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 Kültür, çok defa duydu umuz, bazen kulland m z, ama tam olarak ne anlama geldi ini etrafl ca 
dü ünmedi imiz kavramlardan biri olarak gözükmektedir. Yüzlerce tan m  olmas na kar n s kça kullan lan 
tan mlardan biri Kroeber ve Kluckhohn (1952) taraf ndan yap lm t r. Buna göre kültür, “ nsan gruplar n n özgün 
yap lar n  ortaya koyan, yarat lan ve aktar lan sembollerle ifade edilen dü ünce, duygu ve davran  biçimleridir. 
Kültürün temelini geleneksel görü ler (tarihsel süreçte olu mu  ve seçilmi ) ve özellikle onlara atfedilen de erler 
olu turmaktad r; kültürel sistemler bir yandan davran n ürünü, di er yandansa gelecekteki davran n 
ko ullay c s d r”.  
 “Güvenlik kültürü” veya “güvenlik iklimi” kavramlar na yak n dü ecek ilk ara t rma Keenan, Kerr ve 
Sherman (1951) taraf ndan yap lm  olmas na kar n kapsaml  bir teorik yap  ya da güvenilir ve geçerli 
ölçümlerden söz etmek zordur. Asl nda, “güvenlik kültürü” kavram  ile kamu oyunun tan mas  Çernobil 
kazas ndan sonra olmu tur (IAEA –Uluslararas  Atom Enerjisi Kurumu- , 1986). Haz rlanan raporda kurumun 
güvenlik kültürünün zay fl ndan söz edilmi  ve bu, kazan n nedenlerinden biri olarak gösterilmi tir. Bu kavram 
ve önemi çe itli ekillerde vurgulanmas na ra men detayl  bir ekilde tan mlanmam  ve ölçülebilirli i üzerine 
ara t rmalar yap lmam t r. Ancak, IAEA 1991 y l nda bu kavram  tan mlam t r. “Güvenlik kültürü, kurumun 
sa l k ve güvenlik programlar n n yeterlili ine, tarz na ve uygulamadaki srar na karar veren birey ve gruplar n 
de er, tutum, yetkinlik ve davran  örüntülerinin bir ürünüdür.” Di er yandan, “güvenlik kültürü” ve “güvenlik 
iklimi” üzerine yap lan tan mlamalar, ilgili boyutlar ve ölçümler bir çal madan di er çal maya de i iklik 
göstermeye devam etmektedir. Üzerinde “uzla ma” sa lanm  bir tan mdan söz etmek zordur. Örne in, bu 
konudaki ilk ara t rmalardan birini yapan Zohar (1980) “güvenlik iklimi” terimini tercih ederek, bu terimi 
“çal anlar n çal ma ortamlar  hakk nda payla t klar  temel (molar) alg lar n özeti” eklinde tan mlam t r. 
Kurumsal kültür ve iklime benzer ekilde, de i imli olarak kullan lan “güvenlik kültürü” ve “güvenlik iklimi” 
kavramlar n n imdiye kadar 20’ye yak n tan m  bulunmaktad r. Tüm bu tan mlar , ortak bir ba ka tan mda 
toplamak istedi imizde “güvenli i veya emniyeti tehdit edebilecek davran  veya uygulamalarla bunlar n yer 
ald  ‘ortak kullan m ya da etki alan nda’ bulunan canl lar n veya nesnelerin (örn, teçhizat, araç vb.) zarar n  en 
aza indirmeyi amaçlayan, güvenlik veya emniyete öncelik veren alg lar, inançlar, tutumlar, kurallar, roller, sosyal, 
teknik ve politik uygulamalarla, yetkinlikler ve sorumluluk hislerinin bütünüdür”. Bu tan mda literatürde yer alan 
tan mlara ilaveten,  “ortak kullan m ya da etki alan nda” ve “nesneler” ibareleri eklenmi tir. Çünkü, baz  
durumlarda (örn., Çernobil) meydana gelen kazan n sonuçlar  ilgili kurumun kendi binas  veya co rafi bölgesinin 
d na ta abilmektedir. Ayr ca, canl lar  (asl nda di er tan mlarda sadece insan asli unsur olarak yer alm t r) esas 
alan uygulamalar prensipte uygulanmakla birlikte yap lan i te “araç” niteli i ta yan “nesnelerin” gerekti i ekilde 
korunmamas  dolayl  olarak riski art racakt r. Farkl  tan mlar kullan lmakla birlikte “güvenlik kültürü” veya 
“güvenlik iklimi” kavramlar n n özelliklerini “kültür” kavram n n özelliklerinden ayr  dü ünmemek gerekir. Bu 
noktada “kültür” ve “iklim” kavramlar n n halihaz rda sürüp giden tart mas na de inmek faydal  olacakt r.  
 Bu kavramlar n birbiri yerine kullan lmalar na kar n ayr  özellikler ta d  belirtilmektedir (bkz 
Guldenmund, 2000). Özetle, kültür görece daha soyut ve dura an, çok boyutlu ve yönleri olan bir bütün, 
payla lan, ö renilen, aktar lan ve fonksiyonel bir yap d r. Schein’a (1992) göre iklim, ‘kültürel varsay mlar n 
yans ma ve göstergesidir’ (p.203). Dolay s yla, kültür daha çekirdek bir yap  olarak varl n  sürdürürken, iklim bu 
çekirde in katman  olarak ortaya konmaktad r. Teorik ayr m, ara t rmalarda kullan lan yönteme de yans makta; 
anket uygulamalar  “iklim”e daha uygun gözükürken, “kültür”ün ortaya ç kar lmas  daha “kapsaml ” ve “derin” 
ölçümlere gereksinim duymaktad r. Kurumun bir kültür mü yoksa kültürünün mü oldu u, iklim ve kültürün 
hangi katmanlarda bulundu u, bireysel seviyede yap lan ölçümlerin daha üst seviyelerde (örn., kurumsal seviye) 
nas l ve hangi yöntemlerle kullan lmas  gerekti i bu tart malar  daha da derinle tirmektedir.            
 Beklenece i gibi “güvenlik kültürü” ve “iklimi” süregelen bu tart malar n yans malar n  bünyesinde 
ta maktad r. Ayr ca, ara t rmac lar n ara t rmalar n  önceden belirlenmi  hedef bir kitle üzerinde yapmamalar , 
ortak boyutlar n belirlenmesindeki zorluklar, kapsaml  modellerin azl  ve kültürün hem neden hem de sonuç 
olarak etki etmesi (Guldenmund, 2000) i leri daha da zorla t rmaktad r. IAEA (1991) raporunda “güvenlik 
kültürünün göstergelerini” farkl  seviyelerde ölçmeyi amaçlayarak 143 soru belirlemi tir. Soru say lar  ve bu 
sorulardan elde edilecek boyutlar n kuruma göre farkl l k göstermesi beklenmekle birlikte ölçülmesi gerekenden 
çok ölçülebilir olanlar üzerine yo unla lmas  (Cox & Flin, 1998) cevap aranmas  gereken bir ba ka noktay  daha 
göstermektedir. Cox ve Flin (1998) sektörel ve ba lamsal etkenleri dikkate alarak geli tirilecek uygulamalarda 
“güvenlik kültürünün” belirlenmesi için üç yöntem önermi tir:  
 
1) Olay çal malar : Niteliksel yöntemlerin kullan ld  çal malard r. Mülakat, ar iv veya doküman analizi, grup 
tart malar  ve gözlem kullan lan ana yöntemler olarak ortaya ç kmaktad r. Bu çal malar a) kazalar n meydana 
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geldi i kurumlarda b) güvenli i yüksek (kaza say s  az) olan kurumlarda c) kurumsal de i imin sahne oldu u 
yerlerde “güvenlik” kavram n n çerçevesinde yer alan ilgili de i kenleri belirlemek eklinde yap lmaktad r. 
 
 2) Kar la t rmal  çal malar: Bu tür çal malarda kaza say s  yüksek ve dü ük olan birim veya kurumlar 
kar la t r larak birbirlerinden ayr ld klar  noktalar ve bunlar n güvenlik ile ili kisi ara t r lmaktad r.  
 
3) Psikometrik uygulamalar: Bu yöntemde halihaz rda yap land r lm  anketler kullan larak ilgili kurumda 
güvenlik kültürünün ana etmenleri belirlenmeye çal lmaktad r.  
  
 Reiman ve Oedewald (2002) literatürde çal malardan elde edilen ‘iyi güvenlik kültürünün’ kriterlerini; 
“güvenlik politikalar , yönetimin güvenlik için görünür dirayeti, demokratik uygulamalar  ve yetkinli i, güvenlik 
yönelimli olumlu de erler, tutumlar ve ba l l k, zorunluluk ve sorumluluklar n aç k tan m , güvenlik öncelikli 
i lemler, güvenlik ve üretim aras ndaki denge, yetkin çal anlar ve e itim, yüksek motivasyon ve i  tatmini, 
yönetim ve çal anlar aras nda kar l kl  güven ve adil yakla m, kalite, kural ve düzenlemelerin güncellenmesi, 
düzenli ekipman bak m , gerekli olay (örn., atlat lan kaza) ve küçük bile olsa kazalar n rapor edilmesi ve etkin 
yorumu, farkl  kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sa l kl  bilgi ak , uygun tasar m, yeterli kaynak ve sürekli 
iyile tirme, ve otorite ile olan i  ili kileri” ana ba l klar nda toplam t r.  
 Bu yaz da, “güvenlik kültürü” kavram n n geli imi ve uygulamalar  üzerine görü ler ve bulgular 
aktar lm t r. Farkl  alanlardan ara t rmac lar n yapacaklar  çal malarla baz  noktalar daha netlik kazanacakt r. 
Yap lacak ara t rmalarda, kavramsal yap ya uygun ölçeklerin kullan lmas  veya niteliksel ve niceliksel yöntemlerin 
beraberce kullan lmas  art  de er katacakt r. “Güvenlik kültürünün” incelenen ortam veya kurumdan ba ms z 
olmas  pek dü ünülemeyece inden ara t rmalar n farkl  seviyeleri (örn., tak m kültürü, birim kültürü, kurum 
kültürü, bölgesel kültür, ülke bazl  kültür vb.) dikkate almas  gerekmektedir. Farkl  seviyelerde yap lacak olan 
kar la t rmal  ara t rmalar n katk s  yads nmaz olmakla birlikte bu kar la t rmalarda elde edilecek “kültürel 
farkl l klar n” kayna n n titizlikle belirlenmesine çal lmal d r. Bu noktada, kurumlar n veya birimlerin veya 
tak mlar n e de erli i baz  de i kenler (örn., demografik bilgiler, y ll k bütçe vb.) kontrol edilerek sa lanmal , elde 
edilecek farkl l k ya da benzerli in “kültürün” kendi içeri inden kaynakland ndan emin olunmaya çal lmal d r. 
Bunlara ilaveten, güvenlik göstergesi olarak sadece kaza say s n n kullan lmas  pek yerinde bir yakla m 
olmamaktad r. Atlat lan kaza say s , farkl  nedenlerle rapor alma, ekipman onar m na harcanan para miktar  vb. 
de i kenler de dikkate al nmal d r. Çünkü, kaza say s  de i kenlik göstermekte ve zaman aral  art kça ayn  
ki ilerin kaza yapma olas l  iyice azalmaktad r. Buna ilaveten, kazan n türlerine göre nedenleri de farkl l k 
gösterece i için yap lacak de erlendirmelerde böyle bir tasnife ihtiyaç olabilir. Ayr ca, kültürün hem neden hem de 
sonuç olabilme durumu göz önüne al narak literatürde pek gözükmeyen boylamsal çal malara öncelik 
tan nmal d r. Yaz lan ve yaz labilecek di er noktalar dikkate al narak, “kültür” veya “iklimin” hangi noktaya 
kadar, ne ekilde ve yönde “mühendislik” uygulamalar  ile ekillendirilebilece i sorusu hat rdan ç kar lmamal d r.  
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