 

yapar. 

41. İş sağlığı ve güvenliği yöneticisinin dikkatini iş güvenliği faaliyetine vermesini 

ister. 

42. İş sağlığı ve güvenliği biriminden sağlık ve güvenlik çalışma planlarını 

oluşturmalarını ister. 

43. Çalışanlardan iş güvenliği noksanlarını sürekli iyileştirmelerini bekler. 

44. Çalışanların iş güvenliği performanslarını düzenli olarak değerlendirir. 

45. İş güvenliği konusunda iyi bir performans sergileyenleri terfi ettirir. 

 

3.2.4.3. İş Güvenliği İklimi (İGİ) Ölçeği 
İş yerinin iş güvenliği ikliminin belirlenmesinde Zohar (2000)’ın toplam 

10 maddeden oluşan iş güvenliği iklim ölçeği (Tablo 17) tercih edilmiştir. 

Ölçek yazar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 

 
Tablo 17: İş Güvenliği İklim Ölçeği. (Zohar, 2000) 

Madde 

1. Yönetim, ne zaman güvenlik kurallarına uygun yapılan bir iş görse iyi bir 

şeyler söyler. 

2. Yönetim, herhangi bir çalışanın iş güvenliğini arttırma konusundaki 

önerilerini ciddiye alır. 

3. Yönetim, iş güvenliği konularını tartışmak üzere çalışma esnasında işçilerle 

çalışır. 

4. Yönetim, iş güvenliği kurallarını, hatta küçük kurallar dahi olsa görmezden 

gelen çalışanlara sinirlenir. 

5. Yönetim, bir çalışan bazı güvenlik kurallarını ihlal ett iğinde daha sıkı 

denetler. 

6. Yönetim, iş kazası söz konusu olmadıkça işin nasıl yapıldığını umursamaz.  

7. Her ne zaman baskı artarsa, yönetim kuralları uygulamaksızın daha hızlı 

çalışmamızı ister. 

8. Bölüm yöneticim, iş güvenliği problemlerine bu şirketteki diğer 

yöneticilerden daha az dikkat eder. 

9. Yönetim, sadece büyük iş güvenliği problemlerini takip eder ve rutin 

problemleri görmezden gelir. 

10. Yönetim, işler programa göre yürütüldüğü sürece nasıl yapıldığı ile 

ilgilenmez. 

 

3.2.4.4. İş Güvenliği Davranış (İGD) Ölçeği 
Bir iş güvenliği performans çıktısı olarak çalışanların iş güvenliği 

davranışlarının belirlenmesinde Neal, Griffin & Hart (2000) tarafından 

geliştirilen toplam 6 maddeden oluşan ölçek (Tablo 18) tercih edilmiştir. 

Dursun (2012) tarafından Türkçe’ye çevrilerek kullanılan sorular 

kullanılmıştır. 
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Tablo 18: İş Güvenliği Davranış Ölçeği. (Dursun, 2012) 

Madde 

1. İşimi yaptığım esnada bütün gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanırım. 

2. İşimi yaparken uygun güvenlik prosedürlerini kullanırım. 

3. İşimi yaptığım esnada en yüksek güvenlik seviyelerini sağlarım. 

4. İşyeri içinde güvenlik programlarını teşvik ederim. 

5. İşyeri güvenliğinin iyileştirilmesi için fazladan çaba harcarım. 

6. İşyeri güvenliğinin iyileştirilmesine yardım edecek görev ve aktiviteleri gönüllü 

olarak yaparım. 

 

3.2.5. Analiz Yöntemleri 
Çalışmada elde edilen verilerin istatistik analizlerinin 

gerçekleştirilmesinde IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye), Lisrel 8.8 

ve AMOS programları kullanılmıştır. Manalılık değerlendirmesi en az p<0,05 

seviyesinde yapılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik 

değerlendirmelerinde güvenilirlik analizleri, keşfedici ve doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) yapılmıştır. Elde edilen veriler için önce tanımlayıcı istatistiki 

metotlar (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, minimum, maksimum) 

kullanılmıştır. Nicel veriler, normal dağılıma uygunlukları için Kolmogorov-

Smirnov, Shapiro-Wilk testi ve grafiksel değerlendirmeler ile test edilmiştir. 

Normal dağılıma sahip olan nicel verilerin iki grup karşılaştırmalarında Student 

t test, normal dağılıma sahip olmayan verilerin iki grup karşılaştırmalarında ise 

Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip olan üç ve üzeri 

grupların karşılaştırmalarında Oneway Anova testi, normal dağılıma sahip 

olmayan üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis testinden 

yararlanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin analizinde Pearson korelasyon 

analizi normal dağılıma sahip olan değişkenlerde, Spearman’s korelasyon 

analizi ise normal dağılıma sahip olmayan değişkenlerde kullanılmıştır. Aracı 

(mediator) etkisini incelemek amacıyla lineer regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Aracı etki analizinde dolaylı etkinin manalılığı orijinal veri 

setinden alınan binlerce rastgele verinin oluşturulduğu ve daha güvenilir 

sonuçlar verdiği ortaya konan (Gürbüz, 2019) Bootstrapping yöntemi (%95 

güven düzeyinde 2000 örneklem ile) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik 

modellemesi ile sınanmıştır. Bootstrapping yöntemi, örneklem sayısını 

artırarak oluşturulan modelde bulunan doğrudan ve dolaylı etkilerin 

manalılığını sınamakta ve aracılık modellerinde oldukça sık kullanılmaktadır 

(Satıcı & Deniz, 2019). Bootstrapping yönteminde güvenilir tahminler için en 

az 2000 yeniden örnekleme yeterli kabul görmektedir (Gürbüz, 2019). 

 

3.2.6. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri 
Araştırmalarda kullanılan her ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik olarak iki 

özelliği taşıması gerekir. Geçerlilik, bir ölçeğin ölçmek istediği özelliği ölçmesi 

ile ilgili bir kavramken; güvenirlik ise bir ölçme aracı ile aynı şartlarda 
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tekrarlanan ölçümlerden elde edilen ölçüm değerlerinin kararlığının bir işareti 

olarak tanımlanabilir (Lorcu, 2015). Bu kapsamda araştırmada kullanılan 

ölçeklerin daha önceden geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmış olsa da 

tekrar geçerlilik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik 

analizlerinde keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizinde 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı yöntemi kullanılmıştır. 

Keşfedici faktör analizi bir belirleme işlevini, hipotez kurmaya yönelik 

bilgi edinilmesini sağlamaya çalışır (Erkorkmaz ve diğerleri, 2013). Amacı, 

veriye uygun olan modeli bulmak ve bu doğrultuda farklı alternatiflerde 

modeller oluşturup kuramsal yaklaşımı destekleyen ve veriye tamamen uyan 

modeli saptamaktır (Tezcan, 2008). Keşfedici faktör analizine uygunluk 

konusunda ilk olarak ölçeklerin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerleri 

bulunmuştur. KMO testi değişkenler arasındaki korelasyonları ve faktör 

analizinin uygunluğunu ölçen testtir (Yaşlıoğlu, 2017). KMO değerinin aldığı 

değerlere göre yeterlilik ölçüt aralıkları Tablo 19’da verilmiştir. Bir sonraki test 

olan Bartlett Küresellik testi korelasyon matrisini genel olarak incelemekte ve 

korelasyon matrisinin istatistiki olarak manalılığına bakmaktadır (Yaşlıoğlu, 

2017). Korelasyonların istatistiki olarak manalı bulunması veya p değerinin 

0,05’ten küçük çıkması halinde verilerden faktör çıkarılabileceği sonucuna 

varılır (Şencan & Fidan, 2020). 

 
Tablo 19: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Yeterlilik Ölçüt Aralıkları. (Sharma, 1996; 

Tavşancıl, 2002; Altunışık ve diğerleri, 2005) 

KMO Ölçüt Aralıkları Yeterlilik 

<0,50 Kabul edilemez 

0,50-0,59 Zayıf 

0,60-0,69 Orta 

0,70-0,79 İyi 

0,80-0,89 Oldukça iyi 

0,90-100 Mükemmel 

 

Güvenirliğin hesaplanmasında Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 

metodu, maddelerin doğru veya yanlış olacak şekilde puanlanmayıp 1-3, 1-4, 

1-5 gibi puanlandığında kullanılması uygun olan bir yöntem olarak tercih 

edilmektedir (Ercan & Kan, 2004). Cronbach alfa güvenirlik katsayısının 

değerlendirilmesinde ölçeğin güvenirliği Tablo 20’ye göre yorumlanmıştır. 

 
Tablo 20: Cronbach Alfa Katsayısı Güvenirlik Aralıkları. (Karagöz, 2014) 

Alfa Katsayısı Aralıkları Güvenirlik 

0,00 < 0,40 Güvenilir değil 

0,40 < 0,60 Düşük güvenirlik 

0,60 < 0,80 Oldukça güvenilir 

0,80 < 1,00 Yükse derecede güvenilir 
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DFA daha önceden tanımlanmış ve sınırlandırılmış bir yapının, bir 

model olarak doğrulanıp doğrulanmadığının test edildiği bir analiz olarak 

kullanılmaktadır (Telef, 2013). DFA yapısal eşitlik modellerinden biri olup 

model uyumunun değerlendirilmesinde RMSEA (Tahminin Kök Hata Kareler 

Ortalaması), NFI (Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi), NNFI (Ölçeklendirilmemiş 

Uyum İndeksi), CFI (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi), IFI (Artan Uyum İndeksi), 

RFI (Göreli Uyum İndeksi), SRMR (Standartlaştırılmış Kök Artık Kareler 

Ortalaması), GFI (Uyum İyiliği İndeksi), AGFI (Düzeltilmiş Uyum İyiliği 

İndeksi), X2/df  uyum indeksleri kullanılmıştır (Erkorkmaz ve diğerleri, 2013; 

Temel, 2020). DFA sonuçlarının geçerli olduğunu söyleyebilmek için modele 

ait uyum indekslerinin beklenen katsayılarda (Tablo 21) yeterlilik göstermesi 

gerekmektedir. Uyumu iyi olan modeller birçok farklı indekste, bazen 

hepsinde, tutarlı sonuçlar vermesiyle beraber CFI ve RMSEA belki de en sık 

rapor edilen uyum indeksleridir (Ullman, 2015). 

 
Tablo 21: Model Uyum İndeksleri. (Demir & Akengin, 2010; Dursun & Kocagöz 

2010; Temel, 2020; Tezcan, 2008) 

Uyum indeksi Kabul edilebilir uyum 

RMSEA ≤ 0,10 

NFI ≥ 0,90 

NNFI ≥ 0,90 

CFI ≥ 0,90 

IFI ≥ 0,90 

RFI ≥ 0,85 

SRMR ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,85 

X2/df   < 5 

 

3.2.6.1. İş Güvenliği Liderlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Analizleri Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 
Keşfedici (açıklayıcı) faktör analizinde Varimax rotasyonu uygulanıp 

faktör analizine tabi kılındığında maddelerin tek faktör altında toplanabileceği 

görülmüştür. Yapılan birçok çalışmada faktör yük değerleri için alınabilecek 

sınır değerin 0,40 olabileceği gösterilmiştir (Yiğit, Bütüner & Dertlioğlu, 

2008). Buna istinaden 25. ve 33. maddeler bu tek faktörde yükleri 0,40’ın 

altında olduğu için çıkarılmıştır. 
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Tablo 21: İş Güvenliği Liderliği Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s Küresellik Testi 

Sonuçları (45 soru için). 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik 

Ölçümü 

 0,963 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki kare 13122,348 

 Serbestlik 

derecesi 

990 

 Manalılık 0,001 

 

Araştırmada KMO örneklem yeterlilik ölçüm değeri 0,963 olduğu 

görülmektedir. Bu değerin KMO için mükemmel bir değer olduğu ve ilgili veri 

gruba analiz yapılmasının uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

 
Tablo 22: İş Güvenliği Liderliği Ölçeğinin Faktör Analizi Ağırlıkları (45 soru için) 

 Faktörler 

 1 

1. İş güvenliği faaliyetini dürüst bir şekilde yürütebilir. 0,624 

2. Sağlık ve güvenliğe ilişkin çalışma kurallarına uyar ve bu 

konuda model olur. 
0,651 

3. Sorumluluktan kaçmaz, herhangi bir iş kazası ya da acil 

durumlarda sorumluluk üstlenir. 
0,687 

4. İş güvenliği faaliyetini yürütürken ilkelerine bağlı kalır. 0,765 

5. Farklı koşullar altında esnek bir şekilde iş güvenliği faaliyetini 

yürütür. 
0,554 

6. Çalışanların iş güvenliği konusunun önemini farkına 

varmalarına yardımcı olur. 
0,757 

7. Çalışanları, iş güvenliği hakkında bilgi edinmeleri için iş 

güvenliği faaliyetlerine katılmaya teşvik eder. 
0,751 

8. İş güvenliği konusunda yeni bilgiler edinmeye açıktır ve 

çalışanların da öğrenmelerini sağlayıcı bir ortam hazırlar. 
0,768 

9. İş güvenliği kavramının ne olduğunu açık bir şekilde 

açıklayabilir ve bu konuda bilgilendirebilir. 
0,770 

10. Çalışanları, kazayla sonuçlanan durumların sebeplerini 

araştırmaya teşvik eder. 
0,744 

11. İş güvenliği kavramını çalışanlarla paylaşarak onları iş birliği 

yapmaya teşvik eder. 
0,771 

12. İş güvenliği konuları hakkında kendi kararlarını vermeleri 

hususunda farklı birimlere yetki verir. 
0,597 

13. Karar vermeden önce önemli iş güvenliği konularını 

çalışanlarla tartışır. 
0,728 

14. Bir bütün olarak başarıya ulaşabilmek için iyi bir çalışma 

ortamı öngörür. 
0,742 

15. İş güvenliği değerlerinin ne olduğunu gösterir ve çalışanları da 

bunu öğrenmeye teşvik eder. 
0,782 

16. İş güvenliği faaliyetini yürütürken çalışanlara sevecen 

davranır. 
0,758 
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17. Çalışanlar arasında arkadaşlığı geliştirmek adına uyumlu bir 

ortam tasarlar. 
0,737 

18. Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışır. 0,726 

19. İş güvenliği kaynaklarının tahsisiyle makul derecede 

ilgilenebilir. 
0,731 

20. İş güvenliği faaliyetini yürütürken farklı bölümler arasında 

uyumu korumaya özen gösterir. 
0,710 

21. Güvenli olmayan davranışlarından ötürü çalışanları topluluk 

önünde kınamaz. 
0,640 

22. İş güvenliği faaliyetine ilişkin olarak çalışanlardan gelebilecek 

eleştirileri kabul eder. 
0,659 

23. Çalışanlara güvenir ve onların iş güvenliği faaliyetini yürütme 

becerilerinden şüphe duymaz. 
0,601 

24.Çalışanların iş güvenliği hedeflerine ulaşmaya yetkin 

olduklarından emindir. 
0,619 

25. Güvenli olmayan davranışlarından ötürü çalışanları 

topluluk önünde kınar. 
-0,029 

26. Çalışanların günlük yaşamlarıyla ilgilenir. 0,468 

27. Çalışanların iş güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. 0,721 

28. İş kazası ya da acil durumların güvensiz çalışma ortamından 

kaynaklandığına inanır. 
0,449 

29. Çalışanlar iş güvenliği kurallarına uymadıklarında, bu durumu 

düzeltmeleri için onlara bir şans daha verir. 
0,511 

30. Çalışanlar iş güvenliği faaliyetini yerine getirdiklerinde onları 

takdir eder. 
0,681 

31. Sıkı bir tutum sergileyerek çalışanlardan iş güvenliği 

faaliyetini yerine getirmelerini bekler. 
0,685 

32. İş güvenliği faaliyetinde iyi bir performans sergileyen 

birimleri ödüllendirir. 
0,568 

33. İş güvenliği faaliyetinde iyi bir performans sergilemeyen 

birimleri cezalandırır. 
0,154 

34. Her çalışanın kendi iş güvenliğinden sorumlu olmasını ister. 0,633 

35. Çalışanların iş güvenliği hedeflerini gereğince yerine 

getirmelerini ister. 
0,694 

36. İş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin iç yönetmeliklerin 

oluşturulmasını destekler. 
0,719 

37. Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışma 

kurallarına uymasını ister. 
0,686 

38. İş güvenliği faaliyetiyle adil bir şekilde ilgilenir. 0,775 

39. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç 

yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uymalarını ister. 
0,707 

40. Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç yönetmelikleri 

üzerinde değişiklik yapar. 
0,494 

41. İş sağlığı ve güvenliği yöneticisinin dikkatini iş güvenliği 

faaliyetine vermesini ister. 
0,715 

42. İş sağlığı ve güvenliği biriminden sağlık ve güvenlik çalışma 

planlarını oluşturmalarını ister. 
0,686 
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43. Çalışanlardan iş güvenliği noksanlarını sürekli 

iyileştirmelerini bekler. 
0,721 

44. Çalışanların iş güvenliği performanslarını düzenli olarak 

değerlendirir. 
0,697 

45. İş güvenliği konusunda iyi bir performans sergileyenleri terfi 

ettirir. 
0,537 

 

İkinci aşama olarak, iki soru (25 ve 33. Sorular) dışlanarak tekrar faktör 

analizi uygulandığında maddelerin yine tek faktör altında toplandığı 

görülmektedir. İş güvenliği liderliği ölçeğinin 43 soruluk son hali için keşfedici 

(açıklayıcı) faktör analizinin uygulanabilirliği için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

yeterlilik ölçümüne ve Bartlett’s Küresellik testine bakılmıştır. 

 
Tablo 23: İş Güvenliği Liderliği Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s Küresellik Testi 

Sonuçları (43 soru için). 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik 

Ölçümü 

 0,965 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki kare 12860,762 

 Serbestlik derecesi 903 

 Manalılık 0,001 

 

43 soruluk ölçekte KMO örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,965 olduğu 

görülmektedir. Bu değerin KMO için mükemmel bir değer olduğu ve ilgili veri 

grubuna analiz yapılmasının uygun olduğunu söyleyebiliriz. 

Bartlett küresellik testi, korelasyon matrisinin benzer matris olup 

olmadığı hipotezini test etmek için kullanılmış olup ve bu hipotez p<0,001 

seviyesinde reddedilmiştir. Bu da bize maddeler arasında ilişkinin varlığını 

ortaya koyarak faktör analizi için verilerin uygunluğunu göstermektedir (Akgül 

& Çevik, 2003; Hair ve diğerleri, 1998). 

Bu tek faktör ölçeğin varyansının %46,32’sini açıklamaktadır. Sosyal 

bilimlerde yapılan analizlerde %40 ile %60 arasında değişen varyans oranları 

yeterli kabul edilmektedir (Yiğit, Bütüner & Dertlioğlu, 2008). Analiz 

sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı 

da o kadar güçlü olmaktadır. Faktör analizine ilişkin faktör ağırlıkları Tablo 

24’te verilmiştir. Faktör ağılıkları incelendiğinde en düşük 0,449 en yüksek 

0,782 arasında saptanmıştır.   

 
Tablo 24: İş Güvenliği Liderliği Ölçeğinin Faktör Analizi Ağırlıkları (43 soru için). 

 Faktörler 

 1 

1. İş güvenliği faaliyetini dürüst bir şekilde yürütebilir. 0,625 

2. Sağlık ve güvenliğe ilişkin çalışma kurallarına uyar ve bu 

konuda model olur. 

0,651 
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3. Sorumluluktan kaçmaz, herhangi bir iş kazası ya da acil 

durumlarda sorumluluk üstlenir. 

0,688 

4. İş güvenliği faaliyetini yürütürken ilkelerine bağlı kalır. 0,765 

5. Farklı koşullar altında esnek bir şekilde iş güvenliği faaliyetini 

yürütür. 

0,553 

6. Çalışanların iş güvenliği konusunun önemini farkına 

varmalarına yardımcı olur. 

0,757 

7. Çalışanları, iş güvenliği hakkında bilgi edinmeleri için iş 

güvenliği faaliyetlerine katılmaya teşvik eder. 

0,751 

8. İş güvenliği konusunda yeni bilgiler edinmeye açıktır ve 

çalışanların da öğrenmelerini sağlayıcı bir ortam hazırlar. 

0,768 

9. İş güvenliği kavramının ne olduğunu açık bir şekilde 

açıklayabilir ve bu konuda bilgilendirebilir. 

0,770 

10. Çalışanları, kazayla sonuçlanan durumların sebeplerini 

araştırmaya teşvik eder. 

0,743 

11. İş güvenliği kavramını çalışanlarla paylaşarak onları iş birliği 

yapmaya teşvik eder. 

0,771 

12. İş güvenliği konuları hakkında kendi kararlarını vermeleri 

hususunda farklı birimlere yetki verir. 

0,596 

13. Karar vermeden önce önemli iş güvenliği konularını 

çalışanlarla tartışır. 

0,728 

14. Bir bütün olarak başarıya ulaşabilmek için iyi bir çalışma 

ortamı öngörür. 

0,743 

15. İş güvenliği değerlerinin ne olduğunu gösterir ve çalışanları da 

bunu öğrenmeye teşvik eder. 

0,782 

16. İş güvenliği faaliyetini yürütürken çalışanlara sevecen 

davranır. 

0,759 

17. Çalışanlar arasında arkadaşlığı geliştirmek adına uyumlu bir 

ortam tasarlar. 

0,738 

18. Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışır. 0,727 

19. İş güvenliği kaynaklarının tahsisiyle makul derecede 

ilgilenebilir. 

0,731 

20. İş güvenliği faaliyetini yürütürken farklı bölümler arasında 

uyumu korumaya özen gösterir. 

0,711 

21. Güvenli olmayan davranışlarından ötürü çalışanları topluluk 

önünde kınamaz. 

0,640 

22. İş güvenliği faaliyetine ilişkin olarak çalışanlardan gelebilecek 

eleştirileri kabul eder. 

0,659 

23. Çalışanlara güvenir ve onların iş güvenliği faaliyetini yürütme 

becerilerinden şüphe duymaz. 

0,601 

24.Çalışanların iş güvenliği hedeflerine ulaşmaya yetkin 

olduklarından emindir. 

0,619 

26. Çalışanların günlük yaşamlarıyla ilgilenir. 0,468 

27. Çalışanların iş güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. 0,721 

28. İş kazası ya da acil durumların güvensiz çalışma ortamından 

kaynaklandığına inanır. 

0,449 

29. Çalışanlar iş güvenliği kurallarına uymadıklarında, bu durumu 

düzeltmeleri için onlara bir şans daha verir. 

0,511 
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30. Çalışanlar iş güvenliği faaliyetini yerine getirdiklerinde onları 

takdir eder. 

0,681 

31. Sıkı bir tutum sergileyerek çalışanlardan iş güvenliği 

faaliyetini yerine getirmelerini bekler. 

0,684 

32. İş güvenliği faaliyetinde iyi bir performans sergileyen 

birimleri ödüllendirir. 

0,567 

34. Her çalışanın kendi iş güvenliğinden sorumlu olmasını ister. 0,632 

35. Çalışanların iş güvenliği hedeflerini gereğince yerine 

getirmelerini ister. 

0,694 

36. İş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin iç yönetmeliklerin 

oluşturulmasını destekler. 

0,719 

37. Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışma 

kurallarına uymasını ister. 

0,686 

38. İş güvenliği faaliyetiyle adil bir şekilde ilgilenir. 0,775 

39. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç 

yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uymalarını ister. 

0,707 

40. Gerektiğinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi iç yönetmelikleri 

üzerinde değişiklik yapar. 

0,494 

41. İş sağlığı ve güvenliği yöneticisinin dikkatini iş güvenliği 

faaliyetine vermesini ister. 
0,715 

42. İş sağlığı ve güvenliği biriminden sağlık ve güvenlik çalışma 

planlarını oluşturmalarını ister. 
0,686 

43. Çalışanlardan iş güvenliği noksanlarını sürekli 

iyileştirmelerini bekler. 
0,721 

44. Çalışanların iş güvenliği performanslarını düzenli olarak 

değerlendirir. 
0,697 

45. İş güvenliği konusunda iyi bir performans sergileyenleri terfi 

ettirir. 
0,536 

41. İş sağlığı ve güvenliği yöneticisinin dikkatini iş güvenliği 

faaliyetine vermesini ister. 
0,715 

42. İş sağlığı ve güvenliği biriminden sağlık ve güvenlik çalışma 

planlarını oluşturmalarını ister. 
0,686 

43. Çalışanlardan iş güvenliği noksanlarını sürekli 

iyileştirmelerini bekler. 
0,721 

44. Çalışanların iş güvenliği performanslarını düzenli olarak 

değerlendirir. 
0,697 

45. İş güvenliği konusunda iyi bir performans sergileyenleri terfi 

ettirir. 
0,536 

 

Güvenirlik Analiz Sonuçları 

Ölçeklerin güvenirliğinin test edilmesinde Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısından yararlanılmıştır.  
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Tablo 25: İş Güvenliği Liderlik Ölçeği Güvenirlik Değeri. 

 Madde Sayısı Sorular Cronbach’s 

Alpha 

Toplam İş 

Güvenliği 

Liderliği 

43 1-45 (25 ve 33 

hariç) 

0,972 

 

İş güvenliği liderlik ölçeği iç tutarlılığını gösteren Cronbach’s alfa değeri 

0,972 olarak saptanmıştır. Buna göre ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İş güvenliği liderlik ölçeğine ilişkin tek boyutu oluşturan soruların, 

doğrulayıcı faktör analizi sonucundaki standartlaştırılmış yükleri Şekil 5’te 

görülmektedir. 

 
Şekil 5: İş Güvenliği Liderlik Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Grafiği. 
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Modelin test edilebilmesi için kurulan modelde yer alan faktörler için 

uyum ölçümleri (uyum iyiliği indeksleri ve düzeltmeli Ki-kare (X2/df) değeri) 

Tablo 26’da görülmektedir. 

 
Tablo 26: İş Güvenliği Liderlik Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum 

Ölçütleri. 

Uyum 

Ölçütleri 

Kabul Edilebilir Uyum Modelin 

Sonuçları 

Uyum 

RMSEA ≤ 0,10 0,10 Kabul Edilebilir 

NFI ≥ 0,90 0,95 Kabul Edilebilir 

NNFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 

CFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 

IFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 

RFI ≥ 0,85 0,95 Kabul Edilebilir 

SRMR ≤ 0,08 0,065 Kabul Edilebilir 

GFI ≥ 0,90 0,62 - 

AGFI ≥ 0,85 0,58 - 

X2 /df 

(3801.51 / 860) 

< 5 4,4 Kabul Edilebilir 

 

Modelin sonuçları incelendiğinde RMSEA uyum ölçütü 0,10 olup, kabul 

edilebilir uyum göstermektedir. Diğer uyum ölçütlerinden NFI, NNFI, CFI, IFI, 

RIF, SRMR, X2 /df ölçütleri kabul edilebilir uyum göstermektedir. Buna göre 

uyum ölçütlerinin kabul edilebilir uyum göstermeleri verilerimizin kabul 

edilebilir uyuma sahip olduğu ve modelimizin istatistiki olarak manalı ve 

geçerli olduğunu göstermektedir (p=0,001; p<0,01). 

 
Tablo 27: İş Güvenliği Liderlik Ölçeği Puanlarının Dağılımı. 

  Toplam Puan 

İş güvenliği liderlik ölçeği Min-Mak (Medyan) 

Ort±SS 

1,3-5 (3,8) 

3,77±0,60 

 

Tablo 27’ye göre iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı 1,3 ile 5 

arasında değişmekte olup, ortalama 3,77±0,60 puandır. 
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Şekil 6: İş Güvenliği Liderlik Ölçeği Toplam Puan Dağılımı. 

 

3.2.6.2 İş Güvenliği İklim Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Analizleri Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 
Keşfedici (açıklayıcı) faktör analizinde Varimax rotasyonu uygulanıp 

faktör analizine tabi tutulduğunda 2 faktör altında maddelerin toplanabileceği 

görülmüştür. Bu faktörler ölçeğin orijinalindeki Eylem ve Beklenti faktörleri 

ile örtüşmektedir (Zohar, 2000). Keşfedici (açıklayıcı) faktör Analizinin 

uygulanabilirliğinin ölçümü için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yeterlilik 

ölçümüne ve Bartlett’s Küresellik testine bakılmıştır. 

 
Tablo 28: İş Güvenliği İklimi Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s Küresellik Testi Sonuçları. 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 

Yeterlilik Ölçümü 

 0,810 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki kare 1693,534 

 Serbestlik derecesi 45 

 Manalılık 0,001 

 

Araştırmada KMO örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,810 olduğu 

görülmektedir. Bu değerin KMO için oldukça iyi bir değer olduğu ve ilgili veri 

gruba analiz yapılmasının uygun olduğu söylenebilir.  
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Bartlett’s küresellik testi, korelasyon matrisinin benzer matris olup 

olmadığı hipotezini test etmek için kullanılmış olup ve bu hipotez p<0,001 

seviyesinde reddedilmiştir. Bu da bize maddeler arasında ilişkinin varlığını 

ortaya koyarak faktör analizi için verilerin uygunluğunu göstermektedir. 

(Akgül & Çevik, 2003; Hair ve diğerleri, 1998) 

Bu 2 faktör ölçeğin varyansının %60,34’ünü açıklamaktadır. Analiz 

sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı 

da o kadar güçlü olmaktadır (Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). Faktör analizine 

ilişkin faktör ağırlıkları Tablo 29’da görülmektedir.  Faktör ağılıkları 

incelendiğinde Faktör 1’de en düşük 0,770 en yüksek 0,871 ve Faktör 2’de en 

düşük 0,519 en yüksek 0,840 arasında saptanmıştır. 
 

Tablo 29: İş Güvenliği İklimi Ölçeğinin Faktör Analizi Ağırlıkları. 

 Faktörler 

 1 2 

1. Yönetim, ne zaman güvenlik kurallarına uygun yapılan bir 

iş görse iyi bir şeyler söyler. 

0,769  

2. Yönetim, herhangi bir çalışanın iş güvenliğini arttırma 

konusundaki önerilerini ciddiye alır. 

0,840  

3. Yönetim, iş güvenliği konularını tartışmak üzere çalışma 

esnasında işçilerle çalışır. 

0,713  

4. Yönetim, iş güvenliği kurallarını, hatta küçük kurallar dahi 

olsa görmezden gelen çalışanlara sinirlenir. 

0,519  

5. Yönetim, bir çalışan bazı güvenlik kurallarını ihlal ettiğinde 

daha sıkı denetler. 

0,708  

6. Yönetim, iş kazası söz konusu olmadıkça işin nasıl 

yapıldığını umursamaz. 

 0,796 

7. Her ne zaman baskı artarsa, yönetim kuralları 

uygulamaksızın daha hızlı çalışmamızı ister. 

 0,786 

8. Bölüm yöneticim, iş güvenliği problemlerine bu şirketteki 

diğer yöneticilerden daha az dikkat eder. 

 0,770 

9. Yönetim, sadece büyük iş güvenliği problemlerini takip eder 

ve rutin problemleri görmezden gelir. 

 0,871 

10. Yönetim, işler programa göre yürütüldüğü sürece nasıl 

yapıldığı ile ilgilenmez. 

 0,870 

 

Güvenirlik Analiz Sonuçları 

Ölçeklerin güvenirliğinin test edilmesinde Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısından yararlanılmıştır. 
 

Tablo 30: İş Güvenliği İklim Ölçeği Güvenirlik Değeri. 

 Madde Sayısı Sorular Cronbach’s Alpha 

Faktör 1 (Eylem) 5 1, 2, 3, 4, 5 0,758 

Faktör 2 

(Beklenti) 

5 6R, 7 R, 8 R, 9 R, 10 R 0,879 

Toplam 10 1-10 0,717 

RTers ifadeler 
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İş güvenliği iklimi ölçeği iç tutarlılığını gösteren Cronbach’s alfa 

değerleri incelendiğinde; eylem faktörü için 0,758, beklenti faktörü için 0,879 

ve ölçek toplamı için 0,717 olarak saptanmıştır. Buna göre ölçek oldukça 

güvenilirdir. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İş güvenliği iklimi ölçeğine ilişkin 2 alt faktörü oluşturan maddelerin, 

doğrulayıcı faktör analizi sonucundaki standartlaştırılmış yükleri Şekil 7’de 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 7: İş Güvenliği İklimi Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Grafiği. 

 

Modelin test edilebilmesi için kurulan modelde yer alan boyutlar için 

uyum ölçümleri (uyum iyiliği indeksleri ve düzeltmeli Ki-kare (X2/df) değeri) 

Tablo 31’de görülmektedir. 

 
Tablo 31: İş Güvenliği İklimi Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum 

Ölçütleri. 

Uyum 

Ölçütleri 

Kabul Edilebilir Uyum Modelin 

Sonuçları 

Uyum 

RMSEA ≤ 0,10 0,097 Kabul Edilebilir 

NFI ≥ 0,90 0,93 Kabul Edilebilir 

NNFI ≥ 0,90 0,93 Kabul Edilebilir 
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CFI ≥ 0,90 0,94 Kabul Edilebilir 

IFI ≥ 0,90 0,94 Kabul Edilebilir 

RFI ≥ 0,85 0,91 Kabul Edilebilir 

SRMR ≤ 0,08 0,075 Kabul Edilebilir 

GFI ≥ 0,90 0,93 Kabul Edilebilir 

AGFI ≥ 0,85 0,88 Kabul Edilebilir 

X2 /df 

(3801.51 / 860) 

< 5 4,6 Kabul Edilebilir 

 

Modelin sonuçları incelendiğinde; RMSEA uyum ölçütü 0,097 olup, 

kabul edilebilir uyum göstermektedir. Diğer uyum ölçütlerinden NFI, NNFI, 

CFI, IFI, RFI, SRMR, GFI, AGFI, X2 /df kabul edilebilir uyum göstermektedir. 

Buna göre uyum ölçütlerinin kabul edilebilir uyum göstermeleri, verilerimizin 

kabul edilebilir uyuma sahip olduğu ve modelimizin istatistiki olarak manalı ve 

geçerli olduğunu göstermektedir (p=0,001; p<0,01). 

 
Tablo 32: İş Güvenliği İklimi Ölçeği Puanlarının Dağılımı. 

  Eylem Beklenti Toplam 

Puan 

İş güvenliği iklimi 

ölçeği 

Min-Mak 

(Medyan) 

Ort±SS 

1-5 (3,6) 

3,59±0,71 

1-5 (2,6) 

2,63±0,93 

1,6-5 (3,5) 

3,48±0,57 

 

Tablo 32’ye göre iş güvenliği iklimi ölçeği eylem alt faktör puanı 

ortalama 3,59±0,71, beklenen davranış alt boyut puanı ortalama 2,63±0,93 ve 

ölçek toplam puanı ortalama 3,48±0,57 puandır. 
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Şekil 8: İş Güvenliği İklimi Ölçeği Puanları Dağılımı. 

 

3.2.6.3 İş Güvenliği Davranış Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Analizleri Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 
İş güvenliği davranış ölçeğinin keşfedici (açıklayıcı) faktör analizinde 

Varimax rotasyonu uygulanıp faktör analizine tabi tutulduğunda 2 faktör 

altında maddelerin toplanabileceği görülmektedir. Bu faktörler de ölçeğin 

Uyum ve Katılım faktörleri ile örtüşmektedir (Dursun, 2012).  Keşfedici 

(açıklayıcı) faktör analizinin uygulanabilirliğinin ölçümü için Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) yeterlilik ölçümüne ve Bartlett’s Küresellik testine bakılmıştır. 

 
Tablo 33: İş Güvenliği Davranış Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s Küresellik Testi 

Sonuçları. 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik 

Ölçümü 

 0,826 

Bartlett’s Küresellik Testi Ki kare 1387,428 

 Serbestlik 

derecesi 

15 

 Manalılık 0,001 
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Araştırmada KMO örneklem yeterlilik ölçümü değeri 0,826 olduğu 

görülmektedir. Bu değerin KMO için oldukça iyi bir değer olduğu ve ilgili veri 

grubuna analiz yapılmasının uygun olduğunu söyleyebiliriz.  

Bartlett’s Küresellik testi, korelasyon matrisinin benzer matris olup 

olmadığı hipotezini test etmek için kullanılmış olup ve bu hipotez p<0,001 

seviyesinde reddedilmiştir. Bu da bize maddeler arasında ilişkinin varlığını 

ortaya koyarak faktör analizi için verilerin uygunluğunu göstermektedir. 

(Akgül & Çevik, 2003; Hair ve diğerleri, 1998) 

Bu 2 faktör ölçeğin varyansının %77,97’sini açıklamaktadır. Analiz 

sonucunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı 

da o kadar güçlü olmaktadır (Karagöz & Kösterelioğlu, 2008). Faktör analizine 

ilişkin faktör ağırlıkları Tablo 34’te görülmektedir.  Faktör ağırlıkları 

incelendiğinde Faktör 1’de en düşük 0,770 en yüksek 0,896 ve Faktör 2’de en 

düşük 0,627 en yüksek 0,882 arasında saptanmıştır. 

 
Tablo 34: İş Güvenliği Davranış Ölçeğinin Faktör Analizi Ağırlıkları. 

 Faktörler 

 1 2 

1. İşimi yaptığım esnada bütün gerekli güvenlik ekipmanlarını 

kullanırım. 

0,896  

2. İşimi yaparken uygun güvenlik prosedürlerini kullanırım. 0,885  

3. İşimi yaptığım esnada en yüksek güvenlik seviyelerini 

sağlarım. 

0,770  

4. İşyeri içinde güvenlik programlarını teşvik ederim.  0,627 

5. İşyeri güvenliğinin iyileştirilmesi için fazladan çaba 

harcarım. 

 0,882 

6. İşyeri güvenliğinin iyileştirilmesine yardım edecek görev ve 

aktiviteleri gönüllü olarak yaparım. 

 0,845 

 

Güvenirlik Analiz Sonuçları 

Ölçeklerin güvenirliğinin test edilmesinde Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayısından yararlanılmıştır. 

 
Tablo 35: İş Güvenliği Davranış Ölçeği Güvenirlik Değeri. 

 Madde Sayısı Sorular Cronbach’s 

Alpha 

Faktör 1 (Uyum) 3 1, 2, 3 0,874 

Faktör 2 (Katılım) 3 4, 5, 6 0,818 

Toplam 6 1-10 0,878 

 

İş güvenliği davranışı ölçeği iç tutarlılığını gösteren Cronbach’s alfa 

değerleri incelendiğinde; iş güvenliği uyum davranışı için 0,874, iş güvenliği 
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katılımı için 0,818 ve ölçek toplamı için 0,878 olarak saptanmıştır. Buna göre 

ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İş güvenliği davranış ölçeğine ilişkin 2 faktörü oluşturan maddelerin, 

doğrulayıcı faktör analizi sonucundaki standartlaştırılmış yükler Şekil 9’da 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 9: İş Güvenliği Davranışı Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Grafiği. 

 

Modelin test edilebilmesi için kurulan modelde yer alan boyutlar için 

uyum ölçümleri (uyum iyiliği indeksleri ve düzeltmeli Ki-kare (X2/df) değeri) 

Tablo 36’da görülmektedir. 

 
Tablo 36: İş Güvenliği Davranışı Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Uyum 

Ölçütleri. 

Uyum Ölçütleri Kabul Edilebilir Uyum 
Modelin 

Sonuçları 
Uyum 

RMSEA ≤ 0,10 0,10 Kabul Edilebilir 

NFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 
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NNFI ≥ 0,90 0,95 Kabul Edilebilir 

CFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 

IFI ≥ 0,90 0,96 Kabul Edilebilir 

RFI ≥ 0,85 0,92 Kabul Edilebilir 

SRMR ≤ 0,08 0,055 Kabul Edilebilir 

GFI ≥ 0,90 0,94 Kabul Edilebilir 

AGFI ≥ 0,85 0,84 - 

X2 /df 

(3801.51 / 860) 
< 5 10,3 - 

 

Modelin sonuçları incelendiğinde RMSEA uyum ölçütü 0,10 olup, kabul 

edilebilir uyum göstermektedir. Diğer uyum ölçütlerinden NFI, RFI, NNFI 

CFI, IFI, SRMR ve GFI ölçütleri kabul edilebilir uyum göstermektedir. Buna 

göre uyum ölçütlerinin kabul edilebilir uyum göstermeleri, verilerimizin kabul 

edilebilir uyuma sahip olduğu ve modelimizin istatistiki olarak manalı ve 

geçerli olduğunu göstermektedir (p=0,001; p<0,01). 

 
Tablo 37: İş Güvenliği Davranışı Ölçeği Puanlarının Dağılımı. 

  Uyum Katılım Toplam Puan 

İş güvenliği 

davranışı ölçeği 

Min-Mak 

(Medyan) 

Ort±SS 

1-5 (4) 

4,26±0,63 

1-5 (4) 

3,92±0,75 

1-5 (4) 

4,09±0,62 

 

Tablo 37’ye göre iş güvenliği davranışı ölçeği uyum alt faktör puanı 

ortalama 4,26±0,63, katılım alt faktör puanı ortalama 3,92±0,75 ve ölçek 

toplam puanı ortalama 4,09±0,62 puandır. 

 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 58 

 
Şekil 10: İş Güvenliği Davranışı Ölçeği Puanları Dağılımı. 

 

3.2.7. Demografik Bulgular ve Tanımlayıcı İstatistikler 
Araştırmada uygulanan ankete katılan çalışanların yaş, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim durumu, kıdem, iş kazası geçirme durumu ve eğitim alma 

durumları sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplara ilişkin dağılımlar aşağıda 

sırayla verilmiştir. 

Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet dağılımları Tablo 38’de 

verilmiştir. Katılımcıların %69,2’si (n=288) erkeklerden, %30,8’ü (n=128) 

kadınlardan oluşmaktadır.  

 
Tablo 38: Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımları. 

Cinsiyet N % 

Erkek 288 69,2 

Kadın 128 30,8 

Toplam 416 100 
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Grafik 2: Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımları Grafiği. 

 

Araştırmaya katılan çalışanların yaş gruplarına göre dağılımları Tablo 

39’da verilmiştir. Araştırmaya katılanların %23,6 17-30 yaş aralığında, %59,9 

31-44 yaş aralığında %16,6’sı da 45 ve yaş üstündedir. Katılımcıların yaşları 

17 ile 55 arasında değişmekte olup, ortalama 36,80±7,53 yıldır. Araştırma 

yapılan işletmelerden birinde çıraklık uygulaması olduğundan 17 yaşında bir 

katılımcı vardır.  

 
Tablo 39: Araştırmaya Katılanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımları. 

Yaş grubu (yıl) N % 

Min-Mak (medyan) 

Ort±SS 

17-55 (37) 

36,76±7,54 

17-30 98 23,6 

31-44 249 59,9 

45 ve üstü 69 16,6 

Toplam 416 100 

 

69,20%

30,80%

Erkek

Kadın
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Şekil 11: Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılım Grafiği 

 

Araştırmaya katılanların yaş grupları ile cinsiyet dağılımları Tablo 40’ta 

verilmiştir. Erkek çalışanların en fazla olduğu yaş aralığı 31-44 yaş aralığı, en 

az olduğu yaş aralığı ise 45 ve üstü yaş aralığıdır. Kadın çalışanların en fazla 

olduğu yaş aralığı 31-44 yaş aralığı, en az olduğu yaş aralığı ise 45 ve üstü yaş 

aralığıdır. 

 
Tablo 40: Araştırmaya Katılanların Yaş Grupları ile Cinsiyet Dağılımları. 

 Erkek  Kadın  Toplam 

 N %  N %  N % 

17-30 68 23,6  30 23,4  98 23,6 

31-44 156 54,2  93 72,7  249 59,9 

45 ve üstü 64 22,2  5 3,9  69 16,6 

Toplam 288 100  128 100  416 100 

 

Araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre dağılımı Tablo 41’de 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılanların %83,4’ü (n=347) evli, %13,9’u 

(n=58) bekar, %2,6’sı (n=11) boşanmış/eşi vefat etmiştir. 

 
Tablo 41: Araştırmaya Katılanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımları. 

Medeni durum N % 

Evli 347 83,4 

Bekar 58 13,9 

Boşanmış/Eşi vefat etmiş 11 2,6 

Toplam 416 100 
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Grafik 3: Araştırmaya Katılanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımları Grafiği. 

 

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre dağılımı Tablo 42’de 

verilmiştir. Tablo 42’ye göre, araştırmaya katılanların %36,8’i (n=153) 

ilkokul/ilköğretim mezunlarından, %52,9’u (n=220) lise mezunlarından, 

%8,2’si (n=34) lisans mezunlarından, %2,2’si (n=9) lisansüstü mezunlarından 

oluşmaktadır. Buna göre, araştırmaya katılanların %10,4’ü (n=43) lisans ve 

üstü mezunu olduğu geri kalan büyük çoğunluğun (%89,7) ise lise ve altı 

mezuniyette olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 42: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları. 

Eğitim durum N % 

İlkokul/ilköğretim 153 36,8 

Lise 220 52,9 

Lisans 34 8,2 

Lisansüstü 9 2,2 

Toplam 416 100 

 

83,40%

13,90%

2,60%

Evli

Bekar

Boşanmış/Eşi

vefat etmiş
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Grafik 3: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları Grafiği. 

 

Tablo 43 araştırmaya katılanların mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine 

göre dağılımını göstermektedir. Tabloya göre, katılımcıların %30,5’i (n=127) 

5 yıl ve daha üzeri süredir, %31,0’ı (n=129) 6 ile 10 yıl arası süredir ve 

%38,5’inin (n=160) 11 yıl ve üstü mevcut iş yerinde çalıştıkları görülmektedir. 

Mevcut iş yerindeki kıdemleri 1 ile 32 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 

9,44±6,77 yıl ve medyan 8 yıldır. 

 
Tablo 43: Araştırmaya Katılanların Mevcut İş Yerlerindeki Kıdemlerine Göre 

Dağılımları. 

Mevcut iş yeri kıdemi N % 

Min-Mak (medyan) 

Ort±SS 

1-32 (8) 

9,44±6,77 

0-5 yıl 127 30,5 

6-10 yıl 129 31,0 

11 yıl ve üstü 160 38,5 

Toplam 416 100 

 

Tablo 44 araştırmaya katılanların mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine 

göre dağılımlarını göstermektedir. Tabloya göre, katılımcıların %11,5’i (n=48) 

5 yıl ve daha üz süre, %20,2’si (n=84) 6 ile 10 yıl arası süre ve %68,3’inin 

(n=284) 11 yıl ve üstü toplam iş tecrübesine sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 44’teki 11 yıl ve üstü toplam iş tecrübesine sahip %68,3’lik oran mevcut 

iş yerindeki 11 yıl ve üstü kıdemden yüksek olması araştırma yapılan 

işletmelerde çalışan sirkülasyonunun çok olduğunu göstermektedir. Toplam iş 

tecrübesi 1 ile 35 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 14,89±7,60 yıl ve 

medyan 15 yıldır. 
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Tablo 44: Araştırmaya Katılanların Toplam İş Tecrübesine Göre Dağılımları. 

Toplam iş tecrübesi N % 

Min-Mak (medyan) 

Ort±SS 

1-35 (15) 

14,89±7,60 

0-5 yıl 48 11,5 

6-10 yıl 84 20,2 

11 yıl ve üstü 284 68,3 

Toplam 416 100 

 

 
Grafik 4: Çalışma Süreleri Dağılımı Grafiği. 

 

Araştırmaya katılanların işteki konumlarına göre dağılımları Tablo 45’te 

verilmiştir. Araştırmaya katılanların %92,3’ü (n=384) çalışan/operatör, %7,7’si 

(n=32) yöneticidir. 

 
Tablo 45: Araştırmaya Katılanların İşteki Konumlarına Göre Dağılımları. 

İşteki konumu N % 

Çalışan/Operatör 384 92,3 

Yönetici 32 7,7 

Toplam 416 100 

 

Araştırmaya katılanların mevcut iş yerlerinde iş kazası geçirme 

durumlarına göre dağılımları Tablo 46’da verilmiştir. Araştırmaya katılanların 

%14,7’si (n=61) mevcut iş yerlerinde iş kazası geçirdiğini iletmiştir. 
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Tablo 46: Araştırmaya Katılanların Mevcut İş Yerlerinde İş Kazası Geçirme 

Durumlarına Göre Dağılımları. 

İş Kazası N % 

Evet 61 14,7 

Hayır 355 85,3 

Toplam 416 100 

 

Araştırmaya katılanların çalışma hayatları boyunca iş kazasına uğrama 

durumlarına göre dağılımları Tablo 47’de verilmiştir. Buna göre, araştırmaya 

katılanların %19,2’si (n=80) çalışma hayatı boyunca iş kazası geçirdiğini 

iletmiştir 

 
Tablo 47: Araştırmaya Katılanların Çalışma Hayatları Boyunca İş Kazasına Uğrama 

Durumlarına Göre Dağılımları. 

İş Kazası N % 

Evet 80 19,2 

Hayır 336 80,8 

Toplam 416 100 

 

 
Grafik 5: İş Kazası Geçirme Durumları Dağılım Grafiği. 

 

Tablo 48 araştırmaya katılanlar arasında mevcut iş yerlerinde iş 

güvenliği eğitimi alma durumlarına göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, 

araştırmaya katılanların %98,3’ü (n=409) iş güvenliği eğitimi aldıklarını, 

%1,7’si (n=7) iş güvenliği eğitimi almadıklarını belirtmiştir. Burada %1,7’lik 

iş güvenliği eğitimi almayan çalışan olması dikkat çekmektedir. %1,7 çok 

küçük bir rakam gibi görünse de yasal olarak her işe girişte ve periyodik olarak 

iş güvenliği eğitimi verme ve katılım zorunluluğu bulunmaktadır. İş güvenliği 

eğitimi almayanların mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine baktığımızda bir 
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kişinin yeni 1 yıl, diğerlerinin 3 yıl ve üstü süredir mevcut iş yerlerinde 

çalıştıkları görülmektedir. İşteki konumları ise çalışan/operatördür. İş güvenliği 

eğitimi almayanların arasından sadece bir kişi iş kazası geçirmiş olup mevcut 

işyerindeki kıdemi 5 yıl toplam iş tecrübesi de 13 yıldır. Yapılan yüz yüze 

görüşmelerde çalışanlara “neden iş güvenliği eğitimine katılmadıkları” sorusu 

yöneltildiğinde “üretim sıkışıklığı, bazı spesifik makinelerde çalışan kişilerin 

yedeğinin olmaması ve sürekli benzer konuların anlatılması ve konuların zaten 

bilindiği” cevapları alınmıştır. 

 
Tablo 48: Araştırmaya Katılanların Mevcut İş Yerlerinde İş Güvenliği Eğitimi Alma 

Durumlarına Göre Dağılımları. 

İSG Eğitimi N % 

Evet 409 98,3 

Hayır 7 1,7 

Toplam 416 100 

 

3.2.8 Ortalama ve Ortalama Karşılaştırma Testleri 
İki veri grubunun ortalamalarının farklı olup olmadığı, parametrik veya 

parametrik olmayan istatistiki testler ile test edilmektedir (Çıtak & Ersoy, 

2016). Parametrik testler ortalamaları karşılaştırılacak olan veri gruplarının 

normal dağılımlarıyla ilgili varsayımların sağlanmasını gerekli kılarken, 

parametrik olmayan testler verileri normal dağılmayan veya varyansların 

homojenliği gibi varsayımlar gerektirmeyen testlerdir (Çıtak, 2015). Bu 

bölümde kullanılan ölçekler ve boyutları ile demografik bulgular arasındaki 

parametrik ve parametrik olmayan ortalamaların karşılaştırma testlerinin 

sonuçlarına yer verilmiştir.  

 
Tablo 49: Cinsiyete Göre İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi. 

  Cinsiyet 

p   Erkek 

(n=288) 

Kadın 

(n=128) 

İGL Ölçeği     

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,3-5 (3,8) 1,7-5 (3,8) a0,808 

 Ort±SS 3,78±0,57 3,76±0,66  

İGİ Ölçeği     

Eylem Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (3,6) 2-5 (3,6) a0,210 

 Ort±SS 3,56±0,73 3,66±0,65  

Beklenti Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (2,6) 1-5 (2,2) a0,001** 

 Ort±SS 2,74±0,93 2,36±0,88  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,6-5 (3,4) 2,4-5 (3,7) a0,001** 

 Ort±SS 3,41±0,54 3,65±0,59  
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İGD Ölçeği     

Uyum Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 2-5 (4,3) b0,001** 

 Ort±SS 4,19±0,66 4,42±0,53  

Katılım Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 2-5 (4) b0,156 

 Ort±SS 3,88±0,76 4,02±0,72  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 2-5 (4) b0,018* 

 Ort±SS 4,04±0,64 4,22±0,57  
aStudent t Test         bMann-Whitney U Test          *p<0,05        **p<0,01 

 

Tablo 49’da cinsiyete göre İGL, İGİ ve İGD ölçekleri puanlarının 

değerlendirilmeleri verilmiştir. 

Cinsiyete göre iş güvenliği liderliği ölçeği puanlarının değerlendirilmesi; 

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Cinsiyete göre iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının değerlendirilmesi; 

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği eylem puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). Erkek 

çalışanların beklenti puanları, kadın çalışanlarda daha yüksektir. Erkek 

çalışanların iş güvenliği iklimi beklenti algılarının kadın çalışanlardan yüksek 

olduğu söylenebilir. 

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği iklimi ölçeği toplam puanları 

arasında da istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). 

Kadın çalışanların iş güvenliği iklimi toplam puanları, erkek çalışanlarda daha 

yüksektir. Kadın çalışanların iş güvenliği iklim algılarının erkek çalışanlardan 

yüksek olduğu söylenebilir.  

Cinsiyete göre iş güvenliği davranışı ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği davranışı ölçeği uyum puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). Kadın 

çalışanların iş güvenliği uyum puanları, erkek çalışanlardan daha yüksektir. 

Kadın çalışanların iş güvenliği uyum davranışının erkek çalışanlardan yüksek 

olduğu söylenebilir. 

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği davranış ölçeği katılım puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Cinsiyete göre katılımcıların iş güvenliği davranış ölçeği toplam puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,018; p<0,05). Kadın 

çalışanların iş güvenliği davranışı toplam puanları, erkek çalışanlardan daha 

yüksektir. Kadın çalışanların sergiledikleri iş güvenliği davranışlarının, erkek 

çalışanlardan yüksek olduğu söylenebilir. 
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Tablo 50: Eğitim Durumlarına Göre İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının 

Değerlendirilmesi. 

  Eğitim durumu 

p 
  İlkokul/İlköğr

etim (n=153) 

Lise  

(n=220) 

Lisans ve 

üzeri 

(n=43) 

İGL 

Ölçeği 

     

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

2-5 (3,8) 1,3-5 (3,8) 2,7-5 (4,1) a0,001*

* 

 Ort±SS 3,83±0,49 3,68±0,66 4,07±0,49  

İGİ 

Ölçeği 

     

Eylem Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (3,8) 1-5 (3,6) 2,8-5 (3,8) a0,006*

* 

 Ort±SS 3,61±0,72 3,52±0,70 3,89±0,66  

Beklenti Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (2,4) 1-5 (2,6) 1-4,6 (2) a0,002*

* 

 Ort±SS 2,69±0,97 2,67±0,89 2,16±0,89  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

2,4-4,8 (3,4) 1,6-5 (3,4) 2,5-5 (3,9) a0,001*

* 

 Ort±SS 3,46±0,52 3,42±0,57 3,86±0,62  

İGD 

Ölçeği 

     

Uyum Min-Mak 

(Medyan) 

2-5 (4) 1-5 (4) 3,3-5 (4,3) b0,354 

 Ort±SS 4,24±0,62 4,25±0,65 4,41±0,56  

Katılım Min-Mak 

(Medyan) 

2-5 (4) 1-5 (4) 2,7-5 (4) b0,379 

 Ort±SS 3,95±0,67 3,88±0,81 4,07±0,66  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

2-5 (4) 1-5 (4) 3,3-5 (4) b0,290 

 Ort±SS 4,09±0,59 4,07±0,66 4,24±0,53  

aOneway ANOVA Test     bKruskal Wallis Test           **p<0.01 

Tablo 50’ye göre eğitim durumlarına göre İGL, İGİ ve İGD ölçekleri 

puanlarının değerlendirilmesi verilmiştir.  

Eğitim durumlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Sonuçlara göre eğitim durumlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği 

toplam puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır 

(p=0,001; p<0,01). Farklılığı yaratan grubu belirlemek amacıyla yapılan ikili 

karşılaştırmalar sonucunda, lisans ve lisansüstü mezunu katılımcılardan toplam 

iş güvenliği liderlik puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcılardan 

daha yüksektir (sırasıyla p=0,045; p=0,001; p<0,05). Lisans ve lisansüstü 
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mezunu katılımcıların iş güvenliği liderlik algıları, ilkokul/ilköğretim ve lise 

mezunu katılımcılardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

İlkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların toplam liderlik puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği eylem 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,006; 

p<0,01). Farklılığı yaratan grubu belirlemek amacıyla yapılan ikili 

karşılaştırmalar sonucunda, lisans ve lisansüstü mezunu katılımcıların eylem 

puanları lise mezunu katılımcılardan daha yüksektir (p=0,005; p<0,01). Lisans 

ve lisansüstü mezunu katılımcıların iş güvenliği iklimi eylem algıları lise 

mezunu katılımcılardan daha yüksek olduğu söylenebilir. Diğer grupların 

eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05).  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,002; 

p<0,01). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda, lisans ve lisans üstü mezunu 

katılımcıların beklenti puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu 

katılımcılardan manalı seviyede daha düşüktür (sırasıyla p=0,003; p=0,003; 

p<0,01). Lisans ve lisans üstü mezunu katılımcıların iş güvenliği iklimi beklenti 

algıları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcılardan daha düşük olduğu 

söylenebilir. İlkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların beklenti puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği toplam 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,001; 

p<0,01). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda, lisans ve lisansüstü mezunu 

katılımcıların toplam puanları, ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu 

katılımcılardan manalı seviyede daha yüksektir (sırasıyla p=0,001; p=0,001; 

p<0,01). Lisans ve lisans üstü mezunu katılımcıların iş güvenliği iklimi algıları, 

ilkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcılardan daha yüksek olduğu 

söylenebilir.  İlkokul/ilköğretim ve lise mezunu katılımcıların toplam puanları 

arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Eğitim durumlarına göre iş güvenliği davranışı ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre iş güvenliği davranışı ölçeği 

uyum, katılım ve toplam puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 51: Medeni Durumlarına Göre İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının 

Değerlendirilmesi. 

  Medeni durum 

p 
  Evli 

(n=347) 

Bekar 

(n=58) 

Boşanmış/eşi 

vefat etmiş 

(n=11) 

İGL Ölçeği      

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,3-5 (3,8) 2,2-5 

(3,8) 

2,7-5 (4,1) a0,610 

 Ort±SS 3,78±0,59 3,74±0,64 3,93±0,68  

İGİ Ölçeği      

Eylem Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (3,6) 1-5 (3,6) 2,8-5 (4,2) a0,338 

 Ort±SS 3,59±0,70 3,54±0,71 3,96±0,86  

Beklenti Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (2,4) 1-4,6 

(2,8) 

1,2-5 (2,6) a0,066 

 Ort±SS 2,58±0,92 2,83±0,92 2,87±1,16  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,6-5 (3,5) 2,3-4,7 

(3,3) 

2,4-4,6 (3,5) a0,131 

 Ort±SS 3,50±0,57 3,36±0,57 3,55±0,63  

İGD Ölçeği      

Uyum Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,3-5 (4) 2-5 (5) a0,358 

 Ort±SS 4,25±0,64 4,29±0,54 4,39±0,92  

Katılım Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 2,7-5 (4) 2,7-5 (4,3) a0,809 

 Ort±SS 3,92±0,75 3,94±0,67 4,06±1,01  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,2-5 (4) 2,3-5 (4,7) a0,733 

 Ort±SS 4,09±0,62 4,11±0,55 4,23±0,91  

aKruskal Wallis Test 

Tablo 51’de katılımcıların medeni durumlarına göre İGL, İGİ ve İGD 

ölçekleri puanlarının değerlendirme sonuçları sunulmuştur. Katılımcıların 

medeni durumlarına göre iş güvenliği liderliği, iş güvenliği iklimi ve boyutları, 

iş güvenliği davranış ve boyutları ölçekleri puanları arasında istatistiki olarak 

manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

 
Tablo 52: İşteki Konumlarına Göre İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının 

Değerlendirilmesi. 

  İşteki konum 

p   Çalışan/operatör 

(n=384) 

Yönetici 

(n=32) 

İGL Ölçeği     

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,3-5 (3,8) 2,7-5 (4,1) a0,001** 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 70 

 Ort±SS 3,75±0,59 4,11±0,55  

İGİ Ölçeği     

Eylem Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (3,6) 2,4-5 (3,8) a0,092 

 Ort±SS 3,57±0,71 3,79±0,67  

Beklenti Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (2,6) 1-4,2 (2) a0,019* 

 Ort±SS 2,66±0,92 2,26±0,95  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,6-5 (3,4) 2,4-4,8 (3,9) a0,003** 

 Ort±SS 3,46±0,55 3,77±0,69  

İGD Ölçeği     

Uyum Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,3-5 (4,7) b0,103 

 Ort±SS 4,25±0,63 4,46±0,58  

Katılım Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,3-5 (4,2) b0,003** 

 Ort±SS 3,89±0,75 4,32±0,60  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,3-5 (4,3) b0,007** 

 Ort±SS 4,07±0,62 4,39±0,55  

 

Tablo 52 işteki konumlarına göre İGL, İGİ ve İGD ölçekleri puanlarının 

değerlendirilmesi verilmiştir. 

İşteki konumlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Katılımcıların pozisyonlarına göre iş güvenliği liderlik ölçeği toplam 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,001; 

p<0,01). Yöneticilerin iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanları, 

çalışanlardan daha yüksektir. Yöneticilerin iş güvenliği liderlik algılarının 

çalışan/operatörlerden yüksek olduğu söylenebilir. 

İşteki konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği eylem 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,019; 

p<0,05). Yöneticilerin beklenti puanları, çalışan/operatörlerden daha düşüktür. 

Çalışan/operatörlerin iş güvenliği iklimi beklenti algılarının yöneticilerden 

yüksek olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği iklimi ölçeği toplam 

puanları arasında da istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,003; 

p<0,01). Yöneticilerin iş güvenliği iklimi ölçeği toplam puanları, 

çalışan/operatörlerden daha yüksektir. Yöneticilerin iş güvenliği iklimi 

algılarının çalışan/operatörlerden yüksek olduğu söylenebilir. 
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İşteki konumlarına göre iş güvenliği davranış ölçeği puanlarının 

değerlendirilmesi; 

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği davranışı ölçeği 

uyum puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05).  

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği davranışı katılım 

puanları arasında istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır (p=0,003; 

p<0,01). Yöneticilerin katılım puanları, çalışanlardan daha yüksektir. 

Yöneticilerin iş güvenliği katılım davranışları çalışan/operatörlerden yüksek 

olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların işteki konumlarına göre iş güvenliği davranışı ölçeği 

toplam puanları arasında da istatistiki olarak manalı bir fark saptanmıştır 

(p=0,007; p<0,01). Yöneticilerin iş güvenliği davranışı ölçeği toplam puanları, 

çalışanlardan daha yüksektir. Yöneticilerin iş güvenliği davranış 

sergilemelerinin çalışan/operatörlerden yüksek olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 53: Mevcut İşyerinde İş Kazası Geçirme Durumlarına Göre İGL, İGİ ve İGD 

Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi. 

  Mevcut iş yerinde iş kazası 

geçirme durumu 
p 

  Evet (n=61) Hayır 

(n=355) 

İGL Ölçeği     

Toplam Min-Mak (Medyan) 1,7-5 (3,7) 1,3-5 (3,8) a0,154 

 Ort±SS 3,67±0,64 3,79±0,59  
İGİ Ölçeği     

Eylem Min-Mak (Medyan) 1-5 (3,8) 1-5 (3,6) a0,278 

 Ort±SS 3,68±0,68 3,58±0,71  

Beklenti Min-Mak (Medyan) 1-5 (2,6) 1-5 (2,4) a0,472 
 Ort±SS 2,70±0,97 2,61±0,93  

Toplam Min-Mak (Medyan) 2,4-5 (3,4) 1,6-5 (3,5) a0,931 

 Ort±SS 3,49±0,56 3,48±0,57  

İGD Ölçeği     

Uyum Min-Mak (Medyan) 2-5 (4,3) 1-5 (4) b0,435 

 Ort±SS 4,32±0,61 4,25±0,64  

Katılım Min-Mak (Medyan) 2-5 (4) 1-5 (4) b0,550 

 Ort±SS 3,99±0,72 3,91±0,75  

Toplam Min-Mak (Medyan) 2-5 (4) 1-5 (4) b0,331 

 Ort±SS 4,16±0,62 4,08±0,62  

aStudent t Test                                         bMann Whitney U Test 

Tablo 53 mevcut iş yerinde iş kazası geçirme durumlarına İGL, İGİ ve 

İGD ölçekleri puanlarının değerlendirilmesini verilmiştir. Mevcut iş yerinde iş 

kazası geçirme durumuna göre iş güvenliği liderlik, iş güvenliği iklim ve 

boyutları, iş güvenliği davranış ve boyutları ölçekleri puanları arasında 

istatistiki olarak manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 54: Mevcut İş Yerinde İş Güvenliği Eğitimi Alma Durumlarına Göre İGL, İGİ 

ve İGD Ölçeği Puanlarının Değerlendirilmesi. 

  Mevcut iş yerinde iş güvenliği 

eğitimi alma durumu p 

  Evet (n=409) Hayır (n=7) 

İGL Ölçeği     

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,3-5 (3,8) 2,5-5 (3,3) a0,313 

 Ort±SS 3,78±0,59 3,53±0,87  

İGİ Ölçeği     

Eylem Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (3,6) 2,8-5 (3,4) a0,611 

 Ort±SS 3,59±0,71 3,54±0,84  

Beklenti Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (2,4) 2,2-5 (3,8) a0,038* 

 Ort±SS 2,61±0,92 3,46±1,06  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1,6-5 (3,5) 2,3-3,7 (3) a0,045* 

 Ort±SS 3,49±0,57 3,04±0,51  

İGD Ölçeği     

Uyum Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3,7-5 (4) a0,226 

 Ort±SS 4,27±0,64 4,10±0,42  

Katılım Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 2-5 (3,7) a0,151 

 Ort±SS 3,93±0,74 3,48±1,00  

Toplam Min-Mak 

(Medyan) 

1-5 (4) 3-5 (3,8) a0,105 

 Ort±SS 4,10±0,62 3,79±0,66  

aMann Whitney U Test                                               *p<0.05 

Tablo 54 mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumlarına göre 

İGL, İGİ ve İGD ölçekleri puanlarının değerlendirilmesini verilmiştir.  

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre iş güvenliği 

liderlik ölçeği puanlarının değerlendirilmesi; 

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanları arasında istatistiki olarak manalı bir 

fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre iş güvenliği 

iklimi ölçeği puanlarının değerlendirilmesi; 

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği iklimi ölçeği eylem puanları arasında istatistiki olarak manalı bir 

fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği iklimi ölçeği beklenti puanları arasında istatistiki olarak manalı bir 

fark saptanmıştır (p=0,038; p<0,05). Eğitim alan katılımcıların beklenti 
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puanları, eğitim almayanlardan daha düşüktür. İş güvenliği eğitimi alan 

katılımcıların iş güvenliği iklimi beklenti algılarının iş güvenliği eğitimi 

almayanlardan düşük olduğu söylenebilir. 

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği iklimi ölçeği toplam puanları arasında da istatistiki olarak manalı 

bir fark saptanmıştır (p=0,045; p<0,05). Eğitim alan katılımcıların toplam 

puanları, eğitim almayanlardan daha yüksektir. İş güvenliği eğitimi alan 

katılımcıların iş güvenliği iklimi algılarının iş güvenliği eğitimi almayanlardan 

yüksek olduğu söylenebilir. 

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre iş güvenliği 

davranış ölçeği puanlarının değerlendirilmesi; 

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği davranışı ölçeği uyum ve katılım puanları arasında istatistiki olarak 

manalı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Mevcut iş yerinde iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre katılımcıların 

iş güvenliği davranış ölçeği toplam puanları arasında da istatistiki olarak manalı 

bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

 

3.2.9. Korelasyon Analizleri 
İstatistik biliminin amacı, değişkenler arasındaki ilişkileri anlama ve 

açıklama ile bu ilişkilerden yararlanıp tahmin ve kontrol yapmaktır (Gürsakal, 

2016). Bu ilişkilerden biri, iki değişkenin birlikte değişimini açıklayan kavram 

olsan korelasyondur (Lorcu, 2015). Korelasyonda amaç; iki değişken 

arasındaki ilişkinin yönünü ve kuvvetini ölçmektir (Erilli, 2015). İki değişken 

arasındaki ilişkinin önemli özelliklerini açıklayan ve özetleyen r ile gösterilen 

sayıya korelasyon katsayısı denir (Büyüköztürk, Çokluk & Köklü, 2020). -1 ile 

+1 arasında değer alan korelasyon katsayısı 1’e yakınlaştıkça ilişki o kadar 

fazla ve güçlü demektir. Korelasyon katsayısının işareti ise ilişkinin yönünü 

göstermektedir. Pozitif (+) ilişki değişimin yönünün aynı olduğu yani 

değişkenlerden biri artıyorsa diğerinin arttığını; negatif (-) ilişki ise 

değişkenlerden birisi artarken diğerinin azaldığını ifade eder (Can, 2019). 

Korelasyon katsayısının sıfır olması iki değişken arasında ilişki olmadığı 

durumdur (Taşpınar, 2017). Korelasyon katsayısının değerlendirilmesinde 

Tablo 55’ten yararlanılmıştır. 

 
Tablo 55: Korelasyon Katsayısı (r) Değer Aralıkları. (Akgül & Çevik, 2003) 

r Değeri Aralığı İlişki büyüklüğü 

0 - 0,25 Çok zayıf 

0,26 - 0,49 Zayıf 

0,50 - 0,69 Orta 

0,70 - 0,89 İyi 

0,90 - 1,00 Çok İyi 

 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 74 

Kullanılan ölçekler ve boyutları arasındaki ve bu ölçeklerle bazı 

demografik bulgular arasındaki korelasyon analizleri aşağıda incelenmiştir. 

 
Tablo 56: İş Güvenliği Liderliği, İş Güvenliği İklimi ve İş Güvenliği Davranışı 

Ölçeği Puanlarının İlişkisi. 

    r p İlişki 

İGL Ölçeği - İGİ Ölçeği     

İGL Toplam - Eylem  0,556 0,001** Orta 

İGL Toplam - Beklenti  -0,120 0,014* Çok zayıf 

İGL Toplam - İGİ Toplam  0,444 0,001** Zayıf 

İGL Ölçeği - İGD Ölçeği     

İGL Toplam - Uyum  0,459 0,001** Zayıf 

İGL Toplam - Katılım  0,499 0,001** Zayıf 

İGL Toplam - İGD Toplam  0,534 0,001** Orta 

İGİ Ölçeği - İGD Ölçeği     

Eylem - Uyum  0,364 0,001** Zayıf 

Beklenti - Uyum  -0,195 0,001** Çok zayıf 

Eylem - Katılım  0,466 0,001** Zayıf 

Beklenti - Katılım  -0,084 0,086 - 

İGİ Toplam - İGD Toplam  0,413 0,001** Zayıf 

r: Pearson Korelasyon Katsayısı         *p<0,05                    **p<0,01  

Tablo 56’da iş güvenliği liderliği, iş güvenliği iklimi ve iş güvenliği 

davranışı ölçeği puanlarının ilişkisi verilmiştir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği ile iş güvenliği iklimi ölçeği puanları ilişkisi; 

İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği iklimi alt boyutu 

eylem puanı arasında pozitif yönlü (toplam liderlik puanı arttıkça, iş güvenliği 

iklimi eylem boyutu puanı da artan) istatistiki olarak manalı orta düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r=0,556; p=0,001; p<0,01). Araştırma yapılan işletmelerde iş 

güvenliği liderliği arttıkça iş güvenliği iklimi eyleminin artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği iklimi alt boyutu 

beklenti puanı arasında negatif yönlü (toplam liderlik puanı arttıkça, beklenti 

puanı azalan) istatistiki olarak manalı çok zayıf ilişki saptanmıştır (r=-0,120; 

p=0,014; p<0,05). Burada çok zayıf bir ilişki olsa da araştırma yapılan 

işletmelerde iş güvenliği liderliği arttıkça, iş güvenliği iklimi beklentisinin 

azalacağı söylenebilir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği iklimi ölçeği 

toplam puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,444; p=0,001; p<0,01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği liderliği arttıkça, iş güvenliği ikliminin 

artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği ile iş güvenliği davranış ölçeği puanları 

ilişkisi; 
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İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu uyum puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,459; p=0,001; p<0,01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği liderliği arttıkça, iş güvenliği uyum 

davranışının artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu katılım puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,499; p=0,001; p<0,01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği liderliği arttıkça, iş güvenliği uyum 

davranışının artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği davranışı toplam 

puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı orta düzeyde ilişki 

saptanmıştır (r=0,534; p=0,001; p<0,01). Araştırma yapılan işletmelerde iş 

güvenliği liderliği arttıkça, olumlu yönde iş güvenliği davranışı sergilemenin 

artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği iklim ölçeği ile iş güvenliği davranış ölçeği puanları ilişkisi; 

İş güvenliği iklimi alt boyutu eylem puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu uyum puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,364; p=0,001; p<0,01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği iklim şartları yükseldikçe, iş güvenliği uyum 

davranışının artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği iklimi alt boyutu beklenti puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu uyum puanı arasında negatif yönlü istatistiki olarak manalı çok zayıf 

ilişki saptanmıştır (r=-0,195; p=0,001; p<0,01). Çok zayıf bir ilişki olsa da 

araştırma yapılan işletmelerde iş güvenliği iklim şartları yükseldikçe, iş 

güvenliği uyum davranışı sergilemenin azalacağı söylenebilir. 

İş güvenliği iklimi alt boyutu eylem puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu katılım puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,466; p=0;001; p<0;01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği iklimi eylem boyutu yükseldikçe, iş güvenliği 

katılım davranışının artacağı söylenebilir. 

İş güvenliği iklimi alt boyutu beklenti puanı ile iş güvenliği davranışı alt 

boyutu katılım puanı arasında istatistiki olarak manalı ilişki saptanmamıştır 

(p>0,05).  

İş güvenliği iklimi ölçeği toplam puanı ile iş güvenliği davranışı ölçeği 

toplam puanı arasında pozitif yönlü istatistiki olarak manalı zayıf ilişki 

saptanmıştır (r=0,413; p=0,001; p<0,01). Zayıf bir ilişki olsa da araştırma 

yapılan işletmelerde iş güvenliği iklimi yükseldikçe, olumlu yönde iş güvenliği 

davranışı sergilemenin artacağı söylenebilir. 
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Tablo 57: Yaş ile İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının İlişkisi. 

  Yaş (Yıl) 

  r p İlişki 

İGL Ölçeği     

İGL Toplam  0,024 0,622 - 

İGİ Ölçeği     

Eylem  0,019 0,701 - 

Beklenti  -0,079 0,108 - 

İGİ Toplam  0,076 0,120 - 

İGD Ölçeği     

Uyum  -0,081 0,100 - 

Katılım  0,059 0,228 - 

İGD Toplam  -0,005 0,912 - 

r: Pearson Korelasyon Katsayısı 

Tablo 57’de yaş ile İGL, İGİ ve İGD ölçeği puanlarının korelasyon analiz 

sonuçları verilmiştir. 

Yaş ile iş güvenliği liderlik ölçeği puanları ilişkisi; 

Katılımcıların yaşları ile iş güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı 

arasında istatistiki olarak manalı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).  

Yaş ile iş güvenliği iklimi ölçeği puanları ilişkisi; 

Katılımcıların yaşları ile iş güvenliği iklimi ölçeği alt boyutları eylem, 

beklenti puanları ve toplam puanı arasında istatistiki olarak manalı ilişki 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Yaş ile iş güvenliği davranış ölçeği puanları ilişkisi; 

Katılımcıların yaşları ile iş güvenliği davranışı ölçeği alt boyutları uyum, 

katılım puanları ve toplam puanı arasında istatistiki olarak manalı ilişki 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 
Tablo 58: Çalışma Süreleri ile İGL, İGİ ve İGD Ölçeği Puanlarının İlişkisi. 

  Mevcut iş yeri kıdemi (yıl)  Toplam iş tecrübesi (yıl) 

  r p İlişki  r p İlişki 

İGL Ölçeği         

İGL Toplam  -0,105 0,033* Çok 

zayıf 

 -0,020 0,686 - 

İGİ Ölçeği         

Eylem  -0,070 0,157 -  0,001 0,996 - 

Beklenti  0,010 0,835 -  -0,073 0,139 - 

İGİ Toplam  -0,031 0,530 -  0,057 0,248 - 

İGD Ölçeği         

Uyum  -0,053 0,279 -  -0,083 0,092 - 

Katılım  -0,058 0,239 -  -0,008 0,869 - 

İGD Toplam  -0,066 0,182 -  -0,044 0,371 - 

r: Spearman’s Korelasyon Katsayısı               *p<0.05  
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Tablo 58’de çalışma süreleri ile iş güvenliği liderliği, iş güvenliği iklimi 

ve iş güvenliği davranış ölçekleri arasındaki korelasyon analiz sonuçları 

verilmiştir. Buna göre katılımcıların mevcut iş yerinde çalışma süreleri ile iş 

güvenliği liderlik ölçeği toplam puanı arasında negatif yönlü istatistiki olarak 

manalı çok zayıf ilişki saptanmıştır (r=-0,105; p=0,033; p<0,05). Bu da bize 

araştırma yapılan işletmelerde mevcut iş yerindeki kıdem arttığında iş güvenli 

iklim algısının azalması yönünde çok zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Diğer ölçeklerle mevcut iş yeri kıdemi ve toplam iş tecrübesi arasındaki 

korelasyonlarda istatistiki olarak manalı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

 

3.2.10. Aracı (Mediatör) Etki Analizleri 
En temel aracılık modeli, Şekil 13’de gösterildiği gibi, öncül (tahmin 

değişkeni, bağımsız değişken) olan X'in, Y (sonuç değişkeni, bağımlı değişken) 

arasında doğrudan ve dolaylı olarak nedensel olarak konumlandırılan tek bir 

aracı veya aracı değişken M aracılığıyla Y'yi etkilemek için modellendiği 

modelidir (Gürbüz, 2019). Aracı değişkenin, ilişkisel bir modelde yarattığı 

etkiye aracılık etkisi denmektedir (Vardar, 2019). Aracı etki analizi ise bağımlı 

ve bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini ve bağımlı değişkeni 

de etkileyen bir aracı değişken yardımı ile açıklamak için kullanılır (Erdinç, 

2019). 

Aracı etki analizi 2 aşamada, lineer regresyon analizi kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Birinci blokta (Şekil 12) bağımsız değişken tahmin 

değişken olarak modele dahil edilirken, bağımlı değişken ise sonuç değişkeni 

olarak dahil edilmektedir. İlk blokta, hem bağımsız değişkenin bağımlı 

değişken üzerine etkisinin hem de modelin genel anlamda istatistiki olarak 

manalı olması gerekmektedir. 

 

 
Şekil 12: Birinci Blok-Doğrudan Etki Modeli (Burmaoğlu, Polat & Meydan, 2013). 

 

İkinci blok (Şekil 13) aracı değişken de modele tahmin edici değişken 

olarak eklenmektedir. İkinci blokta modele eklenen aracı değişkenin istatistiki 

olarak manalı olup olmadığı sınanmakta ve tahmin değişkeninin sonuç 

değişkenini açıklamadaki aracılığına bakılmaktadır.   
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Şekil 13: İkinci Blok-Temel Aracılık Modeli (Burmaoğlu, Polat & Meydan, 2013). 

 

Aracılık değişkenin etkisinde tam ve kısmi aracılıktan bahsedilir 

(Vardar, 2019). Değişkenler arasında tam veya kısmi bir aracılık etkisinden söz 

edebilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir (Baron & Kenny, 1986; 

Gürbüz, 2019; Koç ve diğerleri, 2014). 

1. Bağımsız değişkenin (X), bağımlı değişken (Y) üzerinde manalı etkisi 

olmalıdır. (c yolu) 

2. Bağımsız değişkeninin (X), aracı değişken (M) üzerinde manalı bir 

etkisi olmalıdır. (a yolu) 

3. Aracı değişken (M), ikinci blokta regresyon analizine dâhil 

edildiğinde; bağımsız değişkenle (X) bağımlı değişken (Y) arasında manalı 

olmayan ilişki ortaya çıkarsa tam aracılık etkisinden; bağımsız değişken (X) ile 

bağımlı değişken (Y) arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık 

etkisinden söz edilebilir. (c’ yolu) 

 

3.2.10.1. İş Güvenliği Liderliğinin İş Güvenliği Davranışı 

Etkisinde İş Güvenliği İkliminin Aracı Etkisi 
İş güvenliği liderliği (İGL) değişkeninin iş güvenliği davranışı (İGD) 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi (İGİ) değişkenini aracı etkisini 

incelemek amacıyla lineer regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelde iş 

güvenliği liderliği değişkeni tahmin edici değişken olarak yer alırken, iş 

güvenliği davranışı değişkeni sonuç değişkeni, iş güvenliği iklimi değişkeni 

aracı değişken olarak yer almıştır. 

 
Tablo 59: İGL-İGİ-İGD Aracı Etkisini İncelemek Amacıyla Oluşturulan Regresyon 

Modeline İlişkin Sonuçlar. 

Blok  Std.Beta p Beta (%95 Güven 

aralığı) 

1 (Sabit) - <0.001** 1,997 (1,672 - 2,321) 

 İş Güvenliği Liderliği 0,534 <0.001** 0,556 (0,471 - 0,641) 

2 (Sabit) - <0.001** 1.547 (1,181 - 1,912) 

 İş Güvenliği Liderliği 0,437 <0.001** 0,454 (0,362 - 0,547) 

 İş Güvenliği İklimi 0,219 <0.001** 0,239 (0,142 - 0,336) 

Bağımlı değişken: İş güvenliği davranışı Std. Beta: Standartlaştırılmış beta 

katsayısı 
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İlk blokta (Şekil 14) iş güvenliği liderliği değişkenini iş güvenliği 

davranış değişkeni üzerine etkisi incelenmiştir. İlk blokta iş güvenliği 

liderliğinin iş güvenliği davranışını tahmin ettiği ve istatistiki olarak manalı 

olduğu (β:0,53; p<0,001) görülmektedir. İş güvenliği liderliği değişkeni, iş 

güvenliği davranışı değişkenine ait varyansın %28,5’ini açıkladığı saptanmıştır 

(F=165,105; p<0,001; R2=0,285). 

 

 
Şekil 14: İGL-İGİ-İGD Aracı Etki Blok 1 Sonucu. 

 

İkinci blokta (Şekil 15) iş güvenliği iklimi aracı değişken olarak modele 

eklenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda ikinci modelin istatistiki 

olarak manalı olduğu ve iş güvenliği liderliği değişkeni ile iş güvenliği iklimi 

değişkeni, iş güvenliği davranışı değişkenine ait varyansın %32,4’ünü 

açıkladığı saptanmıştır (F=98,794; p<0,001; R2=0,324). İkinci blokta iş 

güvenliği liderliğinin iş güvenliği iklimini tahmin ettiği gözlenmiştir (β:0,44; 

p<0,001). Bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem ile) 

kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi sonucunda aracı 

değişken olan iş güvenliği iklimi ölçeğinin iş güvenliği davranışı üzerindeki 

dolaylı (indirect) etkisinin istatistiki olarak manalı olduğu saptanmıştır (β:0,22; 

p<0,001). Aracı değişken olan iş güvenliği ikliminin modele dahil edilmesiyle 

iş güvenliği liderliği değişkeninden iş güvenliği davranışına giden yol katsayısı 

da istatistiki olarak manalılığını korumuştur (β:0,44; p<0,001). Bu durumda iş 

güvenliği liderliği ile iş güvenliği davranışı arasındaki ilişkide iş güvenliği 

iklimi değişkenini kısmi aracı etkisi olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 15: İGL-İGİ-İGD Aracı Etki Sonucu. 
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3.2.10.2 İş Güvenliği İkliminin İş Güvenliği Davranışı 

Etkisinde İş Güvenliği Liderliğinin Aracı Etkisi 
İş güvenliği iklimi (İGİ) değişkeninin iş güvenliği davranışı (İGD) 

değişkenine etkisinde iş güvenliği liderliği (İGL) değişkeninin aracı etkisini 

incelemek amacıyla lineer regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelde iş 

güvenliği iklimi değişkeni tahmin edici değişken olarak yer alırken, iş güvenliği 

davranışı değişkeni sonuç değişkeni, iş güvenliği liderliği değişkeni ise aracı 

değişken olarak yer almıştır. 

 
Tablo 60: İGİ-İGL-İGD Aracı Etkisini İncelemek Amacıyla Oluşturulan Regresyon 

Modeline İlişkin Sonuçlar. 

Blok  Std.Beta p Beta (%95 Güven 

aralığı) 

1 (Sabit) - <0,001** 2,524 (2,185 - 2,863) 

 İş Güvenliği İklimi 0,413 <0,001** 0,451 (0,355 - 0,547) 

2 (Sabit) - <0,001** 1,547 (1,181 - 1,912) 

 İş Güvenliği İklimi 0,219 <0,001** 0,239 (0,142 - 0,336) 

 İş Güvenliği Liderliği 0,437 <0,001** 0,454 (0,362 - 0,547) 

Bağımlı değişken: İş güvenliği davranışı puanı 

Std. Beta: Standartlaştırılmış beta katsayısı 

 

İlk blokta (Şekil 16) iş güvenliği iklimi değişkeninin iş güvenliği 

davranışı değişkeni üzerine etkisi incelenmiştir. İlk blokta iş güvenliği 

ikliminin iş güvenliği davranışını tahmin ettiği ve istatistiki olarak manalı 

olduğu (β:0,41; p<0,001) görülmektedir. İş güvenliği iklimi değişkeni, iş 

güvenliği davranışı değişkenine ait varyansın %17,1’ini açıkladığı saptanmıştır 

(F:85,172; p<0,001; R2:0,171).  

 

 
Şekil 16: İGİ-İGL-İGD Aracı Etki Blok 1 Sonucu. 

 

İkinci blokta (Şekil 17) iş güvenliği liderliği aracı değişken olarak 

modele eklenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda ikinci modelin 

istatistiki olarak manalı olduğu ve iş güvenliği liderliği değişkeni ile iş 

güvenliği iklimi değişkeni, iş güvenliği davranışı değişkenine ait varyansın 

%32,4’ünü açıkladığı saptanmıştır (F=98,794; p<0,001; R2=0,324). İkinci 

blokta iş güvenliği ikliminin iş güvenliği liderliğini tahmin ettiği gözlenmiştir 

(β:0,44; p<0,001). Bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 

örneklem ile) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi 

sonucunda aracı değişken olan iş güvenliği liderliğinin iş güvenliği davranışı 

üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin istatistiki olarak manalı olduğu 
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saptanmıştır (β:0,44; p<0,001). Aracı değişken olan iş güvenliği ikliminin 

modele dahil edilmesiyle iş güvenliği iklimi değişkeninden iş güvenliği 

davranışına giden yol katsayısı da istatistiki olarak manalılığını korumuştur 

(β:0,22; p<0,001). Bu durumda iş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı 

arasındaki ilişkide, iş güvenliği liderliğinin aracı etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

 
Şekil 17: İGİ-İGL-İGD Aracı Etki Sonucu. 

 

3.2.10.3 İş Güvenliği Liderliğinin İş Güvenliği Davranışı 

Etkisinde İş Güvenliği İkliminin Aracı Etkisi (Alt Boyutlarla 

Birlikte) 
İş güvenliği liderliği (İGL) değişkeninin iş güvenliği davranışı (İGD) 

değişkeni alt boyutlarına etkisinde iş güvenliği iklimi (İGİ) değişkeni alt 

boyutlarının aracı etkisini incelemek amacıyla lineer regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Modelde iş güvenliği liderliği değişkeni tahmin edici 

değişken olarak yer alırken, iş güvenliği uyum ve katılım davranışı değişkeni 

sonuç değişkeni, iş güvenliği iklimi ölçeği eylem ve beklenti alt boyutları aracı 

değişken olarak yer almıştır. 

 
Tablo 61: İGL-İGİ-İGD Alt Boyutlarıyla Aracı Etkisini İncelemek Amacıyla 

Oluşturulan Regresyon Modeline İlişkin Sonuçlar. 

Blok Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

Std. 

Beta 

p Beta (%95 Güven 

aralığı) 

1 Uyum (Sabit) - <0,001** 2,427 (2,079 - 2,774) 

  İş 

Güvenliği 

Liderliği 

0,459 <0,001** 0,487 (0,396 - 0,578) 

 Katılım (Sabit) - <0,001** 1,566 (1,165 - 1,967) 

  İş 

Güvenliği 

Liderliği 

0,499 <0,001** 0,625 (0,520 - 0,730) 

2 Uyum (Sabit)  <0,001** 2,617 (2,222 - 3,012) 

  İş 

Güvenliği 

Liderliği 

0,335 <0,001** 0,355 (0,247 - 0,464) 

  Eylem 0,187 <0,001** 0,167 (0,076 - 0,258) 
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  Beklenti -0,165 <0,001** -0,112 (-0,170 - -

0,054) 

 Katılım (Sabit) - <0,001** 1,399 (0,947 -1,850) 

  İş 

Güvenliği 

Liderliği 

0,333 <0,001** 0,417 (0,293 - 0,541) 

  Eylem 0,285 <0,001** 0,300 (0,197 - 0,404) 

  Beklenti -0,066 <0,148 -0,049 (-0,115 - 

0,017) 

Bağımlı değişken: İş güvenliği davranışı ölçeği uyum ve katılım alt faktör 

puanları 

Std. Beta: Standartlaştırılmış beta katsayısı 

 

İlk blokta (Şekil 18) iş güvenliği liderliği değişkenin iş güvenliği 

davranışı ölçeğinin uyum ve katılım alt boyut üzerine etkisi incelenmiştir. İş 

güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışını tahmin ettiği ve istatistiki 

istatistiki olarak manalı olduğu (β:0,46; p<0,001) görülmektedir. İş güvenliği 

liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı değişkenine ait varyansın %21,1’ini 

açıkladığı saptanmıştır (F=110,590; p<0,001; R2=0,211). İş güvenliği 

liderliğinin iş güvenliği katılım davranışını tahmin ettiği ve istatistiki olarak 

manalı olduğu (β:0,50; p<0,001) görülmektedir. İş güvenliği liderliğinin, iş 

güvenliği katılım davranışı ölçeğine ait varyansın %24,9’unu açıkladığı 

saptanmıştır (F=136,907; p<0,001; R2=0,249).  

 

Şekil 18: İGL-İGİ(Eylem-Beklenti)-İGD(Uyum-Katılım) Aracı Etki Blok 1 Sonucu. 

 

İkinci blokta (Şekil 19) modele aracı değişken olarak iş güvenliği iklimi 

alt boyutları da eklenmiştir. Bu blokta yer alan iki modelin de istatistiki olarak 

manalı olduğu ve iş güvenliği liderliği ile iş güvenliği iklimi değişkeni alt 

boyutlarının, iş güvenliği uyum davranışı değişkenine ait varyansın %25,4’ünü 

(F=46,806; p<0,001; R2=0,254), iş güvenliği katılım davranışı değişkenine ait 

varyansın ise %30,4’ünü açıkladığı saptanmıştır (F=59,956; p<0,001; 

R2=0,304). 
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Şekil 19: İGL-İGİ(Eylem-Beklenti)-İGD(Uyum-Katılım) Aracı Etki Sonucu. 

 

İkinci blokta yapılan analiz sonucunda iş güvenliği liderliğinin, iş 

güvenliği iklimi eylem (β:0,56; p<0,001) alt boyutunu tahmin ettiği 

gözlenmiştir. Bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem 

ile) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi sonucunda aracı 

değişken olan iş güvenliği iklimi eylem alt boyutunun iş güvenliği uyum 

davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin istatistiki olarak manalı olduğu 

saptanmıştır (β:0,19; p<0,001). Aynı şekilde iş güvenliği katılım davranışı 

üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin de istatistiki olarak manalı olduğu 

saptanmıştır (β:0,28; p<0,001). Aracı değişken olan iş güvenliği iklimi eylem 

alt boyutunun modele dahil edilmesiyle iş güvenliği liderliği değişkeninden iş 

güvenliği uyum davranışına giden yol katsayısı (β:0,34; p<0,001) ve iş 

güvenliği katılım davranışına giden yol katsayısı (β:0,33; p<0,001) da istatistiki 

olarak manalılığını korumuştur. Bu durumda iş güvenliği liderliği ile iş 

güvenliği uyum davranışı arasındaki ilişkide, iş güvenliği iklimi eylem alt 

boyutunun kısmi aracı etkisinin olduğu söylenebilir. Benzer şekilde iş güvenliği 

liderliği ile iş güvenliği katılım davranışı arasındaki ilişkide, iş güvenliği iklimi 

eylem alt boyutunun kısmi aracı etkisinin olduğu söylenebilir. 

İkinci blokta yapılan diğer analiz sonucunda iş güvenliği liderliğinin, iş 

güvenliği iklimi beklenti (β:-0,12; p<0,001) alt boyutunu tahmin ettiği 

gözlenmiştir. Bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem 

ile) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi sonucunda aracı 

değişken olan iş güvenliği iklimi beklenti alt boyutunun iş güvenliği uyum 

davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin istatistiki olarak manalı olduğu 

saptanmıştır (β:-0,16; p<0,001). İş güvenliği katılım davranışı üzerindeki 

dolaylı (indirect) etkisinin ise istatistiki olarak manalı olmadığı saptanmıştır 

(β:-0,06; p:0,148). Aracı değişken olan iş güvenliği iklimi beklenti alt 

boyutunun modele dahil edilmesiyle iş güvenliği liderliği değişkeninden iş 

güvenliği uyum davranışına giden yol katsayısı (β:0,34; p<0,001) ve iş 
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güvenliği katılım davranışına giden yol katsayısı (β:0,33; p<0,001) da istatistiki 

olarak manalılığını korumuştur. Bu durumda iş güvenliği liderliği ile iş 

güvenliği uyum davranışı arasındaki ilişkide, iş güvenliği iklimi beklenti alt 

boyutunun kısmi aracı etkisinin olduğu söylenebilir. Bununla beraber iş 

güvenliği liderliği ile iş güvenliği katılım davranışı arasındaki ilişkide, iş 

güvenliği iklimi beklenti alt boyutunun aracı etkisinin olmadığı söylenebilir. 

 

3.2.10.4 İş Güvenliği İkliminin İş Güvenliği Davranışı 

Etkisinde İş Güvenliği Liderliğinin Aracı Etkisi (Alt Boyutlarla 

Birlikte) 
İş güvenliği iklimi (İGİ) değişkeni alt boyutlarının (eylem ve beklenti) iş 

güvenliği davranışı değişkeni alt boyutlarında (uyum ve katılım) etkisinde iş 

güvenliği liderliği değişkeninin aracı etkisini incelemek amacıyla lineer 

regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelde iş güvenliği iklimi değişkeni 

eylem ve beklenti alt boyutları tahmin edici değişken olarak yer alırken, iş 

güvenliği davranışı değişkeni uyum ve katılım alt boyutları sonuç değişkeni, iş 

güvenliği liderliği değişkeni ise aracı değişken olarak yer almıştır. 

 
Tablo 62: İGİ-İGL-İGD Alt Boyutlarıyla Aracı Etkisini İncelemek Amacıyla 

Oluşturulan Regresyon Modeline İlişkin Bilgiler. 

Blok Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 

Std.Beta p Beta (%95 Güven 

aralığı) 

1 Uyum (Sabit) - 0,001** 3,443 (3,124 - 3,762) 

  Eylem 0,376 0,001** 0,336 (0,257 - 0,414) 

  Beklenti -0,216 0,001** -0,147 (-0,206 - -0,087) 

 Katılım (Sabit) - 0,001** 2,369 (2,004 - 2,734) 

  Eylem 0,473 0,001** 0,499 (0,409 - 0,588) 

  Beklenti -0,111 0,010* -0,089 (-0,158 - -0,021) 

2 Uyum (Sabit) - 0,001** 2,617 (2,222 - 3,012) 

  Eylem 0,187 0,001** 0,167 (0,076 - 0,258) 

  Beklenti -0,165 0,001** -0,112 (-0,170 - -0,054) 

  İş güvenliği 

liderliği 

0,335 0,001** 0,355 (0,247 - 0,464) 

 Katılım (Sabit) - 0,001** 1,399 (0,947 - 1,850) 

  Eylem 0,285 0,001** 0,300 (0,197 - 0,404) 

  Beklenti -0,061 0,148 -0,049 (-0,115 - 0,017) 

  İş güvenliği 

liderliği 

0,333 0,001** 0,417 (0,293 - 0,541) 

 

İlk blokta (Şekil 20) iş güvenliği iklimi değişkeni eylem ve beklenti alt 

boyutlarının iş güvenliği davranışı değişkenine ait uyum ve katılım alt boyutları 

üzerine etkisi incelenmiştir.  Her iki puan için de elde edilen modelin istatistiki 

olarak manalı olduğu (p<0,001) ve iş güvenliği iklimi değişkeni eylem ve 

beklenti alt boyutlarının, iş güvenliği davranışı değişkenine ait uyum puanına 

ait varyansın %17,5’ini (F=45,039; p<0,001; R2=0,175).  İş güvenliği davranışı 
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değişkenine ait katılım alt boyutuna ait varyansın %22,6’sını açıkladığı 

saptanmıştır (F=61,628; p<0,001; R2=0,226). 

 

 
Şekil 20: İGİ(Eylem-Beklenti)-İGL-İGD(Uyum-Katılım) Aracı Etki Blok 1 Sonucu. 

 

İkinci blokta (Şekil 4.24) modele aracı değişken olarak iş güvenliği 

liderliği değişkeni eklenmiştir. Bu blokta yer alan iki modelin de istatistiki 

olarak manalı olduğu ve iş güvenliği iklimi değişkeni eylem ve beklenti alt 

boyutları ile iş güvenliği liderliği değişkeninin, iş güvenliği davranışı ölçeğine 

ait uyum alt boyutuna ait varyansın %24,9’unu (F=46,806; p<0,001; 

R2=0,249).  İş güvenliği davranışı değişkenine ait katılım alt boyutuna ait 

varyansın %29,9’unu açıkladığı saptanmıştır (F=59,956; p<0,001; R2=0,299). 

 

 
Şekil 21: İGİ(Eylem-Beklenti)-İGL-İGD(Uyum-Katılım) Aracı Etki Sonucu. 

 

İkinci blokta yapılan analiz sonucunda, iş güvenliği iklimi değişkeni 

eylem alt boyutunun iş güvenliği liderliğini tahmin ettiği gözlenmiştir (β:0,56; 

p<0,001). Bootstrapping metodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem ile) 

kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi sonucunda iş güvenliği 

liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin 

istatistiki olarak manalı olduğu saptanmıştır (β:0,34; p=0,001). Aynı şekilde 

bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem ile) kullanılarak 

gerçekleştirilen diğer yapısal eşitlik modellemesi sonucunda iş güvenliği 
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liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) etkisinin 

de istatistiki olarak manalı olduğu saptanmıştır (β:0,33; p=0,001). Aracı 

değişken olan iş güvenliği liderliğinin modele dahil edilmesiyle iş güvenliği 

iklimi değişkeni eylem alt boyutundan iş güvenliği uyum davranışına giden yol 

katsayısı (β:0,19; p<0,001) ve iş güvenliği katılım davranışına giden yol 

katsayısı (β:0,28; p<0,001) da istatistiki olarak manalılığını korumuştur. Bu 

sonuçlara göre iş güvenliği iklimi değişkeni eylem alt boyutu ile iş güvenliği 

uyum ve katılım davranışı arasındaki ilişkide iş güvenliği liderliği puanının 

kısmi aracı rolü olduğu söylenebilir. 

İkinci blokta yapılan analiz sonucunda, iş güvenliği iklimi değişkeni 

beklenti alt boyutunun iş güvenliği liderliğini tahmin ettiği gözlenmiştir (β:-

015; p<0,001). Bootstrapping metodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem 

ile) kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi sonucunda iş 

güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) 

etkisinin istatistiki olarak manalı olduğu saptanmıştır (β:0,34; p=0,001). Aynı 

şekilde bootstrapping methodu (%95 güven düzeyinde 2000 örneklem ile) 

kullanılarak gerçekleştirilen diğer yapısal eşitlik modellemesi sonucunda iş 

güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı üzerindeki dolaylı (indirect) 

etkisinin de istatistiki olarak manalı olduğu saptanmıştır (β:0,33; p=0,001). 

Aracı değişken olan iş güvenliği liderliğinin modele dahil edilmesiyle iş 

güvenliği iklimi değişkeni beklenti alt boyutundan iş güvenliği uyum 

davranışına giden yol katsayısı (β:-0,16; p<0,001) istatistiki olarak manalılığını 

korumuştur. İş güvenliği katılım davranışına giden yol katsayısı (β:-0,06; 

p<0,148) ise istatistiki olarak manalılığını korumamıştır. Buna göre, iş 

güvenliği iklimi değişkeni eylem alt boyutu ile iş güvenliği katılım davranışı 

arasındaki ilişkide iş güvenliği liderliğinin kısmi aracı etkisinin olduğu 

söylenebilir. Ayrıca iş güvenliği iklimi değişkeni beklenti alt boyutu ile iş 

güvenliği katılım davranışı arasındaki ilişkide ise iş güvenliği liderliğinin tam 

aracı etkisi olduğu ifade edilebilir. 

 

3.3. Araştırma Hipotezlerinin Değerlendirmesi  
İleri sürülen hipotezler doğrultusunda elde edilen sonuçlar özetlenmiştir: 

• Hipotez 1 

H1a Ret: Algılanan iş güvenliği liderliği ile cinsiyet arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark yoktur (p=0,808; 

p>0,05). Burada cinsiyetin iş güvenliği liderliğinin algılanmasında bir etkisi 

olmadığı söylenebilir. 

H1b Kabul: Algılanan iş güvenliği liderliği ile eğitim durumu arasında 

0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark vardır (p=0,001; 

p<0,01).  

H1c Ret: Algılanan iş güvenliği liderliği ile medeni durum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark yoktur (p=0,610; 
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p>0,05). Burada medeni durumun iş güvenliği liderliğinin algılanmasında bir 

etkisi olmadığı söylenebilir. 

H1d Kabul: Algılanan iş güvenliği liderliği ile işteki konum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark vardır (p=0,001; 

p<0,01). 

H1e Ret: Algılanan iş güvenliği liderliği ile mevcut iş yerinde kaza 

geçirme durumu arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı 

bir fark yoktur (p=0,154; p>0,05). İş yerinde iş kazası geçirme ya da geçirmeme 

durumu iş güvenliği liderliği algısını değiştirmediği söylenebilir. 

H1f Ret: Algılanan iş güvenliği liderliği algısı ile iş güvenliği eğitimi alma 

durumu arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark 

yoktur (p=0,313; p>0,05). İş güvenliği eğitimi alma ya da almama durumu iş 

güvenliği liderliği algısını değiştirmediği söylenebilir. 

• Hipotez 2 

H2a Kabul: Algılanan iş güvenliği iklimi ile cinsiyet arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark vardır (p=0,001; 

p<0,01). 

H2b Kabul: Algılanan iş güvenliği iklimi ile eğitim durumu arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark (p=0,001; p<0,01). 

H2c Ret: Algılanan iş güvenliği iklimi ile medeni durum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark yoktur (p=0,131; 

p>0,05). Burada medeni durumun iş güvenliği ikliminin algılanmasında bir 

etkisi olmadığı söylenebilir. 

H2d Kabul: Algılanan iş güvenliği iklimi ile işteki konum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark vardır (p=0,003; 

p<0,01). 

H2e Ret: Algılanan iş güvenliği iklimi ile mevcut iş yerinde kaza geçirme 

durumu arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark 

yoktur (p=0,931; p>0,05). İş yerinde iş kazası geçirme ya da geçirmeme 

durumu iş güvenliği iklimi algısını değiştirmediği söylenebilir. 

H2f Kabul: Algılanan iş güvenliği iklimi ile iş güvenliği eğitim alma 

durumu arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark 

vardır (p=0,045; p<0,05). 

• Hipotez 3 

H3a Kabul: İş güvenliği davranışı ile cinsiyete arasında 0,05 manidarlık 

seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark vardır (p=0,018; p<0,05). 

H3b Ret: İş güvenliği davranışı ile eğitim durumu arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark yoktur (p=0,290; 

p>0,05). Burada eğitim durum seviyelerinin sergilenen iş güvenliği davranışını 

etkilemediği söylenebilir. 

H3c Ret: İş güvenliği davranışı ile medeni durum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark yoktur (p=0,733; 
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p>0,05). Medeni durumun sergilenen iş güvenliği davranışında ayırt edici bir 

demografik değişken olmadığı söylenebilir. 

H3d Kabul: İş güvenliği davranışı ile işteki konum arasında 0,05 

manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark farklılık vardır 

(p=0,007; p<0,01). 

H3e Ret: İş güvenliği davranışı ile mevcut iş yerinde kaza geçirme 

durumu arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark 

farklılık yoktur (p=0,331; p>0,05). Mevcut iş yerinde kaza geçirme ya da 

geçirmeme durumunun sergilenen iş güvenliği davranışında ayırt edici bir 

değişken olmadığı söylenebilir. 

H3f Ret: İş güvenliği davranışı ile iş güvenliği eğitim alma durumu 

arasında 0,05 manidarlık seviyesinde istatistiki olarak manalı bir fark farklılık 

yoktur (p=0,105; p>0,05). İş güvenliği eğitimi alma ya da almama durumunun 

sergilenen iş güvenliği davranışında ayırt edici bir değişken olmadığı 

söylenebilir. 

• Hipotez 4 

H4 Kabul: İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği iklimi arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır (r=0,444; p=0,001; p<0,01). 

• Hipotez 5 

H5 Kabul: İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği davranışı arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır (r=0,534; p=0,001; p<0,01). 

• Hipotez 6 

H6 Kabul: İş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır (r=0,413; p=0,001; p<0,01). 

• Hipotez 7 

H7 Kabul: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği davranışı üzerindeki 

etkisinde iş güvenliği ikliminin aracılık etkisi vardır (β:0,219; p=0,001; 

p<0,01). 

• Hipotez 8 

H8 Kabul: İş güvenliği ikliminin iş güvenliği davranışı üzerindeki 

etkisinde iş güvenliği liderliğinin aracılık etkisi vardır (β:0,437; p=0,001; 

p<0,01). 

 
Tablo 63: Hipotezlerin Desteklenme Durumunun Özet Tablosu. 

Hipotez Sonuç 

H1: İş güvenliği liderliği algısı ile demografik değişkenler (H1a: 

Cinsiyet ile, H1b: Eğitim durumu ile, H1c: Medeni durum ile, H1d: 

İşteki konumu ile, H1e: Mevcut iş yerinde kaza geçirme durumu 

ile, H1f: Eğitim alma durumu ile) arasında istatistiki olarak manalı 

düzeyde fark vardır. 

H1b, d Kabul 

H1a, c, e, f Ret 

H2: İş güvenliği iklimi algısı ile demografik değişkenler (H2a: 

Cinsiyet ile, H2b: Eğitim durumu ile, H2c: Medeni durum ile, H2d: 

İşteki konumu ile, H2e: Mevcut iş yerinde kaza geçirme durumu 

H2a, b, d, f Kabul 

H2c, e Ret 
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ile, H2f: Eğitim alma durumu ile) arasında istatistiki olarak manalı 

düzeyde fark vardır. 

H3: İş güvenliği davranışı ile demografik değişkenler (H3a: 

Cinsiyet ile, H3b: Eğitim durumu ile, H3c: Medeni durum ile, H3d: 

İşteki konumu ile, H3e: Mevcut iş yerinde kaza geçirme durumu 

ile, H3f: Eğitim alma durumu ile) arasında istatistiki olarak manalı 

düzeyde fark vardır. 

H3a, d Kabul 

H3b, c, e, f Ret 

H4: İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği iklimi arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır. 
H4 Kabul 

H5: İş güvenliği liderliği ile iş güvenliği davranışı arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır. 
H5 Kabul 

H6: İş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı arasında pozitif 

olarak manalı bir ilişki vardır. 
H6 Kabul 

H7: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği davranışı üzerindeki 

etkisinde iş güvenliği ikliminin aracılık etkisi vardır. 
H7 Kabul 

 H7a: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi eylem alt boyutunun 

aracılık etkisi vardır. 

H7a Kabul 

 H7b: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi eylem alt boyutunun 

aracılık etkisi vardır. 

H7b Kabul 

 H7c: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği uyum davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi beklenti eylem alt 

boyutunun aracılık etkisi vardır. 

H7c Kabul 

 H7d: İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı 

üzerindeki etkisinde iş güvenliği iklimi beklenti eylem alt 

boyutunun aracılık etkisi vardır. 

H7d Ret 

H8: İş güvenliği ikliminin iş güvenliği davranışı üzerindeki 

etkisinde iş güvenliği liderliğinin aracılık etkisi vardır. 
H8 Kabul 

 H8a: İş güvenliği iklimi eylem alt boyunun iş güvenliği uyum 

davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği liderliğinin 

aracılık etkisi vardır. 

H8a Kabul 

 H8b: İş güvenliği iklimi eylem alt boyunun iş güvenliği 

katılım davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

H8b Kabul 

 H8c: İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

uyum davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği liderliğinin 

aracılık etkisi vardır. 

H8c Kabul 
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 H8d: İş güvenliği iklimi beklenti alt boyunun iş güvenliği 

katılım davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği 

liderliğinin aracılık etkisi vardır. 

H8d Kabul 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
İş güvenliği liderliğinin, ikliminin ve davranışının iş sağlığı ve güvenliği 

açısından gerekliliği literatürde de araştırılan konular arasında yer almaktadır. 

İş güvenliği liderliğinin önemi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanları 

yönlendirecek, onlara örnek olacak kişilere iş yerinde duyulan ihtiyaçtan 

gelmektedir. İş güvenliği liderliği ve iklimi, iş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin kişisel isteğe bırakılmadan, mutlaka uygulanması gereken 

bilimsel çalışmaları içermelidir. İş güvenliği liderliğinin iş yerlerinde 

önemsenmesiyle iş güvenliği ikliminin istenilen şekilde oluşturulabileceği ve 

bu etkilerin çalışanların davranışlarında da gözlenebileceği tespit edilmiştir.  

Yürütülen bu tez çalışmasında iş güvenliği liderliği ve ikliminin 

etkilerinin, çalışanların iş güvenliği davranışlarında görülüp görülemeyeceği 

araştırılmıştır. Araştırmanın yapılması için gerekli veriler, Tekirdağ ilinde 

tekstil imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden anket çalışması 

yoluyla toplanmıştır. Araştırmada ayrıca elde edilen demografik özelliklerin iş 

güvenliği liderliğine, iklimine ve davranışına etkileri de araştırılmıştır. 

Sonuçların elde edilmesi için yürütülen anket çalışmasında demografik 

özelliklerin iş güvenliği liderliği, iklim ve davranışa farklı şekillerde etki ettiği 

tespit edilmiştir. 

Erkeklerin risk alma olasılığı kadınlardan daha fazla olması sebebiyle 

bunun da çevredeki risk faktörlerini algılamaları ve değerlendirmelerine 

yansıdığı düşünülmektedir (Eisler, Eisler, & Yoshida, 2003). Araştırma yapılan 

işletmelerde de kadın çalışanların iş güvenliği iklim algıları erkek çalışanlardan 

yüksek bulunmuştur. İş güvenliği ikliminin, ortamının oluşmasının ve 

sürekliliğinin sağlanmasında kadınların rolünün yüksek olduğu görülmektedir. 

İş yerlerinde kadın çalışanların iş güvenliği iklim çalışmalarında öne çıkarılıp 

söz hakkı verilmesi halinde iş güvenliği iklimi algısının yükseleceği 

söylenebilir. Cinsiyetin iş güvenliği liderliği algısı üzerinde bir rolü olmadığı 

tespit edilmiştir. İş güvenliği davranışında ise kadınların erkeklerden olumlu 

yönde iş güvenliği davranışı sergiledikleri görülmüştür. Özellikle kadınlar 

prosedür/talimatlara uyma, kişisel koruyucu kullanma konusunda erkeklerden 

daha fazla uyumlu iş güvenliği davranışı göstermektedirler. Kadınların 

kendilerine istihdam alanı bulmaları görece zor olduğundan ve daha düşük 

ücrete razı olmak zorunda olduklarından işten atılma korkusu nedeniyle (Çakır, 

2008) kurallara daha fazla uyma eğilimi sergilediği söylenebilir. 

Bir başka demografik ölçü olan eğitim durumunda ise çalışanların 

akademik düzeyde eğitim seviyesi yükseldikçe iş güvenliği liderliği ve iklimi 

algısının da yükseldiği görülmüştür. Gyekye & Salminen (2009)’a göre temel 

eğitime sahip çalışanlar, işyerlerindeki güvenlik programlarına karşı ilgileri en 
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az olanlardır. Eğitim seviyesi yüksek olanlar ise akademik seviyede ilgili 

eğitimleri almış ve mesleki olarak bilgi ile deneyime sahip çalışanlardır. Eğitim 

seviyesi yükseldikçe sorumluluk bilincinin artmasıyla birlikte iş güvenliği 

farkındalığı da artmaktadır (Bayraktaroğlu, Aras & Atay, 2018). Akademik 

düzeyde eğitime sahip olan bu çalışanların iş güvenliği konusunda daha fazla 

söz ve rol alması, daha düşük eğitim seviyelerindeki kişilerin algılarını 

yükseltebilecektir. İş güvenliği davranışı sergilemede ise eğitim seviyesinin 

belirleyici bir faktör olmadığı görülmüştür. 

Çalışılan iş yerindeki pozisyonların iş güvenliği liderliğine ve iklimi 

algısına etkisi bulunmuştur. İşletmede üst pozisyonlarda yer alan çalışanların iş 

güvenliği liderliği ve iklim algısı çalışan/operatörlerden yüksektir. 

Yöneticilerin iş yerini güvenli ve refah duruma getirme sorumluluklarından 

dolayı iş güvenliği liderliği ve iklimi algılarının yüksek olduğu düşünülebilir. 

Özellikle ara yöneticilerin üstündeki yönetici kişilerin, iş güvenliği liderliği ve 

iklimi algısının artırılmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rolü 

olduğu görülmüştür. Bu kişilere iş güvenliği liderliği ile iklimini 

yükseltebilecek yetkinlik eğitimleri verilmesi faydalı olabilir. Bu eğitimlerin 

yararlı olması halinde çalışanların iş güvenliğine katılım davranışında 

cesaretlendirilmeleri ve katılımda rahat hissetmeleri de sağlanabilir. Araştırma 

iş güvenliği eğitimi almanın iş güvenliği iklimi algısının arttığı yönündeki 

sonuçla da desteklendiğinden etkili bir iş güvenliği iklimi eğitimi iş yerine 

birçok fayda sağlayabilecektir. 

Mevcut iş yerinde iş kazası geçiren çalışanların iş güvenliği liderliği ve 

iş yerinin iş güvenliği iklimi algılarını etkilemediği tespit edilmiştir. Ayrıca 

kaza geçiren kişilerin, kaza geçirmeyen kişilere göre de iş güvenliği 

davranışlarında birbirlerinden bir farkı yoktur. 

Demografik değişkenler haricinde iş güvenliği liderliği, iklimi ve 

davranışı arasında yapılan korelasyon analizine göre de ilişkiler tespit 

edilmiştir. Orta düzeyde pozitif ilişkinin olduğu iş güvenliği liderliği ile iş 

güvenliği iklimi eylem boyutu arasındaki ilişki incelendiğinde işletmelerde iş 

güvenliği liderliği arttıkça yönetimin iş güvenliği ile ilgili eylemsel 

davranışlarının arttığı görülmektedir. Ayrıca iş güvenliği liderliği yüksek olan 

işletmelerde iş güvenliği kurallarına uygun davranan bir çalışan görüldüğünde 

çalışan takdir edilip önemsenmekte, kuralları görmezden gelen çalışanlar da 

uyarılmaktadır. Bunun yanında çalışanın önerileri dikkate alınıp, iş güvenliği 

kurallarını ihlal ettiğinde çalışanın denetlenmesi de artmaktadır. İşletmelerde 

örgütün iş güvenliği ikliminin eylem boyutu artırılmak istendiğinde iş güvenliği 

liderliğinin artırılması tavsiyesinde bulunulabilir.  

Diğer bir pozitif orta düzeyde ilişki de iş güvenliği liderliği ile iş 

güvenliği davranışı arasındadır. İş güvenliği liderliğinin yüksek olduğu 

işletmelerde çalışanların sergiledikleri olumlu iş güvenliği davranışının 

artacağı ifade edilebilir. İş güvenliği davranışı işletmelerin sonuç olarak iş 

güvenliği performansını ölçebildikleri bir alandır. Etkili iş güvenliği liderlerine 
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sahip örgütlerde çalışanlar; iş güvenliği kurallarına uyacak, kişisel koruyucu 

donanımlarını takacak ve iş güvenliği faaliyetlerine daha fazla katılım 

sağlayacaklardır. Bu da örgütlerin iş güvenliği performansının artmasına katkı 

sağlayacaktır. Örgütlerde iş güvenliği liderliğinin ne olduğunu ve nasıl 

sergileneceğinin anlatılacağı eğitim programlarının verilmesi de ayrıca tavsiye 

edilebilir. Bu eğitimlerde iş güvenliği liderliğinin özellikle iş güvenliği 

davranışına etkileri gösterilerek liderliğin önemi üzerinde durulması önerilir. 

Hem liderlik hem davranış ilişkiler üzerine olduğundan, iş güvenliği liderliği 

eğitimlerinde rol yapma, canlandırma ve oyunlaştırma gibi araçlardan 

faydalanılabilir. Bu şekilde lider ve çalışan birbirlerinin yerine geçerek empati 

kurabilir ve rollerini anlayabilirler.  

İş güvenliği iklimi ile iş güvenliği davranışı arasındaki ilişkiler ise orta 

düzeyin altında kalmıştır. Bununla beraber iş güvenliği iklimi beklenti boyutu 

ile iş güvenliği davranışı katılım boyutu arasında ise hiçbir ilişki 

bulunmamaktadır. Yönetim tarafından yapılması beklenen iş güvenliği ile ilgili 

temel görevler, çalışanların iş güvenliği ile ilgili katılımlarında azaltıcı ya da 

artırıcı bir rolü olmadığını göstermiştir. Çalışanların iş güvenliğine katılımlarını 

içlerinden ve kendi isteklerinden yaptıkları görüldüğü gibi amirlerinin iş 

güvenliği liderliğinin de etkisi olduğu söylenebilir.  

Tezin diğer bir araştırma konusu da iş güvenliği davranışı üzerinde iş 

güvenliği liderliği ve ikliminin aracı etkisidir. İş güvenliği liderliğinin iş 

güvenliği davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği ikliminin, iş güvenliği 

ikliminin iş güvenliği davranışı üzerindeki etkisinde ise iş güvenliği liderliğinin 

aracı etkisinin olduğu görülmüştür. Makro düzeyde elde edilen bu sonuçların 

yanında alt boyutlarla yapılan analizlerde farklı sonuçlara rastlanmıştır.  

İş güvenliği liderliğinin iş güvenliği katılım davranışı üzerindeki 

etkisinde iş güvenliği ikliminin beklenti boyutunun hiçbir aracı etkisi tespit 

edilmemiştir. Yönetimin iş güvenliği iklimini oluşturmada beklentiyi yerine 

getiremediği ve katılım davranışı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı söylenebilir. 

İş güvenliği liderliğinin katılım davranışındaki etkisinde ise iş güvenliği 

ikliminin sadece eylem alt boyutu üzerinden aracı etkisi olduğu görülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle iş güvenliği liderliği, çalışanların iş güvenliği faaliyetlerine 

katılmalarını yönetimin iş güvenliği ile ilgili eylemsel davranışları üzerinden 

sağlamaktadır. İş güvenliği liderliğinin çalışanların iş güvenliği çalışmalarına 

dahil olmalarında tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. İş yerinin iş 

güvenliği ile ilgili ortamının eylemsel davranışları iş güvenliği liderliğine, 

çalışanların iş güvenliği faaliyetlerine katılım sağlamalarına yardımcı 

olmaktadır.  

İş güvenliği ikliminin beklenti boyutunun ise iş güvenliği katılım 

davranışı üzerindeki etkisinde iş güvenliği liderliğinin tam aracı etkisi olduğu 

saptanmıştır. Yönetimden beklenen iş güvenliği iklimini oluşturma ile ilgili 

yerine getirmesi gereken görevler, iş güvenliği katılım davranışını etkilemede 

iş güvenliği liderliği üzerinden yol almaktadır. Bir başka ifadeyle yönetimin iş 
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güvenliği ortamını oluşturmak için yapması beklenen görevlerin, çalışanların iş 

güvenliği faaliyetlerine katılım göstermesini sağlamadığı ortaya çıkarmıştır. 

Örgütlerin iş güvenliği beklentilerini yerine getirmede yetersiz kaldığı 

durumlarda etkili iş güvenliği liderliği ile bu beklentiyi hayata geçirmede 

başarılı olacağını söylemek mümkündür. 

Çalışan katılımını sağlamak isteyen örgütlerin bu beklentisinde iş 

güvenliği liderliğinin tam etkili rol oynadığı bu tez çalışmasının en önemli 

bulgularındandır. Örgütlerin, çalışanlarının iş güvenliği davranışlarına 

uyumlarının sağlanması ve iş güvenliği faaliyetlerine gönüllü katılımının 

sağlanmasında etkili iş güvenliği liderliğini ortaya çıkarması ve iş güvenliği 

liderlerini yetiştirmesi güvenli ve refah bir iş yeri oluşturmak için fırsatlarından 

biridir. Bunlarla birlikte iş güvenliği ikliminin oluşturulmasında yönetimin 

beklentileri karşılaması çalışanların iş güvenliği sistemine katılımlarını 

artıracaktır. Yönetimin diğer görevlerini (zamanında teslimat, üretim vb.) iş 

güvenliğinden öncelikli tutması iş güvenliği katılım davranışını olumsuz 

etkilemiştir. Örgütlerin iş güvenliğini diğer işletme fonksiyonları ile eşit derece 

önemseyip, diğerlerine öncelik vermeden yönetmeleri durumunda çalışanların 

iş güvenliğine katılımlarının artacağı söylenebilir.  

Bu tez çalışması Tekirdağ ilinde bulunan tekstil sektörü iş yerlerine 

uygulanmış olsa da ileriki dönemlerde tekstil sektörünün yoğun olarak 

bulunduğu illerde uygulanabilir ve sonuçların karşılaştırılmasına kaynaklık 

edebilir.    

  



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 94 

KAYNAKÇA 

Acar, H. (2019). “İş güvenliği liderliği, iş güvenliği iklimi ve iş güvenliği 

davranışı arasındaki ilişki: metal üretim sektöründe bir araştırma”. 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye. 

Akgül, A. & Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS’te İşletme 

Yönetimi Uygulamaları”. Ankara: Emek Ofset, Sf: 428-435. 

Akpınar, T. (2017). İş Sağlığı ve Güvenliği. Bursa: Ekin, Sf. 2. 

Alnoaimi, M. (2015). “Safety Climate and Safety Outcomes in Aircraft 

Maintenance: A Mediating Effect of Employee Turnover and Safety 

Motivation”. Doktora Tezi, University of Central Florida, Florida. 

Alruqi, W. M., Hallowell, M. R., & Techera, U. (2018). Safety climate 

dimensions and their relationship to construction safety performance: A 

meta-analytic review. Safety science, 109, 165-173. 

Altınel, H. (2011). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Ankara: Detay Yayıncılık, 

Sf.74. 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2005). Sosyal 

Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya kitabevi, Sf. 217. 

Ashkanasy, N.M., Jackson C.R.A. (2009).  ‘Örgüt Kültürü ve İklimi’, in 

Anderson N, Öneş DS, Sinangil HK, Viswesvaran C (ed.), Endüstri, İş 

ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı (2. Cilt). İstanbul: Literatür Yayıncılık, Sf. 

464. 

Baltaş, A. (2017). Türk Kültüründe Yönetmek. İstanbul: Remzi Kitabevi, Sf. 

13. 

Barling, J., Loughlin, C., & Kelloway, E. K. (2002). Development and test of a 

model linking safety-specific transformational leadership and 

occupational safety. Journal of applied psychology, 87(3), 488. 

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable 

distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and 

statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 

51(6), 1173. 

Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: 

Learning to share the vision. Organizational dynamics, 18(3), Sf. 19-31. 

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership and 

organizational culture. Public administration quarterly, Sf. 112-121. 

Bayraktaroğlu, S., Aras, M., & Atay, E. (2018). Çalışanlarda iş güvenliği ve iş 

kazası algısı: Mavi yakalılar üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim 

ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(9), 1-15. 

Bilir, N. (1995). Genel Çevre Sağlığı Bilgisi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları, Sf: 

2. 



95 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

Boamah, S. A., Laschinger, H. K. S., Wong, C., & Clarke, S. (2018). Effect of 

transformational leadership on job satisfaction and patient safety 

outcomes. Nursing outlook, 66(2), 180-189. 

Bosak, J., Coetsee, W. J., & Cullinane, S. J. (2013). Safety climate dimensions 

as predictors for risk behavior. Accident Analysis & Prevention, 55, 256-

264. 

Brooks, C. D. (2017). “Safety Climate And The Influence of Leadership: A 

Study of Safety Climate and The Influence Leadership Training Has on 

Employee Perceptions Of Health and Safety”. Doctoral Dissertation. 

Masters of Business Studies in Human Resource Management at Massey 

University, Palmerston North, New Zealand. 

Brown, R. L., & Holmes, H. (1986). The use of a factor-analytic procedure for 

assessing the validity of an employee safety climate model. Accident 

Analysis & Prevention, 18(6), 455-470. 

Burmaoğlu, S., Polat, M. & Meydan, C. H. (2013). Örgütsel Davranış Alanında 

İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli 

Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Anadolu University Journal of Social 

Sciences, 13(1), 13-26. 

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2020). Sosyal bilimler için istatistik. 

Ankara: Pegem Akademi, Sf. 79. 

Can, A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. 

Ankara: Pegem Akademi, Sf. 369-370. 

Can, H., Azizoğlu, Ö. A., Hiperlink (Firm), & Aydın, E. M. (2015). Örgütsel 

Davranış (Vol. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: 

Siyasal Kitabevi, Sf. 281-282. 

Clarke, S. (2013). Safety leadership: A meta‐analytic review of 

transformational and transactional leadership styles as antecedents of 

safety behaviours. Journal of occupational and organizational 

psychology, 86(1), 22-49. 

Cooper, D. (1998). Improving safety culture: A practical guide. Wiley. Sf. 30. 

Coyle, I. R., Sleeman, S. D., & Adams, N. (1995). Safety climate. Journal of 

Safety research, 26(4), 247-254. 

Çakır, Ö. (2008). Türkiye'de kadının çalışma yaşamından dışlanması. Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (31), 25-47. 

Çalış, Ç. (2014). “RIAAT Prosesi Yapısının İncelenmesi ve Uygulanması”. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. 

Çalış, Ç., & Büyükakıncı, B. Y. (2019). Leadership Approach in Occupational 

Safety: Taiwan Sample. Procedia Computer Science, 158, 1052-1057. 

Çağlayan, E. (2014). “Okul Binaları ve Örgüt İklimi”. Doktora Tezi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim 

Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı, İzmir, Türkiye. 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 96 

Çetin, C., & Hiperlink (Firm). (2008). Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim 

Yönetimi ve Ekip Çalışması Arasındaki İlişkilerin Çok Yönlü Olarak 

Değerlendirilmesi (vol. 1). bs. Hiperlink, Sf. 22. 

Çıtak, L. (2015). Pazarlama yatırımlarının finansal performans üzerindeki 

etkisi ve Borsa İstanbul KOBİ sanayi endeksi firmalarının etkinliklerinin 

değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, (45), 49-68. 

Çıtak, L., & Ersoy, E. (2016). Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine 

Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması ve Ortalama Testleri ile 

Bir Analiz. International Journal of Alanya Faculty of Business, 8(1), 43-

57. 

Dağlı, A. (2018). Teoriden Uygulamaya Örgütsel İklim. Ankara: Pegem 

Akademi, Sf. 5-6. 

de Koster, R. B., Stam, D., & Balk, B. M. (2011). Accidents happen: The 

influence of safety-specific transformational leadership, safety 

consciousness, and hazard reducing systems on warehouse accidents. 

Journal of Operations management, 29(7-8), 753-765. 

Demir, S.B., & Akengin, H. (2010). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum 

Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. E-

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-40. 

Den Hartog, D.N. & Koopman, P.L. (2009). ‘Örgütlerde Liderlik’ , in Anderson 

N, Öneş DS, Sinangil HK, Viswesvaran C (ed.), Endüstri, İş ve Örgüt 

Psikolojisi El Kitabı (2. Cilt). İstanbul: Literatür Yayıncılık, Sf. 196-198. 

Denison, D. R. (1996). What is the difference between organizational culture 

and organizational climate? A native's point of view on a decade of 

paradigm wars. Academy of management review, 21(3), 619-654. 

Dienesch, R. M., & Liden, R. C. (1986). Leader-member exchange model of 

leadership: A critique and further development. Academy of 

management review, 11(3), 618-634. 

Doğan, A. (2020). Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş 

Davranışları. İstanbul: Patriot Yayınları, Sf. 15. 

Donovan, S. L., Salmon, P. M., & Lenné, M. G. (2016). Leading with style: a 

literature review of the influence of safety leadership on performance and 

outcomes. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 17(4), 423-442. 

Dursun, S. (2012). İş Güvenliği Kültürü. İstanbul: Beta, Sf. 22-27. 

Dursun, Y., & Kocagöz, E. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Regresyon: 

Karşılaştırmalı Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, (35), 1-17. 

Eisler, A. D., Eisler, H., & Yoshida, M. (2003). Perception of human ecology: 

cross-cultural and gender comparisons. Journal of Environmental 

Psychology, 23(1), 89-101. 

Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3), 211-216. 



97 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

Erdinç, N. (2019). “Algılanan Değer ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkide 

Sosyal Medya Yorumlarının Aracı Etkisi”. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı, 

Balıkesir, Türkiye. 

Erdoğan, A. E. (2019). “Liderlik Tarzlarının İş Güvenliği Çıktıları ile İlişkisi”. 

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek 

Lisans Programı, İstanbul, Türkiye. 

Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta 

Yayıncılık, Sf. 435-445. 

Erenel, F. (2015). The effect of path-goal leadership styles on work group 

performance: A research on jewellery industry in Istanbul.  Journal of 

Management Marketing and Logistics, 2(4). 

Erilli, N.A. (2015). İstatistik-2. Ankara: Seçkin Yayınları, Sf. 218. 

Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K., & Sanisoğlu, S. Y. (2013). 

Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Turkiye Klinikleri Journal 

of Medical Sciences, 33(1), 210-223. 

Evren, Ö.K. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı. Ankara: Seçkin, Sf. 19. 

Flin, R., Mearns, K., O'Connor, P., & Bryden, R. (2000). Measuring safety 

climate: identifying the common features. Safety science, 34(1-3), 177-

192. 

Furnes, T., Mykletun, R., Einarsen, S., & Glasø, L. (2015). Do low-quality 

leader-member relationships matter for subordinates? Evidence from 

three samples on the validity of the Norwegian LMX scale. 

Geller, E. S. (2000). 10 leadership qualities for a total safety culture. 

Professional Safety, 45(5), 38. 

Göreci, E. (2019). “Farklılıkların Yönetiminin Örgüt İklimi Üzerine Etkisinin 

Araştırılması: Otomotiv Sektöründe Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye. 

Güler, S. (2007). “Fiedler'in LPC ölçeği ile yöneticilerin liderlik tiplerinin 

belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yedı̇tepe Üniversı̇tesı̇ Sosyal 

Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Eğı̇tı̇m Yönetı̇mı̇ ve Denetı̇mi Bölümü, İstanbul, 

Türkiye. 

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to 

leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of 

leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain 

perspective. Leadership Quarterly 6:2, Sf. 219-247. 

Griffin, M. A., & Neal, A. (2000). Perceptions of safety at work: a framework 

for linking safety climate to safety performance, knowledge, and 

motivation. Journal of occupational health psychology, 5(3), 347. 

Guldenmund, F. W. (2000). The nature of safety culture: a review of theory and 

research. Safety science, 34(1-3), 215-257. 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 98 

Gürbüz, S. (2019). AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık, Sf. 106. 

Gürer, A. (2019). 21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları. İstanbul: Hiperyayın, Sf. 

17. 

Gürsakal, N. (2016). R ile Betimsel İstatistik. Bursa: Dora, Sf. 8. 

Gyekye, S. A., & Salminen, S. (2009). Educational status and organizational 

safety climate: Does educational attainment influence workers’ 

perceptions of workplace safety?. Safety science, 47(1), 20-28. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate 

Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall International Inc., Sf: 374. 

Halis, M., & Uğurlu, Ö. Y. (2008). Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi. 

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 10(2), 

101-123. 

Hall, J. W. (1972). A comparison of Halpin and Croft's organizational climates 

and Likert and Likert's organizational systems. Administrative Science 

Quarterly, 17(4), 586-590. 

Haşıloğlu, S. B., Baran, T., & Aydın, O. (2015). Pazarlama araştırmalarındaki 

potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: Kolayda örnekleme ve 

sıklık ifadeli ölçek maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi 

Dergisi, (1), 19-28. 

Health and Safety Authority (2013) Behaviour Based Safety Guide, the Health 

and Safety Authority, Dublin. 

Hofmann, D. A., Burke, M. J., & Zohar, D. (2017). 100 years of occupational 

safety research: From basic protections and work analysis to a multilevel 

view of workplace safety and risk. Journal of applied psychology, 

102(3), 375. 

Hofmann, D. A., & Morgeson, F. P. (1999). Safety-related behavior as a social 

exchange: The role of perceived organizational support and leader–

member exchange. Journal of applied psychology, 84(2), 286. 

Hofmann D.A. & Morgeson F.P. (2004). ‘The Role of Leadership in Safety’, 

in Barling, J. E., & Frone, M. R. (ed.), The Psychology of Workplace 

Safety. American Psychological Association. Sf 159-177. 

Hofmann, D. A., Morgeson, F. P., & Gerras, S. J. (2003). Climate as a 

moderator of the relationship between leader-member exchange and 

content specific citizenship: safety climate as an exemplar. Journal of 

Applied Psychology, 88(1), 170. 

House, R. J., & Mitchell, T.R. (1975). Path-goal theory of leadership (No. TR-

75-67). Washington Univ Seattle Dept of Psychology. 

ILO. (2010). List of Occupational Diseases (revised 2010): Identification and 

Recognition of Occupational Diseases: Criteria for Incorporating 

Diseases in the ILO List of Occupational Diseases (OSH 74). 

International Labour Office.  



99 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

Inness, M., Turner, N., Barling, J., & Stride, C. B. (2010). Transformational 

leadership and employee safety performance: A within-person, between-

jobs design. Journal of Occupational Health Psychology, 15(3), 279. 

International Atomic Energy Agency. (2002). Safety Culture in Nuclear 

Installations Guidance for Use in the Enhancement of Safety Culture. 

International Atomic Energy Agency. 

Izgar, H., Gürsel, M., & Hiperlink (Firm). (2012). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. 

Hiperlink. Konya: Eğitim Yayınevi, Sf. 52-53. 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020, İstatistiklerle 

Türkiye'nin İSG Görünümü, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Ankara 

Janssens, M., Brett, J. M., & Smith, F. J. (1995). Confirmatory cross-cultural 

research: Testing the viability of a corporation-wide safety policy. 

Academy of Management Journal, 38(2), 364-382. 

Jiang, L., & Probst, T. M. (2016). Transformational and passive leadership as 

cross-level moderators of the relationships between safety knowledge, 

safety motivation, and safety participation. Journal of safety research, 57, 

27-32. 

Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional 

leadership: a meta-analytic test of their relative validity. Journal of 

applied psychology, 89(5), 755. 

Kapp, E. A. (2012). The influence of supervisor leadership practices and 

perceived group safety climate on employee safety performance. Safety 

science, 50(4), 1119-1124. 

Karcıoğlu, F. (2001). Örgüt kültürü ve örgüt iklimi ilişkisi. Atatürk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2). 

Karademir, Ç. (2014). Güzin abla köşesi’nin akılcı duygusal davranışçı 

yaklaşımın temel kavramları açısından incelenmesi. Kalem Eğitim ve 

İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 11-43. 

Karagöz, Y. (2014). SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik. Ankara: Nobel 

Akademik Yayıncılık, Sf. 698. 

Karagöz, Y., & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme 

ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 81-98. 

Kılınç, M., Dursun, S., & Hiperlink (Firm). (2009). Etkin liderlik (Vol. 1). bs. 

Hiperlink, Sf. 98. 

Koç, F., Kaya, N., Özbek, V. & Akkılıç, M. E. (2014). Algılanan Fiyat ile 

Tüketici Güveni Arasında Algılanan Hizmet Kalitesinin Aracı Etkisi: 

Bankacılık ve GSM Sektörlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir 

Araştırma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13, 1-26. 

Kurt, T., & Çalık, T. (2010). Okul iklimi ölçeği’nin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim 

ve Bilim, 35(157). 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 100 

Lekka, C., & Healey, N. (2012). A review of the literature on effective 

leadership behaviours for safety. Report for The Health and Safety 

Executive prepared by the Health and Safety Laboratory, Report no. 

RR952. 

Lorcu, F. (2015). Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. Ankara: Detay 

Yayıncılık, Sf. 17. 

Lu, C. S., & Yang, C. S. (2010). Safety leadership and safety behavior in 

container terminal operations. Safety science, 48(2), 123-134. 

Macit, M. (2003). Leadership and Bass transactional and transformational 

leadership theory. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 

Sf. 86 – 114. 

Michael, J. H., Guo, Z. G., Wiedenbeck, J. K., & Ray, C. D. (2006). Production 

supervisor impacts on subordinates' safety outcomes: An investigation of 

leader-member exchange and safety communication. Journal of safety 

Research, 37(5), 469-477. 

Mirza, M. Z., & Isha, A. S. N. (2017). Context matters: A research agenda to 

move beyond conventional leadership-safety relationship. Safety 

science, 98, 167-173. 

Moon, K., Lee, J., & Oah, S. (2013). The effects of safety leadership of manager 

and safety climate in the organization on the workers' safety behaviors. 

Journal of the Korean Society of Safety, 28(2), 66-72. 

Mullen, J. E., & Kelloway, E. K. (2009). Safety leadership: A longitudinal 

study of the effects of transformational leadership on safety outcomes. 

Journal of occupational and organizational psychology, 82(2), 253-272. 

Mullen, J., Kelloway, E. K., & Teed, M. (2011). Inconsistent style of leadership 

as a predictor of safety behaviour. Work & Stress, 25(1), 41-54. 

Mullen, J., Kelloway, E. K., & Teed, M. (2017). Employer safety obligations, 

transformational leadership and their interactive effects on employee 

safety performance. Safety science, 91, 405-412. 

Nadhim, E. A. (2019). “Investigating the relationship between safety climate 

and safety performance of retrofitting works”. Doktora Tezi, Queensland 

University of Technology. 

Nalbantoğlu C. N. (2019). “Türk – İsveç İş Kültüründe Lı̇derlı̇k Tarzlarının 

Çatışma Çözüm Yönetı̇mı̇ Üzerı̇ne Etkisi”. Doktora Tezi, Istanbul Aydın 

Ünı̇versı̇tesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye. 

Neal, A., & Griffin, M. A. (2002). Safety climate and safety behaviour. 

Australian journal of management, 27(1_suppl), 67-75. 

Neal, A., Griffin, M. A., & Hart, P. M. (2000). The impact of organizational 

climate on safety climate and individual behavior. Safety science, 34(1-

3), 99-109. 

O'Dea, A., & Flin, R. (2001). Site managers and safety leadership in the 

offshore oil and gas industry. Safety Science, 37(1), 39-57. 



101 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

Oğuz, Ö. (2011). AB Direktifleri ve Tük İş Hukukunda İş Sağlığı ve 

Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin Hakları. İstanbul: 

Legal Kitapevi, Sf: 20. 

Öge, H. S. (1996). “Örgüt İklimi”. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye. 

Özalp, İ., Eren, G. & Öcal, H. (1992). “Organı̇zasyonlarda Durumsallık 

Yaklaşımı Açısından Lı̇derlı̇k: Lı̇derliğı̇n Fred E. Fiedler Teorı̇sı̇ndekı̇ 

Lı̇derlı̇k Tarzlarına Göre Belı̇rlenmesı̇ ve Eskı̇şehı̇r Bölgesı̇nde Seçı̇len 

Büyük Sanayı̇ İşletmelerı̇nde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), Sf. 161-205. 

Özçiçek, V. T. (2016). “Örgüt İklimini Etkileyen İç Etmenler”. Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul Aydın ve Yıldız Teknik Üniversiteleri, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. 

Özutku, H., Veysel, A. Ğ. C. A., & Cevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşim 

Teorisi Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık 

Boyutları Ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 193-210. 

Öztürk, C. (2016). “Argyris'in Olgunlaşma Teorisine Liderlikte Durumsallık 

Yaklaşımlarından Çözüm Arayışları”, İnsan ve Toplum Bı̇lı̇mlerı̇ 

Araştirmalari Dergı̇sı̇, Cilt: 5, Sayı: 8, Sf. 3085-3085. 

Pilbeam, C., Doherty, N., Davidson, R., & Denyer, D. (2016). Safety leadership 

practices for organizational safety compliance: Developing a research 

agenda from a review of the literature. Safety science, 86, 110-121. 

Ramnerö, J. & Törneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. İstanbul: 

Litera Yayıncılık, sf. 26. 

Riggio, R.E. (2014). Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş. Ankara: Nobel 

Akademik Yayıncılık, Sf. 342-349. 

Satıcı, S. A. & Deniz, M. E. (2019). Ergenlerin kendilik algıları ve okul 

doyumu: öznel zindeliğin aracılık rolünün değerlendirilmesi. Eğitim ve 

Bilim, 44(197), 376-381. 

Sayan, İ. (2018). “Kurumsal Lı̇derlı̇k Tarzlarını Algılamanın Örgütsel Bağlılık 

ve Vatandaşlığa Etkı̇sı̇nde Çalışanların Motı̇vasyon Sevı̇yelerinin Rolü 

ve Bir Araştırma”. Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal 

Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü, İstanbul, Türkiye. 

Selek, H.S. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Konular. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık, Sf. 25. 

Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. Jhonn Wiley & Sons Inc. 

New York, Sf. 116. 

Smith, T. D., Eldridge, F., & DeJoy, D. M. (2016). Safety-specific 

transformational and passive leadership influences on firefighter safety 

climate perceptions and safety behavior outcomes. Safety science, 86, 

92-97. 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 102 

Şencan, H. (2007). Sosyal ve davranışsal bilimlerde bilimsel araştırma. Ankara: 

Seçkin Yayıncılık, Sf. 21. 

Şencan, H., & Fidan, Y. (2020). Likert Verilerinin Kullanıldığı Keşfedici 

Faktör Analizlerinde Normallik Varsayımı ve Faktör Çıkarma 

Üzerindeki Etkisinin SPSS, Factor ve Prelis Yazılımlarıyla Sınanması. 

Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 640-

687. 

Şişman, M. (2014). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem Akademi, Sf. 155-

156. 

Taşpınar, M. (2017). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamalı Nicel Veri Analizi. 

Ankara: Pegem Akademi, Sf. 194. 

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: 

Nobel Yayıncılık, Sf: 50. 

Telef, B.B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

28(28-3), 374-384. 

Temel, B. (2020). “İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yapısal eşitlik 

modeli kullanılarak iş ortamındaki parametreler üzerine etkisinin 

araştırılması: Elektrik-elektronik sektöründe uygulama”. Doktora Tezi, 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye. 

Tezcan, C. (2008). “Yapısal Eşitlik Modelleri”. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Bölümü, İstatistik 

Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye. 

Ullman, J.B. (2015). ‘Yapısal Eşitlik Modelleme”, Tabachnick, B. G., & Fidell, 

L. S. (ed), Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (M. Baloğlu, Çev.), 

Ankara: Nobel, Sf. 725. 

Ural, A. (2014). Gazi Üniversitesi’nde örgütsel iklim. Amme İdaresi Dergisi, 

47(2), 145-165. 

Vardar, E. A. (2019). “Aracı ve Düzenleyici Etkilerin Modellenmesi”. Yüksek 

Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Biyoistatistik Programı, Ankara, Türkiye. 

Williamson, A. M., Feyer, A. M., Cairns, D., & Biancotti, D. (1997). The 

development of a measure of safety climate: the role of safety 

perceptions and attitudes. Safety science, 25(1-3), 15-27. 

Wu, T.C (2005). The validity and reliability of safety leadership scale in 

universities of Taiwan. International Journal of Technology and 

Engineering Education, 2(1), 27-42. 

Wu, T. C. (2008). Safety leadership in the teaching laboratories of electrical 

and electronic engineering departments at Taiwanese Universities. 

Journal of safety research, 39(6), 599-607. 



103 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

Wu, T. C., Chang, S. H., Shu, C. M., Chen, C. T., & Wang, C. P. (2011). Safety 

leadership and safety performance in petrochemical industries: The 

mediating role of safety climate. Journal of Loss Prevention in the 

Process Industries, 24(6), 716-721. 

Wu, T. C., Chen, C. H., & Li, C. C. (2008). A correlation among safety 

leadership, safety climate and safety performance. Journal of loss 

prevention in the process industries, 21(3), 307-318. 

Yagil, D., & Luria, G. (2010). Friends in need: the protective effect of social 

relationships under low-safety climate. Group & Organization 

Management, 35(6), 727-750. 

Yammarino, F. J., Spangler, W. D., & Bass, B. M. (1993). Transformational 

leadership and performance: A longitudinal investigation. The 

Leadership Quarterly, 4(1), 81-102. 

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: 

Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. 

Yılmaz, A. (2019). “Hemşirelerin X ya da Y Tipi Olması ve Çalışma 

Arkadaşları Tercihlerinin Çalışma Tutumları ile İlişkisi”, Yüksek Lisans 

Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli, 

Türkiye. 

Yılmaz, F. (2009). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: 

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin 

Ölçülmesi”. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, 

İstanbul, Türkiye. 

Yiğit, N., Bütüner, S.Ö., & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim Amaçlı Örütbağ 

Sitesi Değerlendirme Ölçeği Geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi 

Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 38-51. 

Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: theoretical and 

applied implications. Journal of applied psychology, 65(1), 96. 

Zohar, D. (2000). A group-level model of safety climate: testing the effect of 

group climate on microaccidents in manufacturing jobs. Journal of 

applied psychology, 85(4), 587. 

Zohar, D. (2002a). Modifying supervisory practices to improve subunit safety: 

a leadership-based intervention model. Journal of Applied psychology, 

87(1), 156. 

Zohar, D. (2002b). The effects of leadership dimensions, safety climate, and 

assigned priorities on minor injuries in work groups. Journal of 

organizational behavior, 23(1), 75-92. 

 

İnternet Kaynakları 

 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 104 

5510 SSGSS Kanunu 2020, alındığı tarih: 02.09.2020, 

<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf>. 

6331 İSG Kanunu 2020, alındığı tarih: 02.09.2020, 

<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf>. 

BSMS t.y., Safety Behavior, alındığı tarih: 24.08.2020, 

<http://www.behavioural-safety.com/b-safe-management-solutions/our-

approach/safety-behavior>. 

HSE 2012, The ‘ABC’ analysis, alındığı tarih: 24.08.2020, 

<https://www.hse.gov.uk/construction/lwit/assets/downloads/abc-

analysis.pdf>. 

Hackitt, J 2013, Committing afresh to a global safety culture, alındığı tarih: 

27.08.2020, < https://app.croneri.co.uk/feature-articles/piper-alpha-25-

years>. 

ILO t.y., Occupational injuries, alındığı tarih: 31.08.2020, 

<https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_INJ_EN.pdf> 

Li, M 2018, What Have We Learned from the 100-Year History of Leadership 

Research? (Part II), The Ohio State University, alındığı tarih: 

22.07.2020, <https://fisher.osu.edu/blogs/leadreadtoday/blog/what-

have-we-learned-from-the-100-year-history-of-leadership-research-

part-ii>. 

Oxford Learner’s Dictionaries t.y., alındığı tarih: 13.07.2020, 

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/leaders

hip?q=leadership>. 

SGK t.y., SGK İstatistik Yıllıkları, alındığı tarih: 16.09.2020, 

<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatis

tik_yilliklari>. 

TDK Sözlük t.y., alındığı tarih: 31.08.2020, <https://sozluk.tdk.gov.tr>. 

Transformational leadership t.y., alındığı tarih: 27.07.20020, 

<https://www.langston.edu/sites/default/files/basic-content-

files/TransformationalLeadership.pdf>. 

Tuna, K 2017, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi, Halk Bank Kobi 

Uzman Makaleleri, alındığı tarih: 02.09.2020, < 

https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/Calisan-Sagligi-ve-Is-

Guvenliginin-Onemi/9624>. 

WHO 2011, World Health Organization Health Systems Strengthening 

Glossary, alındığı tarih: 31.08.2020 < 

https://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf> 

Zohar, D 2003, Safety climate: Conceptual and measurement issues, 

ResearchGate, alındığı tarih: 20.08.2020, 

<https://www.researchgate.net/profile/Dov_Zohar/publication/2325841

28_Safety_climate_Conceptual_and_measurement_issues/links/548ec4

6a0cf214269f246970/Safety-climate-Conceptual-and-measurement-

issues.pdf>. 



105 | İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İ Ş  G Ü V E N L İ Ğ İ  L İ D E R L İ Ğ İ ,  İ K L İ M İ  V E  D A V R A N I Ş I  | 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-8377-19-4




	ÖNKP
	KİTAP_İş Güvenliği Liderliği, İklimi ve Davranışı
	ARK

