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ÖZET 

 

Günümüzde iĢ kazalarının maliyet sorunu, baĢta inĢaat firmaları olmak üzere birçok 

kiĢinin dikkatini çekmiĢtir. Özellikle, geliĢmiĢ AB ülkelerinde yapılan araĢtırma 

çalıĢmaları, kazalar önemsiz gibi görünse bile, önemli ve yüksek maliyetlerin olabileceğini 

göstermiĢtir.  

Gerek ABD istatistikleri (U.S. Bureau of Labor Statistics) ile AB istatistikleri (The 

statistical office of the European Union), gerekse SGK istatistikler incelendiğinde iĢe bağlı 

kazaların hala devam ettiği görülmektedir. 

Bu Tez çalıĢmasında, iĢ kazası olayları konusunda literatürde katkıda bulunan 

makaleler gözden geçirilmiĢ; iĢ kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan ağır bir yük ve 

iĢyerinde sağlık ve güvenlik standartlarını iyileĢtirmeye yönelik parasal yatırımların sadece 

iĢverenlere değil, aynı zamanda bireye ve bir bütün olarak topluma da büyük potansiyel 

kazançlar getiereceği görülmüĢtür. Ancak, maliyetle ilgili bilgilerin önleyici iĢ sağlığı ve 

güvenliği yönetimi giriĢimlerini kolaylaĢtırabilir olsa da, ülkemizdeki inĢaat Ģirketleri 

genellikle iĢ kazalarının maliyetini ölçmekle ilgilenmedikleri görülmüĢtür. Bu konuda 

yapılan araĢtırmalarda, bir kaza maliyet-fayda analiz aracının uygulanmasıyla ilgili teknik 

ve örgütsel yönleriyle olumlu sonuçlar göstermektedir. Ancak, kaza maliyet analiz aracının 

uygulanmasının firmalar tarafından kayda değer bir taahhüdünü beraberinde gerektireceği 

aĢikardır. Kazaların maliyet analizi yapıldığında, sağlık ve güvenliğe iliĢkin risklerin 

önlemesinin önemini güçlendirmeye hizmet etmesi ve kazaların ekonomik boyutunun 

önemli olduğu görülecektir. 

Nitekim, geliĢmiĢ ülkeler kaza oranlarını her geçen yıl azaltmakta baĢarılı 

olmalarının nedeni kaza maliyet analizine önem vermeleridir. Bu baĢarıda birçok faktör rol 

oynamaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi düzenli alınan istatistiklerin varlığıdır. ĠĢ kazası 

analizleri sistematik olarak yapılmakta ve bu analizlerden elde edilen bilgilerin 

incelenmesinden sonra iĢ güvenliği önlemleri düzenli olarak yerine getirilmektedir. Ayrıca, 

araĢtırma yöntemleri sayesinde önlenebilir iĢ kazaları nedeniyle meydana gelen kayıp 

maliyeti ve inĢaat firmalarının ödeyeceği maliyet hesaplanabilmektedir. 

Ülkemizde ise iĢ kazalarının maliyeti, iĢverenlerin iĢ kazalarına iliĢkin istatistik 

verilerini düzenli tutmayı ve analizlerinin yapılmasının önemli olmadığını düĢünmedikleri 

için hesaplanamamıĢtır. 

https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
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Bu nedenledir ki bu araĢtırmamızda, ülkemizdeki bazı inĢaat Ģantiyelerinde fazla 

önemsenmeyen ve bu nedenle kaydı tutulmayan iĢgünü kayıplı yaralanmaların yarattığı 

parasal kayıpları önemsediği için, ISO 9001 belgesine sahip ve ĠSG yönetim sistemini 

benimseyen 4 büyük kurumsal inĢaat firmasından elde edilen 314 iĢ kazası kayıtları ve 

yılda ortalama 500 çalıĢanı olan bir tersane kayıtları incelenmiĢtir. ĠnĢaat firmalarının 

mevcut projelerinde 1000'den fazla iĢçi istihdam edilmekte ve tersane iĢletmesinde de yılda 

ortalama 500 iĢçi çalıĢtırılmakta ayrıca, bu firmalar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemine sahip bulunmaktadır. 

Bu Tezde, inĢaat sektöründe meydana gelen iĢ kazalarının, firmaların ekonomik 

maliyetlerine olumsuz etkisi nedeniyle etkili sağlık ve güvenlik yönetimi politikaları 

geliĢtirip uyguladıklarında iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazalarının önlenmesinin 

dolayısıyla maliyetlerinin azalmasının mümkün olacağına iliĢkin Ģirket sahiplerine ıĢık 

tutma amaçlanmıĢtır. 

ĠĢ kazalarının inĢaat Ģirketleri için maliyet ve faydalarının hesaplanması, proaktif 

faaliyetlerin baĢlatılması konusunda Ģirket sahiplerini teĢvik ederek üst düzey yöneticilerin 

ve çalıĢanların farkındalığını artırabilir. Bu taktirde, kazaların ve sağlık sorunlarının da 

azaltılmasına neden olacağı düĢünülmektedir.  

Ancak bu araĢtırmanın sonunda, dolaylı maliyetlerin doğrudan maliyete 

yönlendirilme oranının, bugüne kadar yapılan araĢtırma çalıĢmalarından (özellikle 

ABD'de) elde edilen verilerle karĢılaĢtırıldığında uygun olmadığı bulunmuĢtur. W. 

Heinrich tarafından belirlenen 4 ila 1 oranın, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulan kazalar için 

hala kabul edilebilir olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, bu tez için yapılan çalıĢmalarda 

belirlenen oran ABD'de kabul edilene karĢı çıkmaktadır. Bu, uzun süreli çalıĢmayı serbest 

bırakan iĢ kazalarının oranı, önceki yıllarda ABD'de (doğrudan-1) ve (dolaylı-20) 

olmuĢtur. Ancak, ABD'de yapılan ve araĢtırmamıza önderlik eden araĢtırmada bu oranın 

(doğrudan –3,5) ve (dolaylı-1) olduğu bulunmuĢtur. 

Bu tazminat ödemesinin hariç tutulduğu araĢtırmamızda oranın (direkt-1,8) ve 

(dolaylı-1) olduğu da tespit edilmiĢtir. Ölüm veya yaralanma ile sona eren iĢ kazaları için 

ödenen tazminat ücretleri eklenirse, oran (doğrudan-3,8) ve (dolaylı-1) olarak hesaplanır. 
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Sonuç olarak, ülkemizde bu oranlarla ilgili kesin bir görüĢ bulunamamıĢtır ve 

ayrıca iĢ kazası maliyetlerinin hesaplanması için bir fikir birliği sağladığı kesin bir yöntem 

belirlenememektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: ĠĢ sağlığı ve Güvenliği, iĢ kazaları, doğrudan maliyet, 

dolaylı maliyet, tazminat ödemeleri 
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SUMMARY 

Today, the cost problem of work accidents has attracted the attention of many 

people, especially construction companies. In particular, research studies in developed EU 

countries have shown that even if accidents appear to be insignificant, significant and high 

costs can be incurred. 

When both US statistics (The Bureau of Labor Statistics) and EU statistics (The 

Statistical Office of the European Union) and SSI statistics are examined, it is seen that 

work-related accidents still continue. 

In this thesis, the articles contributing in the literature on occupational accident 

incidents are reviewed; social and economic burdens of occupational accidents and 

monetary investments aimed at improving health and safety standards in the workplace 

will bring significant potential gains not only to employers, but also to the individual and 

society as a whole. However, although cost-related information may facilitate preventive 

occupational health and safety management initiatives, construction companies in our 

country are generally not interested in measuring the cost of occupational accidents. The 

researches on this subject show positive results in terms of technical and organizational 

aspects of the implementation of an accident cost-benefit analysis tool. However, it is clear 

that the implementation of the accident cost analysis tool will require a significant 

commitment by the firms. When the cost analysis of accidents is done, it will be seen that 

it serves to strengthen the importance of prevention of health and safety risks and the 

economic dimension of accidents is important. 

As a matter of fact, the reason why developed countries are successful in reducing 

accident rates every year is that they attach importance to accident cost analysis. Many 

factors play a role in this success. The most important of these factors is the presence of 

regular statistics. Work accident analyzes are carried out systematically and occupational 

safety measures are regularly performed after examining the information obtained from 

these analyzes. In addition, research methods can be used to calculate the cost of losses 

caused by preventable work accidents and the costs to be paid by construction companies. 

In our country, the cost of occupational accidents could not be calculated because 

employers do not think that it is important to keep statistical data on occupational accidents 

regularly and make analyzes. 
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For this reason, in this study, some construction sites in our country is not 

considered too important and therefore not kept record of work-day casualties caused by 

the loss of money, the ISO 9001 certificate and adopts the OHS management system of 4 

large corporate construction company records and the average of 314 work accident 

records annually. The records of a shipyard with employees were examined. More than 

1000 workers are employed in the existing projects of construction companies and 500 

workers are employed in the shipyard operations on average annually and these companies 

have Occupational Health and Safety Management System. 

In this thesis, it is aimed to shed light to the company owners that it is possible to 

prevent the occupational accidents occurring in the workplaces and thus reduce their costs 

when they develop and implement effective health and safety management policies due to 

the negative impact of the occupational accidents in the construction sector on the 

economic costs of the firms. 

Calculation of the costs and benefits of construction accidents for construction 

companies can increase awareness of senior managers and employees by encouraging 

company owners to initiate proactive activities. In this case, it is thought that accidents and 

health problems will be reduced. 

However, at the end of this research, it was found that the ratio of direct costs to 

direct costs is not suitable when compared with the data obtained from the research studies 

conducted so far (especially in the USA). The 4 to 1 ratio set by W. Heinrich is said to be 

still acceptable for accidents requiring medical treatment. However, the rate determined in 

the studies conducted for this thesis is against the accepted in the USA. The proportion of 

occupational accidents that freed long-term work was in the United States (direct-1) and 

(indirect-20) in previous years. However, in the study conducted in the USA and led by our 

research, this ratio was found to be (direct - 3.5) and (indirect-1). 

In our study, where this compensation payment was excluded, it was found that the 

ratio was (direcht-1,8) and (indirect-1). If the compensation fees paid for work accidents 

ending with death or injury are added, the rate is calculated as (direct-3,8) and (indirect-1). 

As a result, there is no definite opinion about these rates in our country and there is 

no consensus on the method of calculating work accident costs. 

Keywords: Occupational health and safety, work accidents, direct cost, indirect 

cost, compensation payments 
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KISALTMALAR 

 

p = Anlamlılık Düzeyi 

Ort. = Ortalama 

ĠSG = ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

AB =  Avrupa Birliği  

Bu birlikte 28 ülke bulunmaktadır. Bunlar (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, 

Hollanda, Ġngiltere, Ġrlanda, Ġspanya ,Ġsveç, Ġtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 

Macaristan, Malta, Polonya Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)dır. 

A.B.D.  =       Amerika BirleĢik Devletleri 

HSE    =       Ġngiltere ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurumu (Health & Safety Executive)   

G         =      Gözlenen  

B         =       Beklenen 

OSHA   =  ABD ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Dairesi (Occupational Health and Safety 

Administration)-  

SGK    = …..Sosyal Güvenlik Kurumu 

https://www.ab.gov.tr/almanya_234.html
https://www.ab.gov.tr/avusturya_235.html
https://www.ab.gov.tr/belcika_236.html
https://www.ab.gov.tr/bulgaristan_257.html
https://www.ab.gov.tr/cek-cumhuriyeti_237.html
https://www.ab.gov.tr/cek-cumhuriyeti_237.html
https://www.ab.gov.tr/cek-cumhuriyeti_237.html
https://www.ab.gov.tr/danimarka_238.html
https://www.ab.gov.tr/estonya_239.html
https://www.ab.gov.tr/finlandiya_240.html
https://www.ab.gov.tr/fransa_258.html
https://www.ab.gov.tr/gkry_255.html
https://www.ab.gov.tr/hirvatistan_266.html
https://www.ab.gov.tr/hollanda_259.html
https://www.ab.gov.tr/ingiltere_241.html
https://www.ab.gov.tr/irlanda_242.html
https://www.ab.gov.tr/ispanya_243.html
https://www.ab.gov.tr/isvec_244.html
https://www.ab.gov.tr/italya_245.html
https://www.ab.gov.tr/letonya_246.html
https://www.ab.gov.tr/litvanya_247.html
https://www.ab.gov.tr/luksemburg_248.html
https://www.ab.gov.tr/macaristan_249.html
https://www.ab.gov.tr/malta_250.html
https://www.ab.gov.tr/polonya_251.html
https://www.ab.gov.tr/portekiz_252.html
https://www.ab.gov.tr/romanya_256.html
https://www.ab.gov.tr/slovakya_260.html
https://www.ab.gov.tr/slovenya_253.html
https://www.ab.gov.tr/yunanistan_254.html


ix 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

 

Tablo 1: ĠĢ kazalarının ve ölümlerin iĢkollarına göre dağılımı ile yüzdeleri 

Tablo 2: ABD. de  ĠnĢaat Sanayiinde ölüm ve yaralanma istatistikleri 

Tablo 3: 1992 – 1997 yılları arasında Türkiye genelinde ve inĢaat iĢ kolunda meydana 

gelen iĢ kazaları sayısı ile ölüm ve malüliyet (sakatlık) sayılarının karĢılaĢtırılması 

Tablo 3.1: 1996 ve 1997 Yılları ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Toplam Giderleri (Milyon 

TL) 

Tablo 4:  IĢ kazası geçirenlerin yaĢları 

Tablo 4:   Kazalanan iĢçilerin medeni durumları 

Tablo 5:   Kazalanan iĢçilerin öğrenim durumları 

Tablo 6: Kazalanan iĢçinin bakmakla yükümlü olduğu aile birey sayısının meydana gelen 

iĢ kazasına etkisi 

Tablo 7:  Kaza geçiren iĢçilerin görev süreleri itibariyle iĢ kazasına etkisi 

Tablo 8:  Kaza geçiren iĢçinin almıĢ olduğu iĢgüvenliği eğitiminin iĢ kazasına etkisi 

Tablo 9: Kaza geçiren iĢçilerin ek iĢlerinin bulunup bulunmamalarının iĢ kazalarına 

etkisinin değerlendirilmesi 

Tablo 10: ĠĢ kazası geçiren iĢçilerin kaza anında yaptıkları iĢler (görevleri) ile oluĢan iĢ 

kazaları ile ilgisi 

Tablo 11:  IĢ kazalarında yapılan ilk yardımından sonrasının sonuçları 

Tablo 12:   IĢ kazalarının meydana geldiği saatlerine göre dağılımı 

Tablo 13:    ĠĢ Kazalarının meydana geldikleri günlere dağılımı  

Tablo 14:   ĠĢ kazalarının yaralanma türlerine göre dağılımı 

Tablo 15:   Meydana gelen iĢ kazalarının tiplerine göre dağılımı 

Tablo 16: Kazalarda  yaralanan iĢçilerin vücudunda etkilenen kısımlarına göre iĢ 

kazalarının değerlendirilmesi  

Tablo 17: Kazalanan iĢçinin iĢ kazasını geçirdiği iĢini yaptığı yerler bakımından 

değerlendirilmesi 

Tablo 18:  Kazalanan iĢçinin iĢ kazası yapma nedenlerine göre dağılımı 

Tablo 19:  Meydana gelen iĢ kazalarının yaptıkları iĢlere göre firmalar itibariyle dağılımı 

Tablo 20: ĠĢ kazalarının iĢyerine  direkt maliyeti 

Tablo 21: ĠĢ kazalarının iĢyerine  indirekt maliyeti 

Tablo 22: Hangar ve bakım tesisleri inĢaatındaki iĢ kazalarının direkt ve indirekt 

maliyetleri 

Tablo 23:  Toplu konut inĢaatında meydana gelen iĢ kazalarının direkt ve indirekt  

maliyetleri 



x 

 

Tablo 24:   Toplu iĢyerleri  inĢaatında meydana gelen iĢ kazalarının direkt ve indirekt  

maliyetleri  

tablo 25:  Kooperatif evleri  inĢaatında meydana gelen iĢ kazalarının direkt ve indirekt  

maliyetleri 

tablo 26:  Üniversite ve kampüsleri  inĢaatında meydana gelen iĢ kazalarının direkt ve 

indirekt  maliyetleri 

tablo 27:  Gemi yapım tersanesinde meydana gelen iĢ kazalarının direkt ve indirekt  

maliyetleri 

Tablo 28:  Hava meydanı dıĢ terminal ve iskele  inĢaatında meydana gelen iĢ kazalarının 

direkt  ve indirekt  maliyetleri 

Tablo 29:  AraĢtırması yapılan bu iĢyerlerinde meydana gelen bir iĢ kazasının direkt, 

indirekt ve ortalama toplam maliyetlerinin sıralanması 

Tablo 30:  ĠnĢaat iĢlerinde yaralanmalarının iĢverene  direkt maliyeti 

Tablo 31:  ĠnĢaat  iĢlerinde kazaların iĢverene indirekt maliyeti 

Tablo 32: ABD‟ de ĠnĢaat iĢlerinde meydana gelen kazalarda yaralanmaların toplam 

maliyeti 

Tablo 33: Türkiye‟de yaralanmalı  ĠĢ kazalarının toplam maliyeti 



xi 

 

ġEKĠLLER 

 

ġekil 1: Bir iĢ kazası maliyetinin görünümü 



GĠRĠġ VE AMAÇ 

Hızlı sanayileĢme ve makineleĢmenin doğal sonucu olarak köylerden kentlere göç 

etme ile baĢlayan kentleĢme, insanoğluna daha önce karĢılaĢmadıkları yeni yeni riskleri de 

beraberinde getirmiĢtir. Bu gün, bu risklerin kötü örneklerini çok miktarda ülkemizde 

görmek mümkündür. Özellikle, inĢaat iĢ kolu ve madencilik baĢta olmak üzere sanayide, 

ulaĢımda, tarım iĢlerinde ve akla gelebilecek her kesimde meydana gelen kazaların ve 

sağlığa zararlı koĢulların oluĢturduğu hastalıkların hangi boyutlarda olduğu ülkemiz ve 

Dünya istatistik verilerine baktığımızda görülmektedir. (Bakınız Tablo 1 ve 2) 

TABLO 34: ĠĢ kazalarının ve ölümlerin iĢkollarına göre dağılımı ile yüzdeleri 

Ġġ KOLU TÜRÜ 
Ġġ KAZASI ÇALIġAN ĠġÇĠ ÖLÜM 

SAYISI % SAYISI % SAYISI % 

ĠnĢaat 14.703 14.95 867.370 17.11 437 29.66 

Metalden EĢya Ġmali 13.666 13.89 181.859 3.58 28 1.90 

Nakil Araçları Ġmali 7.551 0.08 200.173 3.95 23 1.56 

TaĢ,Toprak,Kil,Kum vs. Ġmali 6.916 0.07 122.497 2.41 31 210 

Metallere Müteallik Esas Endüstri 6.523  181.859 3.58 35 2.37 

Makine Ġmali ve Tamiratı 6.467 0.06 150.871 2.297 35 2.37 

Kömür madenciliği 6.082 0.06 26.306 0.52 154 10.45 

Dokuma Sanayi 5.708 0.05 318.306 6.28 0 - 

Nakliyat 4.877 0.04 259.226 5.11 246 16.70 

Elektrik,Havagazı,Buharlı, ısıtma 893  78.752 1.55 119 8.07 

Diğer 37.225  2.653.220 52.36 388 34.42 

TOPLAM 110.611  5.040.439  1473  
Kaynak: (45) 

Ġnsanlığın baĢlangıcından beri varolan barınma içgüdüsüyle, günümüze kadar 

giderek artan bir hızla geliĢen konut yapımı; büyük kentlerdeki rant getirici özelliğinin de 

eklenmesiyle inĢaat sektörünün hızla geliĢmesini sağlamıĢ, böylece bu nedenle de bu 

sektöre önem kazandırmıĢtır. Ġnsanların yerleĢik düzene geçip topluluklar halinde 

yaĢamaları, diğer geliĢmelere paralel olarak inĢaat sektörünü de geliĢmeye ve değiĢmeye 

uğratmıĢtır. 

Çünkü, konut ve gemi yapımı önceleri tamamen insan gücüne dayalı iken özellikle 

18. yüz yıl baĢlarında, makinenin icadı ile iĢ gücünün yanı sıra ağırlıklı olarak yerini 

mekanik güce bırakmıĢtır. Ayrıca, elektriğin kullanımı sonucu elektrikli kaldırma 

araçlarının elle kaldırma ve taĢımanın yerini alması, dolayısıyla inĢaatlarda kullanılan 

malzemelerin ve yöntemlerin geliĢen teknolojiye paralel olarak çeĢitlenmesi de bu 

sektördeki geliĢmelere birkaç örnektir.  

Bina, gemi (Tersane), yol, baraj, köprü, demiryolu, tünel, metro, kanalizasyon, 

liman, hava alanı  v.b. her tür yapım iĢleri ile bunların etüt, proje, araĢtırma, bakım, onarım 
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ve benzeri iĢleri kapsamına alan inĢaat iĢkolu, ülkemizde istihdam edilen iĢçi sayısı 

açısından birinci sırayı almaktadır (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1998 yılı 

istatistiklerine göre, toplam iĢçi sayısının % 17‟si). (45) 

Keza, Türkiye‟de meydana gelen tüm iĢ kazalarının, inĢaat sektöründe meydana 

gelen iĢ kazalarına oranlandığında, tüm iĢ kazalarının % 15 „nin, ölümlü iĢ kazalarının ise 

% 30‟unun inĢaat sektöründe meydana geldiği görülmektedir. (12) 

ĠnĢaat sektöründe meydana gelen iĢ kazalarının dünya genelinde ve geliĢmiĢ 

ülkelerdeki durumu yıllar itibariyle incelendiğinde, ülkemizdeki gibi birinci sırada olduğu 

görülmektedir. Bu itibarla, inĢaat iĢkolu sadece ülkemizde değil Dünyada da hem iĢçi 

sayısı hem de meydana gelen iĢ kazalarının sayısı bakımından sıralamanın baĢında 

bulunmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerden örneğin A.B.D. „de; 1997 yılı içinde meydana gelen toplam 

146.988 adet iĢ kazasının 2.078 adedi ölümle sonuçlanmıĢtır. Toplam ölüm sayısının 

yarıya yakını (% 40)‟ı olan  848 adedi inĢaat sektörüne aittir. Bu nedenle, ABD. de inĢaat 

sektörü yine birinci sıradadır. Ġmalat sektörü 351 adet ile kara nakliyat ve yükleme sektörü 

290 adet ile inĢaat sektörünü izlemektedir. (56) Yine, A.B.D.‟ de geçmiĢ yıllara 

baktığımızda bir yıl içerisinde bütün sanayi kollarında meydana gelen iĢ kazaları olayları 

sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı, inĢaat endüstrisinde hayatını kaybedenlerin sadece 

üçte biridir. Yaralanmalarda ise yarı yarıyadır. (Tablo.2 )  

Görüldüğü üzere, ileri ülkelerde bile inĢaat iĢ kolunda meydana gelen  iĢ kazaları,  

birinci sırada yer almakta ve  inĢaat sektörünün önemini korumaktadır. 

TABLO 35: ABD. de  ĠnĢaat Sanayiinde ölüm ve yaralanma istatistikleri 

ĠnĢaat Sanayiinde Tüm Sanayide 

Yıllar Ölüm Sayısı Ölüm 
Oranı(a) 

Yaralanma Yaralanma 
Oranı(b) 

Ölüm Oranı Yaralanma 
Oranı(b) 

1 2 3 4 5 6 7 

1985 2.200 37 220.000 18.3 11 9.4 
1986 2.100 33 220.000 17.5 10 8.3 

1987 2.200 35 190.000 15.1 10 8.1 
1988 2.200 34 210.000 16.2 9 7.9 
1989 2.100 32 190.000 14.6 9 7.3 

Ölümler her 100.000 iĢçide, 

 yaralanmalar ise her 1.000 .000  iĢ saatinde (33) 

 

Öte yandan, 2 No. lu Tablo incelendiğinde inĢaat sektöründe meydana gelen iĢ 

kazalarının oranlarında yıllar itibariyle düĢme olduğu görülmektedir.  Bu baĢarıda pek çok 

faktör rol oynamaktadır. Bunlardan en önemlisi, ileri ülkelerde iĢ kazaları istatistikleri 
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düzenli olarak tutulmakta, iĢ kazaları analizleri düzenli ve kapsamlı bir biçimde yapılmakta 

ve iĢ güvenliği önlemleri de bu bilgiler ıĢığında yeniden gözden geçirilerek sürekli ve 

düzenli bir biçimde alınmaktadır. Bunlara ilaveten Devlet de veya iĢverenler de yapılması 

gerekli denetimleri düzenli bir olarak yerine getirmektedir. 

Ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun ve dünyada ILO, HSE ve OSHA gibi 

kuruluĢların sayısal verileri incelendiğinde; tüm dünyada, özellikle inĢaat iĢyerlerinde 

meydana gelen iĢ kazalarının bir doğal afet gibi felaketin hüküm sürdüğü ve bu felaketin 

sürekli olarak can ve mal kaybına neden olduğu izlenimi vermektedir. EndüstrileĢmiĢ 

ülkelerde meydana gelen ölümcül iĢ kazalarının % 25‟i inĢaat sektöründe yaĢanmaktadır. 

Diğer ülkelerin istatistiklerinin de gösterdiği gibi, en yüksek ölüm oranları, inĢaat 

sektöründe oluĢmaktadır. Ne yazık ki; bu durum ülkemizde iĢin doğasının gereği olarak 

kabul edilmektedir. Oysa, dünyanın her yerinde inĢaat sektörü en tehlikeli iĢkollarından 

biri olduğu kabullenilmektedir. Bu nedenle, teknolojide ileri ülkeler bu tehlikeyi önceden 

kabul edip risklerini en aza indirmekte çaba harcanmaktadır. Oysa, ülkemizde istatistik 

kayıtlarının tutulması, Devlet tarafından zorunlu tutulamadığından iĢverenler tarafından 

yeterine getirilmemektedir. Ayrıca, Devlet istatistiklerine iĢverenler tarafından doğru bilgi 

aktarılmadığından yetersiz kalmaktadır. Bazı nedenlerle bir çok iĢ kazaları gizlenmektedir. 

Bu durumda, gerçeği yansıtmayan istatistiki verilerin analizleri de çok fazla ilgi 

uyandırmamaktadır. Kaldı ki, açıkça önlem alınması zorunlu olan durumlarda da pek çok 

iĢveren kayıtsız kalmaktadır. Denetimler ve yaptırımlar da yetersiz bulunmaktadır.   

Yine, Ülkemizde 1992 –1997 yıllarına baktığımızda bu yıllar içerisinde inĢaat iĢ 

kolunda meydana gelen iĢ kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bütün iĢ 

kollarında hayatını kaybedenlerin üçte birisi olduğu görülmektedir. Yaralanma sonucu 

sakat kalmalarda ise bu sayı altıda biridir. Diğer bir anlatımla ülkemizde iĢ kazası sonucu 

ölen her 100 iĢçinin 31‟ i inĢaat iĢçisi, yine sakat kalan her 100 iĢçinin 15‟ i inĢaat iĢçisidir. 

(Tablo.3) 

TABLO 36:    1992 – 1997 yılları arasında Türkiye genelinde ve inĢaat iĢ kolunda 

meydana gelen iĢ kazaları sayısı ile ölüm ve malüliyet (sakatlık) sayılarının 

karĢılaĢtırılması 
 

 TÜM Ġġ KOLLARINDA ĠNġAAT Ġġ KOLUNDA 

Ġġ KAZASI ÖLÜM MALULĠYET Ġġ KAZASI ÖLÜM MALULĠYET 

1992 139.464 1.776 3.453 22.863 559 590 

1993 109.563 1.516 3.943 17.535 464 556 

1994 92.087 1.191 3.209 13.991 421 480 

1997 98.318 1.473 4.374 14.703 437 559 

 109.858 1.489 3.745 17.273 470 546 
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Kaynak:  (45-46) 

Diğer bir neden de, az geliĢmiĢ ülkelerde de olduğu gibi Devlet‟ ten ve 

iĢverenlerden kaynaklanan bu nedenlerin yanı sıra, iĢçilerin kırsal kesimden gelmiĢ 

olmaları, eğitimsiz olmaları, iĢi öğrenmeden inĢaatın uzmanlık gerektiren kısımlarında  

istihdam edilmeleri, iĢçilerin ve iĢçi sendikalarının iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

alınması ve koruyucu malzeme kullanımı konusunda yeterli talepte bulunmaması gibi 

hususları da belirtmekte yarar görülmektedir. Öte yandan, mevcut iĢçi sağlığı ve iĢ 

güvenliği mevzuatı iĢveren ve Devlet tarafından yeterince uygulanmamakta, mevzuattaki 

teknik önlemler her geçen gün geliĢen teknolojiye ayak uyduramamaktadır. Buna karĢı 

alınması gerekli önlemler, Devletin denetimleri ve yaptırımları da yetersiz kalmaktadır.  

ĠĢçi ve iĢverenlerde iĢ salığı ve güvenliği bilinci yeterince oluĢmadığı gibi, inĢaat 

iĢçilerinde eğitim eksikliği de bulunmaktadır. Çoğu iĢveren, bu konudaki harcamaları 

külfet olarak nitelemekte dolayısıyla bütçelerinde, iĢ güvenliği harcamalarına iliĢkin her 

hangi bir bölüm yer almamaktadır. Bunlara ek olarak, iĢyerlerinde görevli mühendis ve 

mimarların büyük çoğunluğu da fakültelerinde iĢ güvenliği konusunda eğitim görmedikleri 

için yetersiz kalmaktadır. Bütün bu genel nedenlerin, inĢaat sektöründe daha belirgin 

olmasının yanı sıra bu sektöre özgü bazı olumsuzlukların da inĢaatta meydana gelen iĢ 

kazalarının artırdığı bir gerçektir. Örneğin; inĢaatlardaki iĢin gereği, çalıĢmalarda düĢme 

riskinin çok olması gibi. 

ĠnĢaat iĢkolunun olumsuz bir baĢka özelliği de, bir iĢ kazası olduğunda büyük 

olasılıkla, ölümle sonuçlanmasıdır.  SSK Ġstatistiklerine göre bir yıl içinde meydana gelen 

tüm iĢkollarında meydana gelen iĢ kazalarının % 13.6‟ sı ölümle sonuçlanırken, inĢaat 

iĢkolunda meydana gelen iĢ kazalarının % 29.6‟ sı ölümle sonuçlanmaktadır (45). 

Yine, SSK istatistiklerindeki kaza sayıları esas alınarak, inĢaat sektörü ile 

Türkiye‟deki diğer iĢkolları karĢılaĢtırıldığında; toplam iĢ kazası sayısı bakımından inĢaat 

iĢkolu birinci sırada yer almaktadır. Toplam iĢ kazası sayısı bakımından inĢaat sektörü 

yaklaĢık % 15 ile birinci sırada yer almakta,  kömür madenciliği % 7 ile nakliyat iĢkolu ise 

4 ile onu izlemektedir. (bakınız Tablo.1) 

Ölümle sonuçlanan iĢ kazası bakımından yine inĢaat sektörü (437 adet) birinci  

sırada yer almakta, onu nakliye (246 adet), kömür madenciliği (154 adet), ĠĢ kazası sayısı 

az olmasına rağmen Elektrik, Havagazı, Buharlı ısıtma sanayii (119 adet) izlemektedir. 
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ĠĢ kazalarının olumsuz bir yanı da, insan hayatına verdiği gayri maddi zararlarının 

yanında hem çalıĢanlara hem de iĢletmelere ve dolayısıyla ulusal ekonomiye de 

(topluma da) önemli ölçüde ekonomik bir zarar ve yük getirmesidir.   

ÇalıĢan , kaza sonrası acı duyabilir, sakat kalabilir hatta yaĢamını yitirebilir.  Kaza, 

sakatlık ile sonuçlanmıĢsa, iĢçi öncelikle maddi ve manevi açıdan büyük acı ve kayba 

uğramıĢtır. Gerçek anlamda, eski durumuna dönmesinin olanağı kalmamıĢtır.  Her ne kadar 

sakatlığı için iĢ göremezlik tazminatını almıĢ ve aylık bağlanmıĢ ise de, bu durum ne 

kaybolan uzvunu geri getirecek ne de ruhsal durumunun bozulmasını veya aile yapısının 

etkilenmesini önleyebilecektir.  Sigortasız ise (ki, ülkemizde çalıĢanların üçte ikisinin 

hiçbir sosyal güvenliği bulunmamaktadır) SSK ödeneklerinden de yoksun kalacaktır. 

Ayrıca, ömür boyu sakat kalan kiĢi, iĢ bulmada güçlük çekecek, iĢ bulsa da alabileceği 

ücret düĢük olacaktır. Ölüm halinde özellikle ölen iĢçi yetiĢmiĢ bir eleman ise iĢ gücü 

kaybı ile öncelikle ülkeye sonra da iĢyerine ve ailesine  büyük zararı olacaktır.  

Ekonomik faaliyetler insan gücü olmadan yapılamaz.  Mal veya hizmet üretiminde 

emek, önemli bir unsurdur.  Üretim bilgisayar veya robotla bile yapılsa, (en azından 

düğmeye basma gibi) yine de insan emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Üretimi planlayan, 

yönlendiren, kontrol eden ve pazarlayan hep insan emeğidir. O halde, ĠĢ kazaları çalıĢanı 

çalıĢmaktan alıkoymakta dolayısıyla ekonomik kayba uğratmaktadır. 

ĠĢletmelerde meydana gelen iĢ kazalarında  iĢveren, öncelikle çalıĢtırdığı birinin 

kazaya uğradığı görmenin büyük üzüntüsünü duyar. Bu üzüntüsü aslında kendisinin 

iĢveren olmasından değil insan olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, meydana 

gelen iĢ kazası, iĢin akıĢını durdurarak üretim temposunu yavaĢlatır. Kaza sonucu 

iĢyerindeki hammadde, malzeme ve ekipmanlar zarar görür. Diğer çalıĢanların da değiĢen 

oranlarda iĢ gücü kaybına neden olur. Dolayısıyla, üretim ve verimlilik kaybına neden olur. 

Kısacası, kazadan sonra iĢin yeniden düzene girmesi için geçen süre içerisinde üretim 

durur ya da aksar.   

Bunlardan baĢka, Sosyal Sigortalar Kanunu açısından bir iĢyerindeki kazaların 

sıklığı, o iĢyerinin sigorta pirim‟ inin de yükselmesi sonucunu doğurur ki bu durum 

maliyetlere ve dolaysıyla rekabet olanaklarına büyük etki yapacağından iĢverenlerce de 

istenilmemesi gerekir. Ayrıca ülkemizde iĢveren, iĢ kazası ve meslek hastalıkları pirim‟ 

inin tümünü iĢçinin katkısı olmadan ödediği halde, iĢ kazası olduğunda kusur iĢveren de ise 

SSK tarafından yapılan tüm giderler ile bağlanan aylıkların peĢin değerlerinin parasal 
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karĢılığını ödemek suretiyle SSK‟na, bunun yanı sıra diğer bir yükümlülük olarak kazaya 

uğrayan iĢçinin veya yakınları tarafından Borçlar Kanunu hükümlerine göre açtıkları 

tazminat davalarına da muhatap olmaktadır. 

Ülke ekonomisi yönünden de iĢ kazaları çok önem taĢımaktadır. Özellikle, iĢ 

kazası sonucu ölen veya sakatlanan iĢçi kalifiye eleman olduğunda, esasen kalifiye eleman 

açığı bulunan ülkemiz açısından iĢ kazalarının önemi, daha da artmaktadır.  SSK 

istatistikleri, iĢ kazaları nedeniyle kayıp iĢ gününü ve iĢgücü sayısının yüksekliğini ortaya 

koymaktadır.  Ġnsan unsurunun ülke ekonomisindeki önemi göz önüne alınırsa, kaybedilen 

her bir iĢ gününün ve iĢgücünün ekonomi üzerinde yarattığı kayıplar kolaylıkla 

anlaĢılacaktır. 

A.B.D. Utah iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği Dairesi Müdürü Jay W. Bagley Ġnternet‟te 

yayınlanan bir yazısında; bu eyaletteki iĢ yerlerinde 1993 yılında meydana gelen iĢ 

kazalarının A.B.D. ekonomisine 110 milyar US.$‟dan fazlaya mal olduğunu belirtmekte, 

bu tutarın içinde hastalıklarla  ve sakatlıklarla ilgili harcamaların yer almadığı, kazalar 

nedeniyle harcanan paraların firmaların karlılığını etkilediğinden, yapılan olumlu 

çalıĢmalar sonucu, geçen dört yıl içerisinde meydana gelen iĢ kazalarında % 25 azalma 

görüldüğünü ifade etmektedir. Aynı yazıda kazaların azalmasının nedenlerinin baĢında, 

iĢverenlerin iĢ sağlığı ve güvenliği programlarının faydalarına inanıp bu programların 

uygulamasında kolaylık sağlamak üzere yönetimde yer alan en alttaki usta baĢı veya 

formenden proje yöneticisine kadar herkesin bu konuda eğitim almalarının geldiğini 

söylemektedir. 

Meydana gelen iĢ kazaları sonucu yaralanmaların, sakatlanmaların veya ölümlerin 

iĢletmelerin verimliliğini olumsuz etkilediği bu gün geliĢmiĢ ülkelerde yapılan 

araĢtırmalarla artık kanıtlanmıĢ bulunmaktadır. Öyle ki, kaza küçük bir yaralanma veya 

sakatlanma ile sonuçlansa bile bir maliyetinin bulunduğu kanıtlanmıĢtır.  

Bu itibarla, kazaların maliyetlerinin bilinmesinde yarar vardır. Öyle ki, bazı 

uzmanlar, kazaların maliyeti hemen bilinebilseydi o iĢletmede iĢ güvenliği ile ilgili önlem 

ve kurallar tereddütsüz uygulanacağını ifade etmektedirler. Nitekim, 1970‟de oluĢturulan 

ve Ġngiltere‟de 1974‟te büyük ölçüde yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası‟nın 

hazırlanmasında büyük katkısı bulunan ve Robens Komisyonu olarak anılan “ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Komitesi Safety and Health Committe” baĢkanının yaptığı bir açıklamada; 

ġirket düzeyinde, kazaların ve hastalıkların neden olduğu finansal zararın ölçülebilmesi 
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için kolayca uygulanan ve basit bir formül tasarlanabilirse, endüstriyel kazaların ve iĢe 

bağlı hastalıkların azaltılmasında değerli bir katkısının olacağı” ifade edilmiĢtir (57).  

Bu gün, özellikle Ġngiltere‟de bu görüĢü savunan endüstri kuruluĢlarındaki 

yöneticilerin  sayıları gittikçe artmaktadır.  

O halde, iĢletmeler bu bilince sahip olmadan kazaları azaltma veya kazaların önüne 

geçmek mümkün değildir. Bundan dolayı, iĢ kazalarını ve çalıĢırken oluĢabilecek 

hastalıkları azaltabilmek amacıyla bu konuda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının 

yanı sıra, Ģirketlerin bütçelerinde iĢ sağlığı ve güvenliği için ayıracakları para, günlük 

yönetim akıĢı içerisinde iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci ile bütünleĢeceğinden; önem 

kazanmaktadır. 

Sonuç olarak da, böyle bir durumda daha az iĢ kazası olacağı dolayısıyla yapılan 

iĢin verimliliğinin artacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, aynı yazıda, örneğin;  maliyeti 

toplam 500 US. $ olan  bir iĢ kazasının karĢılığında iĢveren, 120 metre kare beton 

dökebileceğini veya 20 mikser hazır beton satın alabileceğini, yahut 36 metre uzunluğunda  

iki Ģeritli asfalt yol yapabileceğini altını çizerek vurgulanmaktadır.   

Bu nedenle, iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin programlarının uygulanmasının iĢveren 

için yararı, sadece yasal zorunlulukların yerine getirilmesi değil, meydana gelecek iĢ 

kazalarında oluĢacak maliyetlerinin bilinebilmesidir.  

Bu güne kadar yapılan çalıĢmalarda iĢ kazalarından doğan maliyetlerin iki ana 

grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan birisi direkt (dolaysız) maliyet diğeri indirekt 

(dolaylı) maliyet olarak ifade edilmektedir.  Bazı incelemelerde, direkt maliyet deyimi 

yerine görünür maliyet veya sigortalanmıĢ maliyet terimi, indirekt maliyet deyimi yerine  

görünmez (gizli) maliyet veya sigortalanmamıĢ maliyet terimi kullanılmaktadır. 

Yapılan hesaplamalarda  indirekt maliyetlerin direkt maliyetlerin 1 ila 20 katı 

olduğu ortaya çıkmıĢtır.  Uluslararası kabullenen  ölçü ise, bu konularda ilk araĢtırmayı 

yapan dünyaca ünlü araĢtırmacı Amerikalı uzman W. HEINRICH‟ in bulgularına 

dayanmaktadır. Yapılan araĢtırmalarda, kazaların indirekt maliyetlerinin, direkt maliyetin 

en az dört en çok altı katı olduğu Ģeklindeki W. Heınrıch‟ in iddiasına yer verildiği ve bir 

çok araĢtırmacının da bu iddiayı kabul ettikleri görülmektedir. (50)  

Ġndirekt maliyetleri;  kazaya uğrayan iĢçinin o iĢyerinde neden olduğu diğer iĢçilere 

ait iĢ kaybı, (ilk yardım için revirde veya hastanede harcadıkları süreler, yetkili 

personellerin ve yanında çalıĢan iĢ arkadaĢlarının zaman kaybı) malzeme, tesis ve 
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ekipmanın hasar nedeniyle onarımda iken çalıĢılmadan geçen süre, yasal ödemeler, 

gecikme cezaları, idari para cezaları, çalıĢanları yeniden eğitme bedeli, davalar nedeniyle 

harcanan sürelerin parasal karĢılığı giderler olarak sıralayabiliriz. Direkt ve indirekt 

giderler, diğer bölümde daha ayrıntılı bir biçimde açıklanacaktır. 

Yukarıda inĢaat sektöründeki iĢ güvenliği sorunu ana hatlarıyla ve özet olarak 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Çok yönlü ve geniĢ kapsamlı olan bu sorun, sadece ülkemizin 

değil, tüm sanayileĢmiĢ ülkelerin de sorunudur. Bu nedenle, iĢ güvenliği sorununun  

yeterince dile getirildiğini söylemenin oldukça güç olduğu açıkça görülmektedir.   

Sonuç olarak; iĢ sağlığına ve güvenliğine verilen önem, her Ģeyden önce insan 

hayatına verilen değerin bir ölçüsü olduğu gibi, iĢ kazaları ile meslek hastalıklarının 

iĢletmelere yüklediği doğrudan maliyetini de düĢürdüğü gibi, iĢletme karını da 

büyütmektedir. Dolayısıyla, konunun öneminin benimsenmesi ve iĢverenlerin ve iĢyerinde 

çalıĢan iĢçilerin, iĢ güvenliği bilincinin oluĢturulması bir zorunluluktur.  Bu zorunluluk  

öncelikle etkin bir eğitim ve öğretimin gerçekleĢtirilmesi ile mümkündür. 

Yukarıda verilen bilgilerin ıĢığında; 

Bu araĢtırma, aĢağıdaki amaçları gerçekleĢtirmek üzere planlanmıĢ ve 

uygulanmıĢsa da esas amacı Türkiye‟de meydana gelen iĢ kazalarının maliyetinin ne 

büyüklükte olduğunun anlatılması ve ileri ülkelerde olduğu gibi direkt ve indirekt 

maliyetler arasındaki bağlantının ortaya konulmasıdır.  Diğer bir amacı ise, bundan sonraki 

araĢtırmacılara katkıda bulunmak ve yol göstermektedir.  

1. ĠĢ kazaları ile ilgili tanımları yapıp, meydana gelen iĢ kazalarının çalıĢanlara, 

iĢletmelere ve ülke ekonomisine yaptığı etkileri anlatmak, iĢ kazalarının iĢletmelere 

yüklediği maliyetlerin neler olduğunu açıklamak, 

2. ĠĢ kazaları maliyetlerinin uluslararası literatüründeki yerini araĢtırmak, 

3. Konut ve gemi yapım ile hava meydanı  inĢaat iĢ kolundaki iĢyerlerinde 

çalıĢan, iĢçilerin yaĢları, çalıĢma süreleri, öğrenim durumları, medeni durumları, 

yapmakta oldukları görevleri, verilen iĢ güvenliği eğitimleri ile iĢ kazası geçirme olayı 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve iĢ kazaları sonuçları ile kazaya neden olan etkenleri 

incelemek iĢ güvenliği açısından durumlarının nasıl olduğunu tespit etmek, 

4. Konut ve gemi yapım inĢaat iĢ kolundaki iĢ güvenliği önlemlerini alan 

iĢyerleri ile önlem almayan iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazalarının aralarındaki 

iliĢkilerini karĢılaĢtırmak,   
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5. Konut ve gemi yapım inĢaat iĢ kolundaki iĢyerlerinde alınan iĢ güvenliği 

önlemlerine rağmen, iĢ kazası geçiren iĢçilerin, iĢverenlere maliyetinin ne olduğunu 

hesaplamak, 

6. Konut ve gemi yapım inĢaat iĢ kolundaki iĢyerlerinde, iĢ kazası öncesi 

alınması gerekli önlemlere yapılacak harcamaların, iĢverene maliyetini hesaplamak, 

7. A.B.D.‟de kaza maliyetleri ile ilgili yapılan bir araĢtırmayı örnek almak ve bu 

yaptığımız araĢtırma ile karĢılaĢtırmasını yapmaktır. 

Bu Tez çalıĢmasında, iĢ sağlığı ve güvenliği birimleri bulunan ve kayıtları düzenli 

tutulan konut ve gemi yapım iĢlerinde uğraĢı veren firmaların Ģantiye ve tersanelerinde 

çalıĢan toplam 4230 iĢçi ile ilgili revirdeki kayıtlarda 3000‟ nin üzerindeki olaylardan, 400 

„den fazla yaralanmalı iĢ kazası olayları üzerinde inceleme yapılmıĢ, direkt ve indirekt 

maliyetlerinin nelerden oluĢtuğu hakkında bilgi edinmek ancak, mümkün olabilmiĢtir. 



10 

 

GENEL BĠLGĠLER 

A. TANIMLAR 

ĠĢyeri tanımı: 

ĠĢ Kanunu‟ muza göre kısaca, iĢin yapıldığı yere ĠġYERĠ denir.
*
 Buradaki “Ġġ” ten 

amaç, iĢçinin yapmakta olduğu iĢ tir. Ancak, iĢçinin iĢini yaptığı her yer, ĠĢ Kanunu 

anlamında “ĠġYERĠ” niteliğini taĢımaz.  Çünkü, bu yerin aynı zamanda iĢin niteliği ve 

yürüyüĢü bakımından “ĠġVEREN”in hukuki tasarrufu altında olması gerekmektedir.  Öte 

yandan, iĢin niteliği ve yürütümü bakımından iĢyerine bağlı bulunan ve iĢyerlerini 

tamamlayıcı nitelikte olan yerlerle, dinlenme, yemek, uyku, yıkanma, çocuk emzirme, 

muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi eklentiler ile araçlar da 

(servis araçları, taĢıtlar, iĢ makineleri ve ambulans v.b.) ĠġYERĠ olarak sayılmaktadır. 
**

 

BaĢka bir ifade ile, ĠġYERĠ, araçları, eklentileri ve kendisine bağlı yerler ile bir 

bütündür.  Örnek vermek gerekirse, bir iĢçi iĢyerinde değil de o iĢyerine ait taĢıtında veya 

eklentisinde bir iĢ kazasına uğramıĢ olsa, bu durum, iĢçinin haklarından yoksun kalmasını 

gerektirmez ve iĢverenin borçlarını yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.    

ĠġYERĠ„nin tanımlanmasının önemi, bir olayın yasal olarak Ġġ KAZASI 

sayılabilmesi için o olayın öncelikle iĢyerinde veya eklentilerinde bulunduğu sırada 

olmasından ileri gelmektedir. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kanunu iĢ kazasını, iĢçinin 

iĢyerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından görev ile baĢka bir yere gönderilmesi 

yüzünden asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın iĢçinin çocuğuna süt 

vermek için ayrılan zamanlarda, ve iĢçinin iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere 

toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve iĢçiyi hemen veya sonradan 

bedence veya ruhça arızaya uğratan bir olay olarak tanımlamıĢtır. 
*
 

ĠĢ Kazasının tanımı: 

ĠĢ kazası, Dünya Sağlık Örgütü‟nce (WHO) ”Önceden planlanmamıĢ, çoğu kez 

kiĢisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin hasarlanıp zarara uğramasına, 

dolayısıyla üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” olarak tanımlanmıĢtır.   

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ise, iĢ kazasını, “Belirli bir zarara ya da yaralanmaya 

neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamıĢ bir olay” olarak tanımlamıĢtır.  

                                            
*
 Madde 1:  Bir hizmet akdine  dayanarak herhangi bir iĢte ücret karĢılığı çalıĢan kiĢiye iĢçi ,  iĢçi çalıĢtıran tüzel veya gerçek kiĢiye 

iĢveren, iĢin yapıldığı yere iĢyeri  denir. ĠĢin niteliği ve yürütümü bakımından iĢyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, 

yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da iĢyerinden sayılır. 
**

 1475 sayılı ĠĢ Kanunu Madde 1/I,II 
 
*
 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Mad.11/A 
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Yasalarımız arasında iĢ kazasının tanımı, sadece Sosyal Sigortalar Kanunu‟nda yer 

almıĢtır. ** 

Buna göre, iĢçinin iĢyerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından yürütülmekte 

olan iĢ dolayısıyla, iĢçinin iĢveren tarafından görev ile baĢka bir yere gönderilmesi 

yüzünden esas iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin 

yapıldığı yere iĢçilerin topluca götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve iĢçiyi 

hemen veya sonradan bedenen veya ruhça arızaya uğratan olaya iĢ kazası denilmektedir.  

Kısaca “ iĢverenin tasarrufu altında oluĢan” bütün kazalar, iĢ kazasıdır. BaĢka bir 

anlatımla iĢ kazası, iĢverenin otoritesi altında bulunduğu zaman içerisinde, iĢçinin isteği 

dıĢında yaralanmasına veya tesisin hasarlanmasına neden olan olaydır. (38) 

ĠĢçinin tanımı: 

ĠĢçi, gerek kuramsal olarak gerekse iĢ Kanunu‟na göre, bir hizmet akti
*
ne 

dayanarak herhangi bir iĢte ücret karĢılığı çalıĢan kimseye denir. 
**

 Hizmet akdine 

dayanarak çalıĢan bir kimsenin T.C. Emekli Sandığı Kanunu‟na tabi kamu‟ ya ait bir 

iĢyerinde çalıĢmıĢ olması, iĢçi sayılmasına bir engel oluĢturmaz. 

ĠĢverenin tanımı: 

ĠĢ Kanunu‟na göre, en basit anlamıyla, iĢveren, bir iĢyerinde iĢçi çalıĢtıran 

kimsedir.  Yasal tanımı ise, iĢveren, bir hizmet akdine dayanarak kendisine ait iĢyerindeki 

herhangi bir iĢte, ücret karĢılığı adam çalıĢtıran gerçek ve tüzel kiĢiye ya da kuruluĢlara 

denir. 
***

 

Tüzel kiĢinin mutlaka özel hukuk tüzel kiĢisi olması gerekmez. Kamu hukuku tüzel 

kiĢileri de iĢveren olabilirler. Her iki halde de tüm hukuki sorumluluklar, tüzel kiĢinin 

organları tarafından yerine getirilir. (14) 

ĠĢveren olmak için iĢyerinin sahibi (maliki) olmak gerekmez. ĠĢ Kanunu, ĠĢverenin 

iĢyerine malik olmasına değil, çalıĢtıran olmasına önem verir. (13) 

Örneğin, bir binanın yıkımı iĢinde iĢveren, binanın maliki değil, yıkım iĢini istisna 

akdi gereğince üstlenen kiĢidir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi‟ nin 11.12.1980 tarihli, 5471 

Esas ve 7293 sayılı Kararı) Yine baĢka bir örnek; ihale edilmiĢ iĢlerde iĢveren, ihale 

makamı olmayıp ihale edilen müteahhittir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi‟ nin 16.11.1971 

tarihli, 1997 Esas ve 22661 sayılı Kararı) Ekonomik ve hukuki yönden iĢçinin çalıĢan 

                                            
**

 506 Sosyal Sigortalar Kanunu Madde.11 
*
 818 sayılı Borçlar Kanunu Madde 313 – “Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla iĢçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda 

hizmet görmeyi ve iĢ sahibi dahi bir ücret vermeyi taahüt eder.” 
**

 1475 sayılı ĠĢ Kanunu Madde.1/I “Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iĢte ücret karĢılığı çalıĢan iĢçi, iĢçi çalıĢtıran tüzel veya 

gerçek kiĢiye, iĢin yapıldığı yere iĢyeri denir”  
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oluĢu, iĢvereninde çalıĢtıran oluĢu iĢvereni üstün kılar. Çünkü, iĢyerinin sorumluluğuyla 

birlikte emir ve kumanda onun elindedir. Bu nedenle, iĢveren iĢçiye disiplin cezası 

uygulama yetkisine sahiptir.  

Gerek Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse Sendikalar Kanunu, iĢçi (sigortalı) 

çalıĢtıran özel ve tüzel kiĢiyi, iĢveren olarak tanımlamıĢtır. 

ĠĢveren vekilinin tanımı: 

ĠĢveren, çok olan iĢlerini tek baĢına yapamayacağı için baĢkalarının yardımına 

ihtiyacı vardır. Özellikle, çok büyük iĢ hacmine sahip Ģirketler, holdingler ve kamu 

kuruluĢları, iĢlerini tam anlamıyla gördürebilmeleri için yardımcı kiĢilere ihtiyacı 

bulunmaktadır.  Bu yardımcı kiĢilerin de iĢverene ait yetkilerle donatılması gerekir.  ĠĢte bu 

nedenle, iĢveren vekili müessesesi doğmuĢtur. 
*
 

ĠĢ Kanunu‟na göre, “ iĢyerinde iĢveren adına hareket eden ve iĢin ve iĢyerinin 

yönetiminde görev alan yetkili kimselere iĢveren vekili denir.” Bu nedenle, iĢveren vekili, 

iĢverene ait yetkilerle donatıldığı için ĠĢ Kanunu, “ĠĢveren için öngörülen her çeĢit 

sorumluluk ve zorunluluklar iĢveren vekilleri hakkında da uygulanır.” Hükmü ile iĢveren 

vekilini, tıpkı iĢveren gibi görmüĢtür.  ĠĢte bu nedenle, bu yardımcı kiĢilerin de iĢverene ait 

yetkilerle donatılması gerekir. 
**

 

Bu tanımlamada üç unsur görülmektedir. Bunlardan birincisi iĢveren vekilinin hareket 

alanı iĢyeriyle sınırlı kalmasıdır. Ġkincisi, iĢveren adına iĢini yapmasıdır. Üçüncüsü ise iĢin 

ve iĢyerinin yönetiminde görevi oranında yetkili olmasıdır. Bu nedenle, iĢveren vekili kural 

olarak iĢi yapan değil yöneten olduğu için ve yönetmeyi kendi adına değil iĢveren adına 

yaptığı için iĢçi olmasına karĢın " iĢçi den ayrı özelliktedir. Bununla beraber, iĢveren 

vekilliği sıfatı, iĢçilere tanınan hak ve vecibeleri ortadan kaldırmaz.  

ĠĢveren vekili, iĢverene ait yetkilerle donatılmıĢ olduğu için ĠĢ Kanunu' muz, 

"iĢveren için öngörülen her çeĢit sorumluluk ve zorunluluklar iĢveren vekilleri hakkında da 

uygulanır” hükmü ile iĢveren vekilini tıpkı iĢveren gibi görmektedir. 

Bu nedenle, iĢveren vekili iĢin ve iĢyerinin yönetiminde, tıpkı iĢveren gibi hareket 

etmektedir. Bu durum özellikle ĠĢ Kanunu' nun cezaya iliĢkin hükümleri ile de 

doğrulanmaktadır. 

                                                                                                                                    
***

 1475 sayılı ĠĢ Kanunu Madde.1/I 
*
 1475 sayılı ĠĢ Kanunu Madde.1/II”ĠĢyerinde iĢveren adına hareket eden ve iĢin ve iĢyerinin yönetiminde görev alan kimselere i Ģveren 

vekili denir. ĠĢveren vekilinin bu sıfatla iĢçilere karĢı muamele ve yüklemlerinden doğrudan doğruya iĢveren sorumludur.” 
**

 1475 sayılı ĠĢ Kanunu‟ nun 1/II. Maddesi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‟ nun 4/II Maddesi ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu‟ 

nun 2/II maddesi 



13 

 

ĠĢ Kanunu‟ nun 97 – 107. maddelerine bakıldığında iĢverene uygulanacak tüm 

cezaların iĢveren vekilini de kapsadığı görülecektir. Örneğin, ĠĢ Kanunu, Madde 101 

(11.2.1988 – 3493 ile değiĢik) Bu kanunun 73 üncü maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 

74 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kurma veya iĢletme belgesi almadan bir 

iĢyerini açan, 74 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüzüklerdeki hükümlere 

uymayan iĢveren veya iĢveren vekili hakkında alınmayan her iĢçi sağlığı veya iĢ güvenliği 

tedbiri için bir milyon lira para cezası verilir. Alınmayan tedbirler oranında müteakip her 

ay için aynı miktar para cezası uygulanır. (13) 
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B. Ġġ KAZALARINDA HUKUKĠ VE MALĠ SONUÇLAR 

ĠnĢaat iĢ kolunda meydana gelen iĢ kazaları sonucu yaralanmaların,  

sakatlanmaların veya ölümlerin iĢletmelerin verimliliğini ters yönde etkilediği bu gün 

geliĢmiĢ ülkelerde yapılan araĢtırmalarla artık kanıtlanmıĢtır. Öyle ki,  kaza küçük bir 

yaralanma veya sakatlanma ile sonuçlansa bile bu etkinin, iĢçinin çalıĢtığı yerde bulunan 

diğer iĢçilerinin de üretimlerinde verim düĢüklüğüne neden olduğu kabul edilmektedir. 

KuĢkusuz, kaza olayında yaralanma veya sakatlanma varsa genellikle tedaviyi gerektiren 

tıbbi müdehale yapılır. Sonra, mevcut yasalar gereği formlar doldurulur.
**

 Ardından, diğer 

iĢlemler de tamamlanır. ĠĢte bu tür iĢlemler, kazanın maliyeti içerinde yer almaktadır. 

Bu itibarla, kazaların maliyeti indirekt maliyetleri de  dahil  bilinebilseydi o 

iĢletmede iĢ güvenliği ile ilgili önlem ve kurallar tereddütsüz uygulanırdı. 25 sene önce 

Ġngiltere Endüstri Konfederasyonu (CBI : Confederation of British Industry) sözcüsünün ĠĢ 

Sağlığı ve güvenliği konusundaki Robens Komisyonu‟nda yaptığı bir açıklamada;  “ġirket 

bazında, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının doğurduğu maliyetleri derhal ve basit bir 

Ģekilde ölçebilecek bir formülün geliĢtirebilmiĢ olmasının iĢ kazalarının ve bunun 

sonucunda meydana gelen yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin azaltılmasında 

çok önemli bir katkısının olacağı” ifade edilmiĢtir. (54) Nitekim, yaptırıma sahip bir birim 

olan Ġngiltere ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurumu HSE, yıllarca iĢ sağlığı ve güvenliği ile 

karlılık arasında bir bağlantı olduğunu savunmuĢtur. Bu gün, özellikle Ġngiltere‟de bu 

görüĢü savunan endüstri kuruluĢlarındaki yöneticilerin sayıları gittikçe artmaktadır. (54) 

O halde, iĢletmeler  bu bilince sahip olmadan kazaları azaltmak veya kazaların 

önüne geçmek mümkün değildir.   

Bundan dolayı, iĢ kazalarını ve çalıĢırken oluĢabilecek hastalıkları azaltabilmek 

amacıyla bu konuda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının yanı sıra, inĢaat 

Ģirketlerinin iĢ sağlığı ve güvenliği için  bütçelerinde bu konuda ayıracakları para, günlük 

yönetim akıĢı içerisinde iĢ sağlığı ve güvenliği bilinci ile bütünleĢeceğinden; önem 

kazanmaktadır. 

                                            
*
 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde:27‟y3 göre  kazayı müteakip iĢveren “Vizite Kağıdı”, 1475 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun 

Madde:73‟e göre “Kaza Bildirimi formunu doldurmak zorundadır.”
*
 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde.27. “ĠĢveren, iĢ 

kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu 

bildirme örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıtları doldurulup verilerek yapılır.” 1475 sayılı ĠĢ Kanunu Madde .73/ıV  

“ĠĢverenler, iĢyerlerinde meydana gelecek kazaları en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile ilgili Bölge ÇalıĢma Müdürlüğüne 

bildirmek zorundadırlar.” 
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SanayileĢmiĢ ülkelerde iĢ kayıplarının kontrolü teorisinde; iĢyerlerinde oluĢan iĢ 

kazalarının birbirleri arasındaki iliĢkiler, genellikle kaza piramitleri ile gösterilir. Bu 

piramit; tavanını oluĢturan ölümcül kazalar, ortasını oluĢturan ölümlü olmayan ancak ağır 

veya hafif yaralanmalı kazalar, ve tabanını oluĢturan iĢyerindeki tesislere ve ekipmanlarda 

meydana gelen hasarlar veya kıl payı atlatılan/kurtarılan yaralanmasız kazalar arasındaki 

iliĢkiyi göstermek amacıyla kullanılmaktadır.  

Kazalar dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü, iĢyerindeki yöneticinin 

tehlikeleri ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememesi halinde, tamamen 

Ģansa kalmıĢtır.  Örneğin, bir iĢ makinesinin bakımsızlık veya ani arızası nedeniyle sızan 

ve biriken yağa, oradan geçmekte olan iĢçinin basması nedeniyle kayarak düĢmesi 

sonucunda, sadece iĢ elbisesi kirlenebileceği gibi, baĢını sivri ve sert bir yere çarpmasıyla 

da yaralanabilir ya da ölebilir. Yahut sızan ve biriken yağ, herhangi bir nedenle alev alıp, 

küçük veya büyük boyutta yangının çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, kazaları 

azaltmanın en etkin yolu, kazalara neden olan hususları kontrol etmek, bir baĢka 

deyiĢle nedenlerini ortadan kaldırmaktır.  Örneği verilen iĢ makinesinin periyodik 

bakım ve kontrollerinin yaptırılması, yağın sızmamasını ve birikmemesini dolayısıyla 

herhangi bir kazaya neden olmamasını sağlayacaktır. 

Yukarıda sözü edilen Ġngiltere‟deki kuruluĢ, HSE (Health & Safety Executive) 

önlenebilir iĢ kazaları nedeniyle oluĢan kayıpların maliyetini belirleyen ve firmaların 

karĢılaĢacakları kayıpların nedenlerini kontrol edebilmelerini amaçlayan “Maliyet 

Metodolojisi” geliĢtirmiĢtir. (51)  

Bu metodoloji “ĠĢ Kazası” tanımını çok geniĢ kapsamlı olarak ele almaktadır. ĠĢ 

kazası sonucu iĢçinin yaralanması, sakatlanması, ölmesi veya kiĢinin iĢini yaparken 

hastalanması, binaya, tesise, ekipmanlara veya malzemelere yahut çevreye zarar 

vermesiyle ilgili kayıplar veya iĢ kaybı ile sonuçlanan planlanmamıĢ olayların tümü, iĢ 

kazası olarak değerlendirilmiĢtir.   

HSE (Health & Safety Executive) daha sonra kaza maliyetlerinin gerçek 

maliyetlerini belirleyebilmek amacıyla çeĢitli endüstri alanlarındaki firmalarda meydana 

gelmiĢ iĢ kazaları üzerinde çalıĢmalara baĢlamıĢ, aylarca süren ve beĢ ayrı iĢ kolundaki 

iĢletmelerde yapılan çalıĢmalarda, üzerinde çalıĢılan olayların tümü, yukarıda belirtilen 

kaza tanımına uygun olarak belirlenen kayıplar kaydedilmiĢ, daha sonra her kazanın 

maliyeti hesaplanmıĢ ve kazaların nedenlerine göre, kazaları önleyici önlemlerin maliyeti 
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ile olan kazanın maliyeti arasında bağlantı olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.  Üzerinde çalıĢılan 

her olayla ilgili olarak elde edilen sonuçların ayrıntılı raporları, ilgili firma ile karĢılıklı 

mutabakata varıldıktan sonra basımı yapılmıĢtır.   

BeĢ ayrı iĢ kolunda yapılan sözü edilen bu araĢtırma yaklaĢık 18 haftada 

tamamlanmıĢ, bu araĢtırmaya katılan firmaların hiç birinde araĢtırma süresince ölümlü 

kaza meydana gelmemekle birlikte, maliyetleri yükseltebilecek ölçüde sakatlanmalı 

kazalar, açılan davalara ve alınan tazminatlara rastlanmıĢtır. 

ÇalıĢmalar sonucunda elde edilen kaza maliyetlerinin; 

 ĠnĢaat yapan bir firmanın proje bedelinin % 8‟i, 

 Mandıra iĢlerini yapan bir firmanın iĢletme maliyetinin %1.4‟ü, 

 Nakliyat iĢini yapan bir firmanın karının % 37‟si, 

 Petrol arama iĢini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14.1‟i,  

 Sağlık hizmeti veren bir hastanenin yıllık iĢletme maliyetinin % 5‟i, 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

HSE‟ nin (Health & Safety Executive) bu araĢtırması, yukarıda da belirtildiği gibi 

beĢ ayrı iĢ kolunda faaliyet gösteren firmalarda yapılan etütlerden elde edilen aĢağıda 

belirtilen bulguları tanımlamaktadır.  

Bu bulgular, endüstri sektörünü temsil ettiğinden, Ġngiltere açısından çarpıcı olduğu 

gibi ülkemiz açısından da ilginç olduğu için burada söz etme ihtiyacı duyulmuĢtur.  

1993/94, 1994/95 ve 1995/96 yıllarında yapılan iĢgücü araĢtırmaları, Ġngiltere‟de her yıl 

yaklaĢık 1.1 milyon çalıĢanın iĢ kazasına uğradığını, 750 bin çalıĢanın meslek 

hastalıklarına yakalandığını, iĢ kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaklaĢık 30 

milyonun üzerinde iĢ günü kaybına, dolayısıyla Ġngiltere endüstrisine yıllık maliyetinin 

yaklaĢık 750 milyon Sterlin‟e, iĢverenlere ise her bir iĢ kazasının  4 - 9 bin Sterlin‟e mal 

olduğunu göstermektedir.   

Ülkemizde, 1997 yılında toplam 98.318 iĢ kazası, 1.055 meslek hastalığı, 4.374 

sürekli iĢ göremezlik ve 1.473 ölüm meydana gelmiĢ, iĢ kazaları ve meslek hastalığı 

nedeniyle 1.992.476 iĢ günü kaybolmuĢtur. 506 sayılı Kanuna göre, iĢ kazası ve meslek 

hastalığı sonucu sürekli iĢ göremezlik geliri bağlananlar ile iĢ kazası ve meslek hastalığı 

sonucu ölenlerin hak sahiplerine bağlanan gelirler için yapılan giderler aĢağıda (TABLO. 
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3.1) de 1996 yılı, 1997 yılı ile karĢılaĢtırılmalı olarak gösterilmiĢtir. Toplam olarak 

19.834.570.000.000.- TL.‟ sı dır. 

TABLO 3.1: 1996 ve 1997 Yılları ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Toplam 

Giderleri (Milyon TL) 

GĠDERLER 1996 YILI 1997 YILI 

Tedavi Giderleri 456.549,6 929.879,5 

Yol ve Zaruri giderler 1.869,6 2.434,5 

Geçici ĠĢ göremezlik Ödeneği 592.240,7 1.619.233,8 

Sürekli iĢ göremezlik Ödeneği 3.024.613,9 5.622.961,6 

Ölüm Hak Sahipleri Aylığı 4.930.799,4 8.454.997,6 

Sosyal Yardım Zammı 1.450.199,8 1.459.881,6 

Cenaze Giderleri 567,7 5.604,8 

Diğer giderler 209.722,7 227.314,3 

Yönetim Giderleri Hissesi 698.931,5 1.512.712,7 

Sigorta Gideri Toplamı 11.365.494,9 19.834.570,0 

Kaynak: (47) 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaĢılacağı üzere, iĢ kazaları ile meslek 

hastalıkları sonucu sürekli iĢ göremezlik geliri bağlananlar ile iĢ kazası ve meslek hastalığı 

sonucu ölenlerin hak sahiplerine bağlanan gelirler için 1997 yılında yapılan ödemeler bir 

önceki yıla nazaran % 77 oranında artmıĢ ve bu sigorta kolunun 1997 yılı fiili giderleri 20 

Trilyon TL.‟ sına  yaklaĢmıĢ bulunmaktadır.  Dolayısıyla, ülke ekonomisine 20 Trilyon 

TL.‟ lık zarar yüklenmiĢtir. 

Özetle, Ġngiltere‟ de inĢaat iĢ kolunda 1.6 milyon iĢçi çalıĢmaktadır. Ülkemizde ise 

850 bin iĢçi, inĢaat iĢ kolunda çalıĢmaktadır.  Ġngiltere‟de de orta ve büyük boyutlardaki 

Ģantiyelerin hemen hepsinde, ülkemizde de olduğu gibi inĢaat alt iĢverenlerce 

(taĢeronlarca) gerçekleĢtirilmektedir. Her ne kadar, meydana gelen kazaların maliyetleri alt 

iĢverenler (taĢeronlar) tarafından karĢılanıyorsa da bu kayıplar, asıl iĢveren (ana müteahhit) 

tarafından yürütülmekte olan iĢi direkt olarak etkilediğinden iĢ kapasitesinin düĢmesine 

neden olmaktadır. (54)  

Yukarıda anlatılmaya çalıĢılan iĢ kazaları ve yapılan iĢle ilgili hastalanmalar 

nedeniyle ortaya çıkan bu kayıplar, her zaman için önemli olmakla birlikte, günümüzdeki 

rekabet ortamı içerisindeki dar kar marjları göz önünde bulundurulduğunda inĢaat iĢ 

kolundaki maliyetlerin en azda tutulabilmesi açısından yaĢamsal bir önem taĢımaktadır. 

Bu güne kadar özellikle ABD‟ de ve Ġngiltere‟ de yaralanma ile sonuçlanan iĢ 

kazaları, maliyetlerinin hesaplanmasıyla pek çok çalıĢma yapılmıĢ, önlenebilir iĢ kazaları 

nedeniyle oluĢan kayıpların maliyetini belirleyen ve firmaların karĢılaĢacakları kayıpların 
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nedenlerini kontrol  edebilmelerini amaçlayan maliyet metodolojisi üzerinde görüĢ 

birliğine varılabilen yaklaĢımlar ortaya konulmuĢtur.  

Ancak, ülkemizde bu konularda çalıĢmalar yapılamadığından kesin bir görüĢe 

varılabilmiĢ değildir. Çünkü, ülkemizde uygulamaya dönük araĢtırmalarda sağlıklı ve 

düzenli (ne resmi bazda, ne de özel bazda) veri bulmak veya bunları derlemeye çalıĢmak 

çok daha zor olduğundan iĢ kazalarının maliyetleri konusunda görüĢ birliğine varılmıĢ bir 

yöntem bulunmamaktadır.  

Bu güne kadar yapılan çalıĢmalar tarandığında, gerek ülkemizde gerekse diğer ileri 

ülkelerde iĢ kazalarından doğan maliyetlerin iki ana grupta toplandığı görülmektedir. 

Bunlardan birisi direkt (dolaysız) maliyet diğeri indirekt (dolaylı) maliyet olarak 

adlandırılmaktadır. Bazı araĢtırmalarda, direkt maliyet deyimi yerine görünür maliyet 

veya sigortalanmıĢ (the insurable cost) maliyet terimi, indirekt maliyet deyimi yerine  

görünmez (the hidden cost) maliyet veya sigortalanmamıĢ (the noninsurable cost) 

maliyet terimi kullanılmaktadır. Bunlardan direkt maliyet terimi; kısaca kolay 

hesaplanabilen belli para miktarlarını gösteren kaza maliyetlerini (ödenen tazminatları, 

tedavi giderleri, iĢ günü kaybı ücretleri, hasar gören tesis veya malzeme bedeli v.b) 

anlatmaktadır. Ġndirekt maliyetler ise belli para miktarlarını ifade etmeyip, daha çok iĢin 

yapımı esnasında meydana gelen kaza nedeniyle maliyetlerinin artması anlamına 

gelmektedir. (40) Bu yüzden, direkt maliyetlerin kesin sonuca yakın bir doğrulukla 

belirlenebilmesine karĢın indirekt maliyetlerin hesaplanması güç ve sonuçları soyuttur.   

Bazı araĢtırmacı yazarlar, iĢ kazalarının maliyetini buzdağına (iceberg) 

benzetmiĢlerdir. (ġekil 1.)  Suyun yüzünde kalan yani görünen kısmının direkt maliyeti, 

suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz dağının 2/3‟nü oluĢturan büyük kısmının da 

indirekt maliyeti ifade ettiğini belirtmiĢler .ancak, indirekt maliyetlerin nelerden ibaret 

olduğunu ve yukarıda da belirtildiği gibi maliyetinin nasıl belirlenebileceğini kesin olarak  

bilmenin oldukça zor olduğunu, bu maliyetlerin genellikle iĢ kazası sonucunda hemen ve 

önceden hesaplanamayan, uzun zaman içerisinde oluĢan maliyetler olduğunu kabul 

etmiĢlerdir. 
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(ġekil 1.) 

BĠR Ġġ KAZASI MALĠYETĠNĠN GÖRÜNÜMÜ 
 

 

 

DĠREKT MALĠYET                                                                                        BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ 

 

 Tedavi harcamaları, 

 Ödenen  ilk iki günlük ücret, (giydirilmiĢ ücrete göre) 

 Kaza sonucu ölen veya sakatlanan iĢçi için ödenen tazminatlar, 

 Açılan davalar nedeniyle avukatlık ücretleri  ve mahkeme giderleri,  

 SSK‟na ödenen iĢ kazaları ve meslek hastalıkları primleri, 

 Olası iĢ kazalarına ve meslek hastalıklarına karĢı 

 ödenen mali mesuliyet sigorta primleri, 

 Kazada hasar gören malzeme, tesis ve ekipmanın  

                                                                                                          onarım veya bakımına yönelik giderlerin maliyeti.  

 

 

 

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ 

              ĠNDĠREKT MALĠYET 

 

 Kaza geçiren iĢçi yerine alınan iĢçinin öğrenme süresinin maliyeti 

 Kazaya uğrayan iĢçinin yapmakta olduğu iĢindeki verim kaybı,  

 Birlikte çalıĢtığı ekip içindeki diğer iĢçilerin çalıĢamadıkları  

                                              iĢ süreleri için ödenen ücretlerin maliyeti  

 Kazaya uğramıĢ iĢçi ve birlikte çalıĢtıkları iĢçilerin, 

                                                                                                               iĢ baĢı yaptıktan sonra verimlerinin düĢmesi ile 

                                                                                                                                                   ilgili ücretlerin maliyeti 

 Meydana gelen iĢ kazasının zorunlu kıldığı  

 “fazladan mesainin” maliyeti 

 Kazada hasara uğrayan tesis, malzeme ve  

ekipmanın onarım ve bakımına yönelik süre kaybı maliyeti 

 Kazanın gerektirdiği düzenlemeleri yapan yöneticilerin 

 harcadığı zamanın  ücretlerine yansıyan maliyeti 

 SigortalanmamıĢ tedavi giderlerinin maliyet 

 Devlet‟in soruĢturma görevlilerinin ya da 

tazminat davaları nedeniyle yapılan soruĢturmalara 

 gelen hakim veya savcının veyahut bilirkiĢiler nedeniyle  

iĢyerindeki üst düzey yöneticilerine  

kaybettirdikleri iĢ sürelerinin maliyeti 

 

 

 

Direkt ve Ġndirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğu, neleri kapsadığı üzerine 

çeĢitli görüĢler ileri sürülmektedir. Ancak, burada yaygın kabul görmüĢ olanların bazılarını 

belirtmekte yarar bulunmaktadır. 

a.Direkt maliyetlerin (the insurable costs) kapsamı; 

Direkt maliyetler, iĢ kazaları sonucu meydana gelen zararların ödenmesi ile ortaya 

çıkan parasal ödemelerin toplamıdır.  Bu maliyetler, genellikle sigortalanmıĢtır ve  

belirli para miktarını gösterir.  Ülkemizde ödenmekte olan bu tür maliyetler 

arasında aĢağıda sıralananlar gösterilebilir. 
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1. Tedavi harcamaları, 
*
 

2. Kaza nedeniyle alınan istirahat için ödenen ilk iki günlük ücret, .(Çünkü, 

yaralanma sırasında ve yaralanmadan sonra herhangi bir çalıĢma olmadığı halde iĢçinin 

normal ücreti ödenecektir.  Nitekim, sosyal sigortalar  mevzuatına  göre,   iĢ 

kazalarında  ilk  iki  güne  kadar Sosyal Sigortalar Kurumu‟nca iĢçiye iĢ göremezlik 

geliri ödenmemektedir.) 

3. Kaza sonucu ölen veya sakatlanan iĢçi için ödenen tazminatlar, 

4. Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri  ve mahkeme giderleri,  

5. SSK‟na ödenen iĢ kazaları ve meslek hastalıkları primleri, 

6. Olası iĢ kazalarına ve meslek hastalıklarına karĢı ödenen mali mesuliyet 

sigorta primlerinin toplamıdır. 

ĠĢ kazası sonucu yaralanmalarda, yukarıda direkt maliyetin unsurlarının arasında 

bulunan tedavi harcamalarının içerisinde;  

 Yaralanan iĢçinin ilk yardım istasyonuna veya iĢyeri revirine,  yaralanma 

ağır ise en yakın sağlık kuruluĢuna ulaĢtırılması ile ilgili iĢçinin ve ona refakat 

edenlerin süre kaybının, 

 Revirde geçen toplam süre kaybının,  

 Revirden alınan istirahat süresinin,  

 Dispanserde veya hastanede tedavi gördü ise burada geçen sürenin, 

 Dispanserde veya hastanede kontrolde geçen sürenin, 

 Dispanserden veya hastaneden alınan istirahat süresinin, 

 

Toplamı ile iĢçiliğe iliĢkin saat ücreti ile çarpımıdır. Yukarıda dökümü yapılan süre 

kayıplarının parasal karĢılığının hesabında, kaza geçiren iĢçiye ödenen net ücret, ücretle 

ilgili vergi, sigorta, fon gibi yasal ödemeler, yemek ücreti, yatak ücreti, giyim ve kiĢisel 

                                            

* ĠĢ kazasına uğrayan iĢçinin tedavi giderlerini karĢılamak 506 sayılı Kanunun 15. Maddesine göre  iĢverenin yükümlülüğündedir.  Bu 

maddeye göre; “ ĠĢveren, iĢ kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca iĢe el konuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık 

yardımlarını yapmakla yükümlüdür.  Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından ödenir.  Birinci 

fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul 

kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan iĢveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle 

yükümlüdür. 
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koruyucu malzeme giderleri, ısınma, aydınlanma giderleri v.b. ödemeler göz önüne 

alınmalıdır.   Ayrıca, tedavi giderlerinin içerisine ; 

 Revirde harcanan tıbbi malzeme giderlerini, 

 ĠĢverence ödenen özel hastane ve ilaç giderlerini, 

 Yaralının taĢınması ile ilgili nakil giderlerini de eklenmek gerekir. Nakil 

giderlerinin içerisinde yaralanan iĢçiye eĢlik eden iĢçi veya ustası ile bu amaçla 

kullanılan Ģirket aracının veya özel ambulansın giderleri de bu maliyet içinde yer alır.  

b.Ġndirekt (the noninsurable – hidden costs) maliyetlerin kapsamı; 

Direkt (doğrudan/dolaysız) maliyetlerin kapsamı açıkça belli olduğu halde, indirekt 

(dolaylı) maliyetler, belli  yani kolay hesaplanabilen bir para miktarlarını ifade 

etmediklerinden daha çok yapım aĢamalarında iĢin maliyetini artırıcı unsur olması 

nedeniyle kapsamında bir sınırlama getirilemez.  ĠĢletme yönetimleri, daha ziyade iĢ 

kazalarının maliyetini sigorta primleri olarak görme eğiliminde olmuĢlardır. Bu nedenle de  

kolayca ölçülemeyen ve kazalarla indirekt olarak iliĢkili olduğu için bu tür maliyetler, 

iĢverenler tarafından pek fark edilemez. 

Ġndirekt maliyetler, ileri ülkelerdeki araĢtırmacılar tarafından “sigortalanmamıĢ”,  

hatta “gizli” maliyet, “hemen görülemeyen” maliyet olarak ifade edilmektedir. Bu tür 

maliyetler arasında ülkemizde özellikle aĢağıda sıralananlar gösterilebilir. 

1. Kazaya uğrayan iĢçinin sürdürmekte (yapmakta) olduğu iĢindeki verim 

kaybı, birlikte çalıĢtığı ekibin diğer iĢçilerin çalıĢamadıkları iĢ süreleri için ödenen 

ücretlerin maliyeti:  

Genellikle, kaza olayı sırasında bütün ekip yaralanan iĢçiye yardımcı olabilmek 

veya olayı seyretmek ya da tartıĢmak  yahut kazada hasar gören veya onun kullandığı 

makine ve ekipmana ihtiyaçları olduğu için çalıĢmalarına devam edemediklerinden tüm 

iĢlerini bırakırlar. Burada kaybedilen süre kayıplarına ek olarak ilk yardım istasyonuna 

veya revire ulaĢımında yaralıya yardım eden diğer iĢçilerin süre kaybı yahut en yakın 

sağlık kuruluĢuna ulaĢımında üretim dıĢında kalması nedeniyle  kaybedilen süreler için 

ödenmesi gereken ücretler, iĢ kazalarının indirekt maliyeti olarak görülmektedir.  
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2. Kazaya uğramıĢ iĢçi ve birlikte çalıĢtıkları iĢçilerin, iĢ baĢı yaptıktan 

sonra verimlerinin düĢmesi ile ilgili ücretlerinin maliyeti:  

Burada sözü edilen maliyetin, genellikle ölçülmesi yani hesaplanabilmesi çok 

güçtür. Kazadan hemen sonra kazaya uğrayan iĢçinin, yaralanmanın Ģiddetine göre iĢ baĢı 

yaptıktan sonra verimi düĢer. Çünkü, iĢçi tedaviyi müteakip iĢ baĢı yapması halinde yara 

iyileĢinceye kadar iĢe daha düĢük verimle devam edecektir.  Bu durum, yani iĢçinin düĢük 

verimle çalıĢması, kazanın indirekt maliyetini artıran bir faktöre olacaktır. Kazayı geçiren 

iĢçi ile birlikte çalıĢan diğer iĢçiler, iĢlerine tekrar baĢlasalar bile, yaralanan iĢçinin hele 

kaza ölümlü veya ağır yaralanma ise arkadaĢlarının aralarında olmaması ve kazadan dolayı 

geçirdikleri ĢaĢkınlık ve psikolojik bozukluk nedeniyle devam eden iĢlerinin verimi düĢük 

olur. Kazayı geçiren iĢçi usta ise veya yapılan iĢte önemli bir yeri varsa, kaza nedeniyle 

iĢten ayrılmasından veya çalıĢmasına ara vermesinden dolayı üretim ve kalite olumsuz 

yönde etkilenir. Yaralanma ile sonuçlanan iĢ kazası olayı, çalıĢan diğer ekipleri de aynı 

Ģekilde etkileyebilir. Örneğin, kazanın meydana geldiği olay yerinin yakınlarında çalıĢan 

diğer bir ekibin verimi de büyük bir olasılıkla düĢecektir.  Çünkü, ilk önce  bu ekiplerde 

çalıĢan iĢçiler  iĢlerini bırakıp  kazanın oluĢtuğu olay yerine giderek olayın sonuçlarını 

izlemek için iĢlerini durdurabilirler.  Daha sonra ise, iĢlerini yaparken bile, birbirleri ile 

kazanın oluĢumu hakkında konuĢmaları, kazada geçirdikleri korku ve Ģok bu iĢçilerin iĢ 

verimini düĢürür. Diğer baĢka bir etken ise, kazada ölen iĢçinin birlikte çalıĢtığı 

akrabalarının korku veya psikolojik baĢka nedenlerle iĢi bırakmaları yani cenazeyi 

köylerine götürdüklerinde tekrar iĢlerine dönmemeleri halinde iĢverenin yerlerine yeni iĢçi 

bulana kadar yapılamayan iĢ için geçen süre kaybıdır.   

Burada hesaplanan miktar, toplam indirekt maliyetlerin içindeki payı; ABD‟ deki 

araĢtırmalara göre iĢgünü kaybına yol açan durumlarda % 6.6 tıbbi müdahale gerektiren 

durumlarda ise % 1 olarak tahmin edilmektedir. Ölümlü kazalardaki maliyet bu oranların 

içerisinde bulunmamaktadır.  

3. Meydana gelen iĢ kazasının zorunlu kıldığı “fazla mesainin” maliyeti: 

Olaydan sonra yani iĢe tekrar baĢlamadan önce olay yerinin temizlenmesi, 

hasarlanan yerlerin veya bozulan iĢin onarılması gibi ekstra iĢlerin yapılması için belirli bir 

süre gerekebilir.  Öte yandan, yaralanan iĢçi bir kaç gün içinde iĢ baĢı yapamayacaksa, 

yapması gereken veya yarım bıraktığı iĢi için birlikte çalıĢtığı ekipten birine veya baĢka 

ekipten birine ya da birkaçına fazla çalıĢma yaptırılması gerekebilir. Bu durumda baĢka 
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ekipteki bu iĢçinin kaza geçiren ekipte yeni olması ve tam olarak alıĢık olmadığı bir 

uygulama yöntemi ile karĢı karĢıya kalması olasılığından dolayı yaptığı fazla mesai ile 

ilgili iĢin verimi düĢük olacaktır.  Bütün bunların parasal karĢılığı da indirekt maliyetler   

arasında yer alır.  

4. Kazada hasara uğrayan tesis, malzeme ve ekipmanın onarım ve 

bakımına yönelik maliyet:  

Yaralanma olayı, iĢçinin yaralanmasının dıĢında iĢyerindeki tesis, araç ve gereçlerin 

hasar görmesine neden olabilir. Tesisin, araç ve gerecin yahut malzemelerin onarılması 

veya bakımları ile ilgili ödenen ücretler ile bunlar yapılmadan geçen süre kayıplarının 

parasal karĢılığı da indirekt maliyete katılması gerekir. 

5. Kazanın gerektirdiği düzenlemeleri yapan yöneticilerin harcadığı 

zamanın  ücretlerine yansıyan maliyeti: 

Burada sözü edilmek istenen fazla mesai değildir. Normal durumda gerekli 

olmayan ancak meydana gelen kaza ile ilgili olarak kazanın zorunlu kıldığı yeni yapılan 

düzenlemeler için ayrılan sürenin maliyetidir. Burada yöneticilerin esas iĢleri 

engellenmektedir. Örneğin, kaza ile ilgili olarak idarece doldurulan formlar için  harcanan 

süre  ile direkt maliyetlerle ilgili olmayan diğer süre kayıpların parasal karĢılığıdır. ĠĢ 

yerinde tutulmakta olan iĢ kazası kayıt formları ile ĠĢ ve Sosyal Sigortalar yasal mevzuat  

gereği zorunlu olan formların da doldurulması gerekmektedir.  

6. Kaza geçiren iĢçi yerine alınan iĢçinin öğrenme süresinin maliyeti: 

Eğer yaralanan iĢçi iĢ baĢı yapamıyorsa yani  iĢinden ayrılmıĢsa, yerine yeni iĢçi 

alınıp alınmayacağına karar verilir. Yeni bir iĢçi alındığında bu iĢçinin iĢe ve arkadaĢlarına 

uyumu, iĢçinin iĢ için eğitilmesi, Ģirket politikalarının öğretilmesi için geçen süreler de 

kazanın indirekt  maliyetine eklenebilir.  Çünkü, belli bir süre geçinceye kadar bu iĢçilerin 

eski iĢçiler kadar tam verimli olması mümkün değildir. 

7. SigortalanmamıĢ tedavi giderlerinin maliyeti: 

Kazaya uğrayan iĢçi, bazı durumlarda özellikle büyük kentlerde SSK dispanseri 

veya hastanesi bulunduğu halde bu iĢçinin iĢletmeye zaman kaybı vermemesi veya acil 

durum nedeniyle çevresinde SSK dispanseri ve hastanesi bulunmadığı ya da uzak olduğu 

için özel hastanede tedavi ettirilmektedir.  Her iki durumda da tedavi giderleri, özel sağlık 

kurumları ile sigorta anlaĢması yoksa giderlerin tümü iĢverence ödenmektedir.  A.B.D.‟ de 
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bu maliyet unsurunun ilk yardım durumların da toplam dolaylı maliyetlerin % 60‟ını, 

doktor gerektiren durumlarda % 19‟unu, iĢgünü kaybı durumlarda ise, % 8‟ini oluĢturduğu 

tahmin edilmektedir. (18) Türkiye‟de SSK hastaneleri veya dispanserleri bazı nedenlerle 

yetersiz olduğundan örneğin uzuv kopmalarında kaza geçiren iĢçi, özel cerrahi hizmetleri 

veren hastanelere götürülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde de bu oranın yüksek olduğu 

düĢünülmektedir. 

8. Devlet‟in soruĢturma görevlilerinin (polis, müfettiĢ, hakim, savcı, 

bilirkiĢiler v.b.) ya da medya elemanlarının iĢyerindeki üst düzey yöneticilerine 

kaybettirdikleri iĢ sürelerinin maliyeti:  

ĠĢ yerinde meydana gelen iĢ kazası, ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlandı ise, 

yapılan yasal soruĢturmalarla ilgili olarak üst düzey yöneticilerin uğradıkları iĢ 

kayıplarından ötürü diğer giderler de ortaya çıkar.  Diğer bir anlatımla, olaydan kısa bir 

süre sonra, resmi makamlardan sırasıyla polis veya jandarma, Savcı, Hakim, Sosyal 

Sigortalar Kurumu ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüfettiĢleri birer birer gelip, 

olay yeri ve çevresinde incelemeler yapacaklardır.  Ayrıca, açılan tazminat davaları 

nedeniyle olay yerine gelen savcı ve bilirkiĢiler ile beraber iĢ yeri yetkilileri, kaza 

soruĢturmasına konsantre olduklarından, kendi  iĢleri üzerindeki kontrolleri azalacaktır.  

Dolayısıyla, üretim hedeflerinde olumsuz etki yaratılacak ve proje bitim süresi de 

uzayacaktır.  Bu durum, belki de indirekt maliyetlerin miktarı açısından belirlenmesi de en 

zor olanıdır.  

Sonuç olarak, özellikle A.B.D.‟de yapılan araĢtırmalarda kısa süreli tedavi 

gerektiren yaralanmalarda, indirekt maliyet, direkt maliyetin 2 ila 4 katı, uzun süreli tedavi 

gerektiren veya iĢçide iĢgücü kaybı yaratan yani iĢçinin sakatlanması ile sonuçlanacak 

yaralanmalarda ise 3 ila 20 katı olduğunu göstermektedir. Bu oranlar, meydana gelen iĢ 

kazalarında yaralanmaların ağırlığına göre değiĢir ve yaralanma sonucu sakat kalmanın 

ağırlığı, bu maliyetin büyümesinde etken bir unsurdur.   

Eğer olayda birden çok iĢçi  ağır yaralanmıĢsa,  baĢka indirekt maliyetler de ortaya 

çıkabilir.  Örneğin, bu tür iĢ kazası olayında haber değeri varsa, medyaya olayın oluĢumu, 

olay yeri ile ilgili bilgilerin verilmesi ve toplumun bu gibi durumların 

tekrarlanmayacağının Ģirketçe ikna edilmesi uzun süre alacaktır.  Bunlar için harcanacak 

süreden dolayı indirekt maliyetler oluĢacaktır.  
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Meydana gelen her iĢ kazasında yukarıda sıralanan  indirekt maliyetlerin tümü, 

daha öncede açıklandığı gibi her iĢ kazasında ortaya çıkmayacaktır. Bununla beraber, her iĢ 

kazasının indirekt maliyetlerini yukarıda açıklanan baĢlıklar altında toplanabileceği 

konusunda uzun yıllardan beri geliĢmiĢ ülkelerdeki bir çok uzman aralarında anlaĢmaya 

varmıĢlardır. (5)  

Oysa, ülkemizde bu konuda bilimsel bir araĢtırma bulunmadığı için direkt veya 

indirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğu, kapsamının ne olduğu konusunda ülkemize 

özgü, yerleĢmiĢ bir bilgiye rastlanılmamıĢtır. Yine belirtmek gerekirse, ülkemizde 

önlenebilir iĢ kazalarının çokluğu ve bu nedenle sadece maliyet olayının değil suç 

unsurunun da bulunacağı, dolayısıyla kazalarda suçun saklanması keyfiyeti gizli (indirekt) 

maliyeti daha da karmaĢık hale getirmektedir.  
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C. İŞ KAZALARININ MALİYETİ KONUSUNDAKİ 

ULUSLARARASI İŞGÜVENLİĞİNDEKİ LİTERATÜR 

ĠnĢaat iĢyerlerinde (Ģantiyelerde) çalıĢan iĢçilerin iĢ kazası geçirme olasılığının, 

diğer iĢ kollarında çalıĢanlarla karĢılaĢtırıldığında daha yüksek olduğu önceki bölümde 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle, özellikle maluliyetle sonuçlanan yani iĢçiyi ömür 

boyu sakat bırakan kazaların oluĢma oranı diğer sektörlerin iki katı, ölümle sonuçlanan 

kazalarında ise, diğer sektörlerin üç katıdır. (1) Bu durumun sadece ülkemizde değil, 

(Tablo 2) iĢ güvenliği konusunda ileri ülkelerden A.B.D.‟de de böyle olduğu 

görülmektedir. (Tablo1)  

Yaralanmaların sonucunda sakatlanma ve ölümlerin inĢaat sektöründe çok olması, 

bu konuda teknolojide ileri ülkelerdeki uzmanları, maliyetlerin araĢtırılmasına sevk 

etmiĢtir. Bu güne kadar gerek ülkemizde gerekse batılı ülkelerde yayınlanan değiĢik 

makale ve kitaplarda, iĢletmelerde gerçekleĢtirilmek istenen iĢ güvenliği programlarının 

yönetimlerce benimsenmesinde iĢ kazalarının maliyetinin önemli bir rolü olduğu 

uzmanların bir kısmınca savunulmaktadır. Kaza maliyetlerinin önemli bir rolünün 

olmadığını savunanlar ise, gerekçe olarak maliyetleri belirlemek için yerleĢmiĢ bu 

yöntemin, dolayısıyla bu konuda yeterli bir bilginin bulunmayıĢını ileri sürmektedirler. (9) 

Her iki iddiada da iĢ kazalarının bir maliyetinin olduğu kabul edilmektedir. ĠĢ kazalarından 

doğan maliyetler iki ana kümede toplanmaktadır. Yine araĢtırmalara göre indirekt (dolaylı) 

maliyet ve direkt (dolaysız) maliyetlerden çok fazladır. 

YurtdıĢında yapılmıĢ birçok araĢtırmada inĢaat sektöründe kazalar sonucu ortaya 

çıkan maliyetlerin ve sigorta masraflarının tüm maliyetler içinde yüksek boyutlara 

ulaĢtığını ortaya koymuĢtur. Ġndirekt maliyetlerin tahmin edilenden büyük olduğu bazı 

yazarlarca da kabul edilmektedir.(9) Ġndirekt maliyetin daha yüksek olduğunu ilk 

belirleyen Heinrich isimli  araĢtırmacı bir uzmandır.  Bu kiĢinin nakliye iĢçilerinin 

sigortası  (Employee of Traveller‟s Ġnsurance) kayıtları üzerinde yaptığı kaza 

incelemelerinden sonra indirekt maliyetlerin, direkt maliyetlerden 4 kat daha fazla 

olduğu sonucuna varmıĢtır. (21) Heinrich‟in iĢ güvenliği maliyetleri hakkındaki bu temel 

düĢünceleri, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği literatüründe var olan diğer yazarlarca da kabul 

görmektedir. (37) 

Bu nedenle, W. Heinrich‟in 4‟e 1  oranı iĢ güvenliği otoriteleri tarafından da kabul 

edilmektedir.  Ancak,  indirekt maliyetlerin direkt maliyetlere 4/1 oranı her iĢyeri için 
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geçerli olduğu tezi kabul görmemiĢtir. Bu çeliĢkiye rağmen W. Heinrich‟in çalıĢmalarını 

kabullenen veya reddeden çalıĢmalar yapılmıĢsa da bu çalıĢmalar çok az sayıda kalmıĢtır. 

Ġngiltere‟de iĢ kazalarının indirekt maliyetlerini değerlendirmek üzere ayrıca bir çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaları, bir çok inĢaat firması kendi aralarında ve birlikte yürütmüĢ ve 

„‟Kalıcı iĢ kazalarının yani maluliyet veya ölümle sonuçlanan kazaların endüstriyel 

açıdan ayrıntıları‟‟ incelenmiĢtir. (36) 

Leopold ve Leonard isimli araĢtırmacıların yaptığı bu çalıĢmada, 2100 iĢ kazası 

incelemiĢtir.(36) Ġnceleme sonucu, sigortaların karĢılayabileceği maliyet ile sigorta dıĢı 

maliyet arasında büyük fark olduğu ortaya çıkmıĢtır. W. Heinrich‟in 4‟e 1 oranı teorisine 

karĢı olanların yaptıkları araĢtırmalar, indirekt maliyetlerin sigortaların karĢıladıkları 

maliyetin ancak 4‟de biri olduğunu göstermiĢtir. Direkt maliyetlere, hasar gören malzeme 

ve ekipmanın onarımı veya yenilenmesi, yaralanan iĢçinin iĢ yapmadan geçen sürede 

ödenen ücretleri, iĢverenin ödediği sigorta primleri, vergiler ve fonlar, kiĢisel mali 

sorumluluk sigorta primleri, ödenen tazminatlar ve mahkeme giderleri gibi maliyetlerin 

katılması gerektiği konusunda ortak kanıya varmıĢlardır.  Dolayısıyla, bu incelemedeki 

direkt maliyetler ile indirekt maliyetlerin tanımı, W. Heinrich‟in tanımlarıyla 

örtüĢmemekte aksine, aralarındaki iliĢkinin ters yönde olduğu iddia edilmektedir. 

1979 yılında American Business Roundtable adlı kuruluĢun yaptığı bir araĢtırmada; 

iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının inĢaat sektöründe tüm maliyetlerin % 6,5‟ini 

oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Aynı yıl, iĢ kazalarına karĢı yapılan sigorta masraflarında ve 

bu nedenle açılan davalarda patlama yaĢandığı belirtilmiĢtir. Benzer bir baĢka çalıĢmada 

ise; inĢaat sektöründe iĢ kazaları sonucu ortaya çıkan maliyetlerin % 7,9 ila % 15 arasında 

değiĢtiği ifade edilmiĢtir (ABR, 1979; Everett ve Frank, 1996: 158-161). 1995 yılında 

yapılmıĢ iki ayrı çalıĢmada ise; ABD inĢaat sektöründe iĢ kazası ve meslek hastalığı sigorta 

giderlerinin son yıllarda dramatik Ģekilde arttığı, iĢ kazalarının maliyetlerini hesaplama 

yöntemlerinin yeterli olmadığı, her yıl yaklaĢık 2000 ölüm ve 300 bin kazanın meydana 

geldiği inĢaat sektöründe iĢ kazalarının devlete, iĢverenlere ve bireylere ölüm baĢına 780 

bin $, iĢ göremezlik baĢına 27 bin $ maliyete neden olduğu belirlenmiĢtir (58). ĠnĢaat 

Ģirketlerinin hesapladıkları maliyetlerin sadece görünür maliyetlerden ibaret olduğu, iĢ 

kazalarının gizli (dolaylı) maliyetlerini yeterince dikkate almadıkları için önemli miktarda 

sigorta dıĢı maliyete katlandıkları, gerçek maliyetlerini hesaplayabildikleri takdirde 

Ģantiyelerde iĢ güvenliği performansının da arttırılabileceği ortaya konmuĢtur (59).  
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ĠĢ kazalarının gerçek maliyetleri üzerinde diğer bir çok araĢtırmacı kiĢiler veya 

firmalar maliyet araĢtırmalarının kendi aralarında yapmıĢlar, dolayısıyla yapılan bu 

araĢtırmalar, topluma yansımamıĢtır. Ancak, bunların arasında bir firma, araĢtırma 

sonuçlarını topluma duyurmuĢtur. Bu araĢtırmada tüm veriler, „‟Du Pont Safety and 

Environmental Services‟‟ firması tarafından derlenmiĢtir. Bu firmanın yaptığı 

araĢtırmadan alınan sonuçlara göre; sakatlıkla sonuçlanan her bir iĢ kazasının gerçek 

toplam maliyetinin 1985 yılında 18.650 US. $ olduğu ortaya çıkmıĢtır.  Aynı firmanın 

diğer bir araĢtırmasında bu maliyetin 1986 yılında 19.300 US. $‟a,  1987 yılında da 

23.500 US.$‟a  çıktığı gösterilmektedir. (22) 

ĠnĢaat iĢyerlerinde iĢ kazaları sonucu ortaya çıkan gün kayıplı yaralanmaların 

parasal karĢılığının hesaplanması için modeller geliĢtirilmiĢ, kaza sonucu ortaya çıkan 

zararın iĢletme ve sosyal güvenlik sistemine önemli miktarda kayba neden olduğu ortaya 

çıkmıĢ ve önleyici çalıĢmaların önemine vurgu yapılmıĢtır (60).  

Bu sonuçlar, iĢ kazalarının firmalarda, özellikle emek yoğun ve yüksek kaza riski 

kapsayan inĢaat iĢlerinde ne kadar çok büyük maddi kayıplara neden olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, inĢaat sektöründe meydana gelen iĢ kazalarının neden 

olduğu iĢgücü kaybı konusunda ülkemizde kapsamlı bir çalıĢma bulunmamaktadır. Emek 

yoğun bir sektör olan inĢaat sektöründe iĢ kazaları sonucu ortaya çıkan iĢgöremezlik 

sayılarının azaltılması, emek verimliliğini arttırmak bakımından oldukça önemlidir. Bu 

Tezde amacımız, maliyetler içinde yer alan, kaza sonrası iĢçilerin çalıĢamadığı sürelerle 

oluĢan iĢgücü kayıplarının parasal miktarını ülkemize göre ortaya koymaktır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

ĠĢ kazalarının indirekt maliyetleri konusu, pek çok kiĢinin ve inĢaat firmasının 

dikkatlerini üzerine çekmiĢtir.  Bu nedenle, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde (nitelikli ve 

güvenilir bilgi, inĢaat iĢçisinin bizzat kendisinden alınması gerektiğinden bu bilgilerin 

derlenmesi için) çok sayıda  araĢtırma yöntemleri geliĢtirilmiĢtir.  

Bu bilgilerin eksikliği, A.B.D.‟de „‟ĠnĢaat  Endüstrisi Enstütüsü‟‟ için çalıĢma 

konusu olmuĢtur. (22) Her ne kadar, yukarı bölümlerde açıklanan Heinrich‟in (4‟e 1) oranı 

hakkında genel bir bilgi olsa da A.B.D.‟deki pek çok inĢaat firması sahibi, bu oranın 

gerçekten indirekt ve direkt maliyetlerini tam olarak yansıtmadığını düĢünmektedir. 

Maliyetlerin bu kadar yüksek olması karĢısında iĢ güvenliğine verilecek önemin artması 

gereğine iliĢkin görüĢ, özellikle ülkemizde bir çok uzman tarafından dile getirilmiĢ ancak 

bu görüĢleri teoride kalmıĢ uygulamaya geçememiĢtir. Bu nedenle, ülkemizde de iĢ 

kazalarının indirekt maliyetlerini tespit edip değerlendirmek ve formalize etmek için 

meydana gelen iĢ kazası hakkında çok ayrıntılı bilgilerin bulunduğu bir formun 

geliĢtirilmesine gerek duyulmaktadır. 

Bu form, birbirinden farklı bir çok inĢaat Ģirketinin bir araya gelerek birlikte 

çalıĢmalarıyla daha mükemmele eriĢeceği görüĢündeyiz. Bu tür çalıĢmalar henüz 

yapılamadığı için iĢyerlerinde tutulan mevcut kayıtların incelenmesi sonucunda iĢ 

kazalarında  yaralanmaların direkt ve indirekt maliyetleri ile ilgili bilgilerin elde edilmesi 

için eksik bilgileri de içerse bile bir araĢtırma formu geliĢtirilmiĢtir. (Bakınız: EK.1)  

Bu konuda baĢarıya ulaĢmak iĢin geniĢ bir veri tabanına ihtiyaç vardır.  Ancak, 

ülkemizde resmi kayıtlarda bu konudaki veri tabanı mükemmel olmadığı gibi, özellikle 

inĢaat iĢ kolundaki mevcut bilgiler sadece istirahati gerektiren ağır yaralanmalarda, yasa 

gereği olduğu için Sosyal Sigortalar Kurumu‟na  “Vizite Kağıdı‟‟ (EK 4) ile ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟ na “Kaza Bildirim Formu” (EK 4/1) ile ihbar edilmektedir.  

Ancak, bu bilgiler de yetersizdir.  Çünkü, bu bilgiler sadece kayıtlarını düzgün tutan ciddi 

firmalardan gelmektedir.  

A.B.D.‟ de bu konuda yapılan araĢtırmalar, ĠnĢaat Sanayi Enstitüsü, ĠnĢaatçı  ve 

Müteahhitler Birliği, Ulusal ĠnĢaatçılar Birliği ve diğer yerel ĠnĢaatçılar Birliği‟nin veri 

tabanından yararlanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Ġndirekt maliyetlere iliĢkin bilgiler için 

düzenlenen formlar, sözü edilen Enstitüye ve Birliklere kayıtlı üye firmalara gönderilmekte 
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ayrıca, araĢtırma formlarının doldurulmalarını müteakip analiz edilmeleri  için formlar 

Washington Üniversitesi‟ne gönderilmektedir. 

Ülkemizde henüz bu tür kuruluĢlar ve organizasyonlar var olmadığından oluĢmuĢ 

sağlam bir veri tabanı da bulunmamaktadır. Ancak, MESS (Madeni EĢya Sanayii 

ĠĢverenler Sendikası) tarafından iĢ kazaları ve meslek hastalıkları konusunda kendine üye 

iĢyerlerinden veri toplama çalıĢmaları yapılmakta ise de sonuçları henüz 

yayımlanmamıĢtır.  Ülkemizde veri tabanı ancak ĠĢ Kanunu‟ nun 73. Maddesi gereğince 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟ na verilmesi zorunlu “Kaza Bildirim Formu” nun 

iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazalarından sadece istirahatı gerektirenlerinin değil tedaviyi 

müteakip iĢ baĢı yapılan yaralanmalar dahil tüm iĢ kazalarının bildirilmesi zorunlu hale 

geldiğinde sağlanabilir görüĢündeyiz. Ayrıca, sözü edilen formun içeriğinin (EK.5) deki 

hale gelmesiyle mümkün olabilir.  

Bu nedenle araĢtırmamız, sadece kayıtlarını düzgün tuttuğunu ve gerekli önlemleri 

yasal mevzuata uygun aldığını tespit ettiğimiz bir gemi yapım tersanesinde ve dört büyük 

konut yapım Ģirketinin 8 adet Ģantiyesinde çalıĢan toplam 4.230 iĢçi arasında iĢ kazası 

geçiren iĢçilerden (Ek:1) deki A.B.D. Construction Industry Instıtute‟ in sorgulama formu 

örnek alınarak hazırlanan (Ek.2) deki sorgulama formu ile bilgi toplanmaya çalıĢılmak 

suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bu firmaların arasında Türkiye‟nin tek ISO.9001 Kalite Belgeli inĢaat firması da 

bulunmaktadır. Sadece bu firmanın beĢ Ģantiyesinde halen toplam 3.750 iĢçi çalıĢmaktadır. 

Bu inĢaat firmalarında araĢtırma yapılırken toplu konut inĢaatında (400 iĢçi), kongre ve 

sergi sarayı inĢaatı(450 iĢçi), Toplu iĢyerleri inĢaatında (80 iĢçi), Hava meydanı hangar ve 

bakım inĢaatında (400 iĢçi) çalıĢmakta idi.   

Diğer firma, hava meydanı dıĢ terminal iskele inĢaatını yapan firmada halen 2600 

iĢçi çalıĢmaktadır. AraĢtırma yapılırken (950 iĢçi) çalıĢmakta idi.  Kooperatif evleri 

inĢaatında (250 iĢçi), Üniversite ve kampüs inĢaatında (1200 iĢçi), Tersanede 400 gross 

ton‟ luk kuru yük gemisi inĢaatında ise (500 iĢçi) olmak üzere toplam 4.230 iĢçi, 

çalıĢmakta idi. 

Bu iĢyerlerinde, (Kooperatif evleri inĢaatı dıĢında) özel atanmıĢ iĢ güvenliği 

elemanları bulunmakta, ayrıca dıĢarıdan iĢ güvenliği danıĢmanı ile destek alınmaktadır.  

Ayrıca, bu iĢyerlerinde her türlü iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin her türlü önlem 

alınmaktadır. Ancak, iĢler alt iĢverenler (taĢeronlar) tarafından yerine getirildiğinden, asıl 
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iĢveren tarafından alt iĢverenler (taĢeronlar) üzerinde gerekli kontrol sağlanamadığından, 

araĢtırmamızın konusunu oluĢturan, iĢ kazalarının olduğu tespit edilmiĢtir.  Bu nedenle, 

yukarıda da değinildiği gibi, bu araĢtırmamızda kooperatif evleri inĢaatı dıĢında iĢ sağlığı 

ve güvenliği önlemleri iĢverence yerine getirilmeyen veya kurallara uymayan iĢçileri 

bulunan iĢyerleri yer almamıĢtır.   

AraĢtırmamızda, meydana gelen iĢ kazalarına göre doldurulan raporlar ile iĢyeri 

sağlık biriminde tutulan protokol defteri kayıtlarındaki 3.000‟nin üzerinde kayıt gözden 

geçirilmiĢ, iĢ kazası geçirenler için düzenlenen 422 adet iĢ kazası raporu  ele alınmıĢtır.  Bu 

422 rapor, üç ayrı il‟ de ki (Ġstanbul, Ġzmit ve Bursa)  konut ve gemi yapımı projelerinde 

yukarıda da belirtildiği gibi çalıĢan toplam 4.230 iĢçi arasından derlenmiĢtir. Bu 

raporlardan 108 tanesi yetersiz bilgi dolayısıyla analizde kullanılamamıĢtır.  Bunun 

yanında 314 iĢ kazası raporundan  tam olarak yararlanılarak (EK.2)‟deki sorgulama  

formları düzenlenmiĢtir.   

AraĢtırma yönteminde örnek olarak aldığımız ve yukarıda A.B.D ĠnĢaat Endüstrisi 

Enstitüsü‟nde yapıldığı sözü edilen araĢtırmada; (24) 103 inĢaat firması aktif olarak yer 

almıĢ, 34 farklı eyaletteki 185 değiĢik projede çalıĢan ve meydana gelen iĢ kazalarında 

yaralanan 573 iĢçi için düzenlenen iĢ kazası raporları EK 2‟deki form kullanılarak 

incelenmiĢtir.  

Ġndirekt maliyetinin içinde yer alması gereken maliyetin büyük bir parçasını 

oluĢturan kazaya uğrayan iĢçinin yeniden iĢbaĢı yaptığında verimin düĢmesine bağlı 

maliyetin ölçülmesi mümkün olmadığından araĢtırmamızdaki ankette yer almamıĢtır. 

Çünkü, özellikle ülkemizde inĢaat iĢ kolunda son yıllarda yoğun Ģekilde taĢeron 

çalıĢtırıldığından ve taĢeron firmalar da kaza geçiren iĢçiyi köyüne gönderip daha sağlıklı 

iĢçiyi yerine aldığından verim düĢüklüğüne iliĢkin ölçümün yapılması mümkün olmamıĢtır.  

Keza, kazalarda hasarlanan makinenin bir süre çalıĢmamasının veya boĢ durmasının 

yarattığı “ kardan kayıp” da ölçülemediğinden ankette yer alamamıĢtır. Çünkü yine aynı 

nedenle, taĢeron imalatını sürdürmek zorunda olduğundan kiralama ile kullanıldığı 

makinenin yerine baĢka bir makine bulup imalatına devam etmektedir. Yine, kira bedeli de 

maliyet hesapları içerisinde görülememiĢtir.  

Anket için hazırlanan bu formlardaki verilerin analizinde; kümülatif indirekt 

maliyetlerin hesaplanması planlanmıĢtır.  Formlarda yer alan bilgilerden sağlıklı bir sonuç 

çıkarmak için, bazı gizli sayılan Ģirket muhasebe kayıtlarının da öğrenilmesi zorunlu 
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olmuĢtur.  Örneğin; bu formlarda iĢ kazası geçiren iĢçinin iĢ kazası nedeniyle kaybettiği iĢ 

günün parasal karĢılığının bilinmesi için, o firmada çalıĢan iĢçilerin ortalama saat ücretinin 

ne olduğu gibi bilgilere ihtiyaç duyulmuĢtur.  Çünkü, çok basit bir Ģekilde kaybolan iĢ 

gücünün maliyetinin hesaplanması için kayıp iĢ gücü zamanı (saat olarak gösterilmiĢtir) ile 

iĢçinin saat ücretinin bilinmesi gerekir.  Bu durumda, kayıp iĢ günü ile saat ücretinin 

çarpımı sonucu çıkan miktar, tüm maliyet hesabının içinde  sadece bir parça olacaktır. 

 Buna benzer biçimde formen veya ustabaĢıların maliyetleri, sahada çalıĢan 

mühendislerin ve kaza ile ilgili ofisteki personelin maliyetleri, iĢçilerin birlikte çalıĢtıkları 

diğer iĢçilerin maliyetleri ile iĢ kazası sonucu hasarlanan malzeme ve ekipmanın 

maliyetlerinin de hesaplanması gerekmiĢtir. Ancak, bir kaç özel durumda, formlardaki 

bilgileri veren iĢçilere kaza olayının gerçek maliyetinin hesaplanması amacıyla özel sorular 

sorulmuĢtur. Çünkü, meydana gelen kazanın indirekt maliyetler üzerindeki etkisini 

hesaplamak gerekmektedir.  Daha sonra indirekt maliyetler ile direkt maliyetler arasındaki 

iliĢkiyi görebilmek için oranlar hesaplanmıĢtır.  Öte yandan, bu ankette  çeĢitli Ģiddetteki iĢ 

kazalarına bağlı olarak, bu oranların farklı olduğu görülmüĢtür. 

Yukarıda da sözü edildiği gibi, araĢtırmamızda her bir projesinde toplam 1000' in 

üzerinde iĢçi çalıĢtıran ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bulunan dolayısıyla  

kadrolu ĠĢ güvenliği ġefliği kadrosu da olan 4 büyük konut yapım Ģirketi ile yine 

yılda ortalama 1000‟nin üzerinde iĢçi çalıĢtıran bir tersane de araĢtırmalarımızda aktif 

olarak yer almıĢtır.  

Anket formları ile elde edilen veriler, Ġ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana 

Bilim Dalı BaĢkanlığı‟nda bulunan SPSS bilgisayar programı ile Fisher Kesin Olasılık 

Testi (Exact Ki-Kare) kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 
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BULGULAR 

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, yedi inĢaat Ģantiyesi ile bir tersanedeki 

araĢtırmalara 1.01.1997 tarihinde baĢlanılmıĢ, 30.06.1999 tarihine kadar sürmüĢtür. Bu 

nedenle, 09.06.1994 tarihi ile 1.07.1997 tarihleri arasında meydana gelen iĢ kazaları geriye 

doğru, 1.07.1997 tarihi ile 30.06.1999 tarihleri arasında meydana gelen iĢ kazaları da 

ileriye doğru  araĢtırılmıĢtır. Bu tarihler arasında meydana gelen iĢ kazalarının 

maliyetlerinin analizi için hazırlanan anketle toplanan toplam 314 adet formda elde edilen 

veriler, üç ana bölümde incelenmiĢtir. 

  Birinci Bölüm; ĠĢ kazası sonucu yaralanan iĢçilerin yaĢı, öğrenim durumu, 

medeni durumu, bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, kazayı geçirdiği iĢteki süresi, 

yaptığı iĢi (görevi) ile ek iĢ yapıp yapmadığı ve iĢ güvenliği eğitimi görüp görmediğini 

tanımlayan bulguları kapsamaktadır. 

1. Ġkinci Bölüm; iĢyerlerinde iĢçinin iĢini yaptığı sırada meydana gelen iĢ kazası 

ve sonuçları ile ilgili bilgileri içeren örneğin, kazanın olduğu günler, kaza sonucu yapılan 

ilk yardımın sonuçları, kazanın tipleri, kazanın meydana geldiği saatleri, yaralanma türleri, 

iĢçinin vücudunda etkilenen kısımları, kazanın meydana geldiği yerleri ile kazaların 

nedenlerini kapsamaktadır.  

2. Üçüncü Bölüm; aĢağıda sıralanan konularda kaza maliyetlerini kapsamaktadır. 

3.1 Direkt maliyetler ĠĢçinin kendisi ile ilgili kaza maliyetlerinden oluĢmaktadır. 

3.2 Ġndirekt Maliyetler ise Kaza geçiren iĢçi yüzünden birlikte çalıĢtığı ekibin     

maliyetleri, kaza geçiren iĢçi yüzünden iĢçinin amirlerinin -ustabaĢı, formen, mühendis 

veya yöneticinin- maliyetleri, kaza sonucu hasarlanan malzeme, ekipman veya tesisin 

maliyetlerinden oluĢmaktadır.  

3.3 ĠnĢaatlarda ve tersanede meydana gelen iĢ kazaların her birinin direkt ve 

indirekt maliyetleri hesaplanmıĢtır. 

3.4  AraĢtırması yapılan bu iĢyerlerinde meydana gelen bir iĢ kazasının direkt, 

indirekt ve ortalama toplam maliyetlerinin sıralanması yapılmıĢtır. 
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Bölüm 1 

ĠĢ kazası sonucu yaralanan iĢçilerin yaĢı, öğrenim durumu, medeni durumu, 

bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, kazayı geçirdiği iĢteki süresi, yapmakta olduğu 

görevi ile Ģantiyede çalıĢtıktan sonra baĢka bir yerde ek iĢ yapıp yapmadığı ve iĢ güvenliği 

eğitimi görüp görmediği Tablo 4,5,6,7,8,9,10 ve 11„de gösterilmiĢtir. 

TABLO 37:  ĠĢ kazası geçirenlerin yaĢları 

 

KAZALININ 

YAġI 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE 

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSAN

ESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNA

LĠ 

 

TOPLA

M 

18 – 24 
G 16 37 4 4 4 2 3 70 

B 13,2 28,1 1,8 1,6 3,8 3,3 18,3 22,3% 

25 – 39 
G 37 68 2 3 12 7 24 153 

B 28,7 61,4 3,9 3,4 8,3 7,3 40,0 48,7% 

40 – 54 
G 6 21 2 0 1 6 45 81 

B 15,2 32,5 2,1 1,8 4,4 3,9 21,2 25,8% 

55 - 65 
G Ġ 0 0 0 Ġ 0 10 10 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

ĠĢ kazası geçiren toplam 314 iĢçinin çoğunluğu olan 153‟ünün (% 48) 25-39 yaĢ 

grubunda, 81‟inin de (% 25.8) 40-54 yaĢ grubunda olduğu tespit edilmiĢtir. Ġstatistiksel 

olarak genel olarak kaza geçirenlerin en fazlasının 25 – 39 yaĢ grubunda olması anlamlı 

bulunmuĢtur. (x
2
 = 105,8 p< 0,0001) 

 

TABLO 38:   Kazalanan iĢçilerin medeni durumları 

MEDENĠ 

DURUMU 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Bekar G 12 51 0 5 5 1 24 98 

 B 18,4 39,3 2,5 2,2 5,3 4,7 25,6 31,2% 

Evli Çocuksuz G 4 1 0 2 Ġ 0 15 22 

 B 4,1 8,8 ,6 ,5 1,2 1,1 5,7 7,0% 

Evli 1 Çocuklu G 11 13 3 0 4 2 25 58 

 B 10,9 23,3 1,5 1,3 3,1 2,8 15,1 18,5% 

Evli 2 ve Daha 

Fazla 
G 32 61 5 0 7 12 17 134 

B 25,2 53,8 3,4 3,0 7,3 6,4 35,0 42,7% 

Dul G 0 0 0 0 1 0 1 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçiren iĢçilerin medeni durumları incelendiğinde; 214‟ünün (% 68.2) evli, 

98‟inin (%31.2) bekar olduğu belirlenmiĢtir.(x
2
 = 88,2 p< 0.0001) 
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TABLO 39:   Kazalanan iĢçilerin öğrenim durumları 

ÖĞRENĠM 

DURUMU 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAA

TI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠT

EVE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Okur Yazar 

Değil 
G 1 0 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Okur Yazar G 7 0 1 0 1 0 1 10 

 B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

Ġlkokul G 38 96 5 5 11 10 63 228 

 B 42,8 91,5 5,8 5,1 12,3 10,9 59,5 72,6% 

Ortaokul G 2 5 2 2 3 2 6 22 

 B 4,1 8,8 ,6 ,5 1,2 1,1 5,7 7,0% 

Lise G 9 25 0 0 2 3 12 51 

 B 9,6 20,5 1,3 1,1 2,8 2,4 13,3 16,2% 

Meslek 

Lisesi 
G 1 0 0 0 Ġ 0 0 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Fakülte G 1 0 0 0 Ġ 0 0 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen)                                         

Kaza geçiren iĢçilerin 228‟sinin (% 72.6) ilk okul mezunu, 51‟inin (% 16.2) lise 

mezunu, 22‟sinin (% 7) orta okul mezunudur.  Meslek lisesi ve fakülte mezunu birer 

kiĢidir. Kaza geçirenlerin arasında okur yazar olmayan 10 iĢçi bulunmaktadır. Kaza 

geçiren iĢçilerin 228‟inin ilk okul mezunu olması yapılan iĢin gereği olduğundan 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 55  p < 0.0001) 

TABLO 40: Kazalanan iĢçinin bakmakla yükümlü olduğu aile birey sayısının 

meydana gelen iĢ kazasına etkisi 

BAKMAKLA 

YÜKÜMLÜ KĠġĠ 

ADEDĠ 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠT

EVE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

TOPLAM 

Yok G 2 19 0 1 3 1 5 31 

 B 5,1 10,7 ,7 ,6 1,5 1,3 7,1 8,7% 

1 KiĢi G 1 8 1 1 Ġ 0 7 18 

 B 3,4 7,2 ,5 ,4 1,i ,9 4,7 5,8% 

2 KiĢi G 6 44 1 2 0 2 26 81 

 B 15,3 32,2 2,1 1,8 4,4 3,9 21,3 26,i% 

3 KiĢi G 14 24 2 3 5 2 13 63 

 B 11,9 25,0 1,6 1,4 3,4 3,0 16,6 20,2% 

4 KiĢi G 16 17 4 0 5 3 20 65 

 B 12,3 25,8 1,7 1,5 3,5 3,1 17,1 20,8% 

5 ve daha fazla G 20 12 0 0 5 7 12 56 

 B 10,6 22,3 1,4 1,3 3,1 2,7 14,7 17,9% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçiren iĢçilerden 81‟inin  (% 26) ailesinden 2 kiĢiye,  65‟inin (% 20.8) en az 

4 kiĢiye, 63‟ünün (% 20.2) 3 kiĢiye, 56‟sının (% 17.9) 5 ve daha fazla kiĢiye 18‟inin (% 

5.7) 1 kiĢiye bakmak yükümlü olduğu ve 31‟inin (% 8.7) ise bakmakla yükümlü olduğu bir 

kimsesinin olmadığı belirlenmiĢtir. (x
2
 = 82.6 p < 0.001) 
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TABLO 41:  Kaza geçiren iĢçilerin görev süreleri itibariyle iĢ kazasına etkisi 

KAZALININ 

GÖREV 

SÜRESĠ 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠ

TEVE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSA 

NESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

0-1 HAFTA G 3 5 0 2 0 0 4 14 

 B 2,6 5,6 ,4 ,3 ,8 ,7 3,7 4,5% 

2-3 HAFTA G 1 13 0 3 Ġ 0 22 39 

 B 7,3 15,6 1,0 ,9 2,1 1,9 10,2 12,4% 

4-14HAFTA G 19 28 5 2 2 0 46 102 

 B 19,2 40,9 2,6 2,3 5,5 4,9 26,6 32,5% 

6-11 AY G 15 34 3 0 1 0 8 61 

 B 11,5 24,5 1,6 1,4 3,3 2,9 15,9 19,4% 

1-4 YIL G 18 44 0 0 4 4 2 72 

 B 13,5 28,9 1,8 1,6 3,9 3,4 18,8 22,9% 

5-9 YIL G 3 1 0 0 4 2 0 10 

 B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

10-19 YIL G 0 1 0 0 6 7 0 14 

 B 2,6 5,6 ,4 ,3 ,8 ,7 3,7 4,5% 

20 YIL üstü G 0 0 0 0 0 2 0 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçirenlerin yapmakta oldukları iĢlerde 39‟unun (%12.4) 2-3 haftadır, 

102‟sinin (%32.5) 4-14 haftadır, 61‟inin (%19.4) 6-11 aydır, 72‟sinin (%22.9) 1-4 yıldır 

10‟unun (% 3.2), 14‟inin (% 4.5) 10-19 yıldır ve sadece 2‟sinin (% 0.6) 20 yıldır çalıĢtığı 

belirlenmiĢtir. Kaza geçirenlerin çoğunluğunun yapmakta oldukları iĢlerde yeni olanların 

(4-14 hafta) arasında olması istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 

292.1 p < 0.001) 

TABLO 42:  Kaza geçiren iĢçinin almıĢ olduğu iĢgüvenliği eğitiminin iĢ kazasına 

etkisi 

Ġġ GÜVENLĠĞĠ 

EĞĠTĠMĠ 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAA

TI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAAT

I 

UNĠVERSĠT

EVE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Verilmedi G 0 20 6 7 9 5 66 113 

 B 21,2 45,3 2,9 2,5 6,1 5,4 29,5 36,0% 

Bu iĢyerinde 

verildi 
G 59 104 2 0 8 10 11 194 

B 36,5 77,8 4,9 4,3 10,5 9,3 50,7 61,8% 
Önceki iĢyerinde 

verildi 
G 0 2 0 0 0 0 5 7 

B 1,3 2,8 ,2 ,2 ,4 ,3 1,8 2,2% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçirenlerin 194‟ünün (% 61.8) bulundukları iĢyerlerinde, 7‟sinin (% 2.2) 

daha önce çalıĢtıkları iĢyerlerinde iĢ güvenliği konusunda eğitim gördükleri, 113‟ ünün (% 

36) iĢ güvenliği konusunda hiç bir eğitim almadıkları belirlenmiĢtir. Kaza geçirenlerin 

çoğunluğunun (113) iĢ güvenliği konusunda hiç bir eğitim almadıklarının tespiti 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur.      (x
2
 = 161,9 p < 0.001) 
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TABLO 43:   Kaza geçiren iĢçilerin ek iĢlerinin bulunup bulunmamalarının iĢ 

kazalarına etkisinin değerlendirilmesi 

EK Ġġ 

HANGA

R ve 

BAKIM 

TESĠSLE

RĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠT

E VE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSAN

ESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

YAPIYOR G 0 90 Ġ 0 Ġ 0 10 100 

B 18.8 40.1 2.5 2.2 5.4 4.8 26.1  

YAPMIYOR G 59 36 8 7 17 15 72 214 

B 40.2 85.9 5.5 4.8 11.6 10.2 55.9  

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

ĠĢ kazasına uğrayan 314 iĢçiden 214‟ünün (% 55.9) çalıĢma saatleri dıĢında baĢka 

bir iĢte çalıĢmadığı, 100‟ünün (%26.1)ise, baĢka bir iĢyerinde daha çalıĢmadığı 

belirlenmiĢtir. ĠĢ kazasına uğrayan 314 iĢçiden 100‟ünün ek iĢ yapması nedeniyle iĢ 

kazasına uğraması istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 155,07 p < 

0,001) 

Bu bölümdeki tüm tablolar bir arada incelendiğinde; kaza geçirenlerin 

çoğunluğunun,  25 – 39 yaĢları arasındaki evli ve iki kiĢiye bakmakla yükümlü olan en 

az ilk okul eğitimi bulunan kiĢiler olduğu, yaptıkları iĢlerde acemi oldukları, 

çalıĢtıkları iĢyerlerinde iĢ güvenliği eğitimi aldıkları ve ek iĢ yapmadıkları halde iĢ 

kazası geçirdikleri tespit edilmiĢtir. 

TABLO 44:  ĠĢ kazası geçiren iĢçilerin kaza anında yaptıkları iĢler (görevleri) ile 

oluĢan iĢ kazaları ile ilgisi 

 

KAZALININ 

GÖREVĠ 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAAT

I 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠT

EVE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Duvarcı 

 
G 0 1 0 1 1 0 1 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

Kalıpçı 

 
G 22 44 0 2 11 0 32 111 

B 20,9 44,5 2,8 2,5 6,0 5,3 29,0 35,4% 

Betoncu 

 
G 2 6 0 0 Ġ 0 0 8 

B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

Marangoz 

 
G 2 1 0 1 Ġ 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

Operatör 

 

G 2 3 0 0 1 0 0 6 

B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

Teknisyen 

 

G 1 1 0 0 0 1 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

Yalıtımcı 

 
G 0 1 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Tamirci 

 
G 0 4 0 0 0 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

Boyacı G 0 0 0 0 Ġ 1 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

 

Sıvacı 
G 3 7 0 0 Ġ 0 1 11 

B 2,1 4,4 ,3 ,2 ,6 ,5 2,9 3,5% 

 

Tesisatçı 

G 6 10 1 0 0 2 1 20 

B 3,8 8,0 ,5 ,4 1,1 1,0 5,2 6,4% 

Çatıcı G 0 1 0 0 0 0 0 1 
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 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Demirci 

 

G 4 14 0 1 1 1 10 31 

B 5,8 12,4 ,8 ,7 1,7 1,5 8,1 9,9% 

Montajcı 

 

G 0 3 0 0 0 1 4 8 

G 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

UstabaĢı 

 

G 1 0 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Formen 

 

G 0 2 0 0 1 0 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

ġöför G 3 2 0 0 0 0 0 5 

 B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

Kaynakçı 

 

G 3 10 1 0 0 5 1 20 

B 3,8 8,0 ,5 ,4 1,1 1,0 5,2 6,4% 

Düz iĢçi 

 

G 4 10 6 1 1 4 21 47 

B 8,8 18,9 1,2 1,0 2,5 2,2 12,3 15,0% 

Çaycı 

 

G 0 1 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

Elektrikçi 

 

G 3 3 0 1 1 0 9 17 

B 3,2 6,8 ,4 ,4 ,9 ,8 4,4 5,4% 

Ġdari Personel 

 

G 3 1 0 0 Ġ 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

Bekçi 

 

G 0 1 0 0 0 0 2 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçiren iĢçilerin kaza anında yapmakta oldukları görevleri incelendiğinde; 

çoğunluğunu yani 111‟inin (% 35.4) kalıpçı, 31‟inin (% 9.9) demirci, 20‟sinin (%6.4) 

kaynakçı ve tesisatçı olduğu anlaĢılmıĢtır. En az iĢ kazası geçirenlerin çatıcı, boyacı ve 

yalıtımcı gibi imalatta çalıĢanlar ile ustabaĢı gibi uzman kiĢilerin olduğu belirlenmiĢtir. 

Kaza geçiren iĢçilerin kaza anında yapmakta oldukları görevlerine göre iĢ kazasına 

uğrayanların baĢında kalıpçıların gelmesi, yaptıkları iĢlerin yüksekte olması nedeniyle 

riskli olmasından kaynaklanmakta ise de kaza geçirenlerin çoğunun bu iĢe yeni baĢlamaları 

dolayısıyla eğitimsiz ve deneyimsiz olmalarıdır. Aynı nedenler, demirciler için de 

geçerlidir. (x
2
 = 203,1   p < 0.0001) 

Bölüm 2 

ĠĢyerlerinde iĢçinin iĢini yaptığı sırada meydana gelen iĢ kazası ve sonuçları ile 

ilgili bilgileri içeren örneğin, kazanın olduğu günler, kaza sonucu yapılan ilk yardımın 

sonuçları, kazanın tipleri, kazanın meydana geldiği saatleri, yaralanma türleri, iĢçinin 

vücudunda etkilenen kısımları, kazanın meydana geldiği yerleri ile kazaların nedenleri 

Tablo 13, 14,15,16,17,18,19,20, 21‟de gösterilmiĢtir. 

TABLO 45:     IĢ kazalarında yapılan ilk yardımından sonrasının sonuçları 

YAPILAN ĠLK 

YARDIMIN 

SONUÇLARI 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTEV

E KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Revirde tedaviyi 

müteakip iĢ baĢı 
G 21 38 0 3 2 7 9 80 

B 15,0 32,1 2,0 1,8 4,3 3,8 20,9 25,5% 

Revirden verilen 

istirahat 

G 10 2 0 0 14 3 38 67 

B 12,6 26,9 1,7 1,5 3,6 3,2 17,5 21,3% 

Hastaneye 

Sevk 

G 28 85 7 4 1 5 35 165 

B 31,0 66,2 4,2 3,7 8,9 7,9 43,1 52,5% 
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Ölüm 
G 0 1 1 0 i 0 0 2 

B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Meydana gelen iĢ kazalarında iĢyerindeki revirde yapılan ilk yardımı ve tedaviyi 

müteakip 80 iĢçi (%25.5) iĢ baĢı yapmıĢ, 67 iĢçiye (% 21.3) revirde yapılan tedaviden 

sonra istirahat verilmiĢ 165 iĢçi de ( % 52.5) revirden veya doğrudan doğruya sağlık 

kuruluĢuna gönderilerek istirahat almıĢtır. Ġki iĢçiden biri, olay yerinde diğeri götürüldüğü 

hastanede ölmüĢtür. (x
2
 = 133,5  p < 0,0001)  

TABLO 46:   IĢ kazalarının meydana geldiği saatlerine göre dağılımı 

KAZA  

SAATĠ 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

Ġlk Saat G 10 23 5 2 3 4 3 50 

 B 9,4 20,1 1,3 1,1 2,7 2,4 13,1 15,9% 

2-3 Saat G 13 31 0 3 3 5 23 78 

 B 14,7 31,3 2,0 1,7 4,2 3,7 20,4 24,8% 

4-6 Saat G 26 55 1 2 9 4 46 143 

 B 26,9 57,4 3,6 3,2 7,7 6,8 37,3 45,5% 

 Son Saatler G 10 17 2 0 2 2 10 43 

 B 8,1 17,3 1,1 1,0 2,3 2,1 11,2 13,7% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kazalanan iĢçilerin kaza geçirdikleri günlere göre dağılımı Ģöyledir. Diğer bir 

anlatımla, meydana gelen iĢ kazalarının hangi iĢyerinde hangi günlerde daha fazla olduğu 

incelendiğinde; kazaların 50‟sinin (%15.9) çalıĢmaya baĢlanıldığı ilk saatlerde, 78‟inin (% 

24.8) 2. Ve 3. Saatlerde, 143‟ünün (% 45.5) 4. ve 6. Saatler arasında ve 43‟ünün (%13.7) 

iĢin bitiĢ saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Kazaya uğrayan iĢçilerin 143‟ünün 

4-6 saatler arasında olması istatistiksel olarak çok anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 33,4  p< 

0,0001) 

TABLO 47:    ĠĢ Kazalarının meydana geldikleri günlere dağılımı  

KAZA  

GÜNLERĠ 
 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠT

E  VE 

KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSA

NESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

PAZARTESĠ G 7 14 1 1 3 5 13 44 

 B 8,3 17,7 1,1 1,0 2,4 2,1 11,5 14,0% 

SALI G 12 25 0 1 4 2 14 58 

 B 10,9 23,3 1,5 1,3 3,1 2,8 15,1 18,5% 
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ÇARġAMBA G 3 25 1 0 3 1 12 45 

 B 8,5 18,1 1,1 1,0 2,4 2,1 11,8 14,3% 

PERġEMBE G 9 11 3 3 2 4 12 44 

 B 8,3 17,7 1,1 1,0 2,4 2,1 11,5 14,0% 

CUMA G 16 18 2 1 2 2 17 58 

 B 10,9 23,3 1,5 1,3 3,1 2,8 15,1 18,5% 

CUMARTESĠ G 10 22 1 1 3 1 7 45 

 B 8,5 18,1 1,1 1,0 2,4 2,1 11,8 14,3% 

PAZAR G 2 11 0 0 i 0 7 20 

 B 3,8 8,0 ,5 ,4 1,1 1,0 5,2 6,4% 

TOPLAM  59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Toplam 314 iĢ kazasının; 44‟ünün (% 14) haftanın ilk günü olan Pazartesi günü, 

58‟inin (% 18.5) Salı günü, 45‟inin (% 14.3) ÇarĢamba günü, 44‟ünün (% 14) PerĢembe 

günü, 58‟inin (% 18.5) Cuma günü, 45‟inin (% 14.3) Cumartesi günü ve 20‟sinin (% 6.4) 

Pazar günü meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Kazaya uğrayan iĢçilerin  Salı ve Cuma 

günlerinde olması, istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur ( x
2
 = 292,1 p 

< 0,001) 

TABLO 48:   ĠĢ kazalarının yaralanma türlerine göre dağılımı 

YARALANMA 

TÜRÜ 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE 

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

1.Kesik 
G 16 26 0 1 7 3 13 66 

B 12,4 26,5 1,7 1,5 3,6 3,2 17,2 21,0% 

2.Yanık yada 

HaĢlanma 

G 0 2 0 0 i 0 1 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

3.Kimyasal 

Madde yanığı 

G 0 4 0 0 1 0 0 5 

B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

4.ġok 
G 0 3 0 1 i 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

5.Bereler 
G 5 2 0 2 1 0 3 13 

B 2,4 5,2 ,3 ,3 ,7 ,6 3,4 4,1% 

6.Yırtıklar 
G 2 4 2 0 1 0 1 10 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

7.Çıkık 
G 1 0 0 1 i 1 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

8.Kırık 
G 9 9 1 1 1 0 3 24 

B 4,5 9,6 ,6 ,5 1,3 1,1 6,3 7,6% 

9.Elektrik ġoku 
G 0 1 0 0 i 1 6 8 

B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

10.Fıtık 
G 0 1 0 0 i 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

11.Sırt 
G 4 1 0 0 i 0 2 7 

B 1,3 2,8 ,2 ,2 ,4 ,3 1,8 2,2% 

12.Burkulma 
G 1 3 3 1 i 0 2 10 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

13.Tendonit 
G 0 1 0 0 i 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

14.Çapak 

Kaçma 

G 15 19 1 0 3 1 3 42 

B 7,9 16,9 1,1 ,9 2,3 2,0 11,0 13,4% 

15.Yabancı 

Maddeler 

G 0 6 0 0 i 4 0 10 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

16.Solunum 

Rahatsızlığı 

G 0 3 0 0 i 5 0 8 

B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

17.Delinme 
G 4 6 1 0 i 0 30 41 

B 7,7 16,5 1,0 ,9 2,2 2,0 10,7 13,1% 

18.Geçici 

Görme 

Bozukluğu 

G 2 2 0 0 i 0 14 18 

B 3,4 7,2 ,5 ,4 1,i ,9 4,7 5,7% 

19.Ezilme 
G 0 28 0 0 3 0 3 34 

B 6,4 13,6 ,9 ,8 1,8 1,6 8,9 10,8% 
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20.Ġncinme 
G 0 6 0 0 i 0 1 7 

B 1,3 2,8 ,2 ,2 ,4 ,3 1,8 2,2% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Meydana gelen  314 adet  iĢ kazasında, en çok  66‟sının (% 21) uzuvlarında kesik, 

42‟sini (% 13.4) çapak kaçma, 41‟inin (% 13.1) delinme, 34‟ünün (% 10.8) ezilme ve 

24‟ünün kırık Ģeklinde yaralanma olduğu tespit edilmiĢtir. (x
2
 = 358,7  p < 0,001) 

TABLO 49:     Meydana gelen iĢ kazalarının tiplerine göre dağılımı 

KAZA  

TĠPĠ 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

1.Yüksekten     

DüĢme 
G 4 18 2 6 3 3 4 40 

B 7,5 16,1 1,0 ,9 2,2 1,9 10,4 12,7% 

2.Aynı Seviyeden 

DüĢme 

G 1 8 1 0 i 0 1 11 

B 2,1 4,4 ,3 ,2 ,6 ,5 2,9 3,5% 

3.Malzeme düĢmesi G 7 24 2 0 i 6 8 47 

B 8,8 18,9 1,2 1,0 2,5 2,2 12,3 15,0% 

4.Bir Ģeye çarpma G 8 8 0 1 i 0 1 18 

B 3,4 7,2 ,5 ,4 1,i ,9 4,7 5,7% 

5.Bir Ģeyin çarpması  G 7 13 0 0 4 0 16 40 

B 7,5 16,1 1,0 ,9 2,2 1,9 10,4 12,7% 

6.Ġki cisim arasında 

ya da altında 

sıkıĢma 

G 4 14 0 0 6 4 9 37 

B 7,0 14,8 ,9 ,8 2,i 1,8 9,7 11,8% 

7.Sürüklenme yada 

sürtüme 
G 2 1 0 0 1 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

8.Zorlanma G 1 3 1 0 i 0 1 6 

 B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

9.Kazı kenarının 

göçmesi 

G 0 1 0 0 i 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

10.Elektrik 

Çarpması 

G 0 1 0 0 i 1 1 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

12.ĠĢ makinası 

kazası 
G 3 0 0 0 i 0 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

13.ġantiye içi trafik 

kazası 
G 2 0 0 0 i 0 0 2 

B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

14.Kimyasal 

maddeye maruz 

kalma 

G 0 1 0 0 i 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

15.Fırlayan veya 

uçuĢan malzeme 
G 15 23 1 0 3 1 1 44 

B 8,3 17,7 1,1 1,0 2,4 2,1 11,5 14,0% 

16.Bir Ģeyim 

batması  
G 5 5 1 0 i 0 31 42 

B 7,9 16,9 1,1 ,9 2,3 2,0 11,0 13,4% 

17.Yangın G 0 0 0 0 i 0 1 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

19.Kavga G 0 0 0 0 i 0 1 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

20.Kaynak iĢınına 

maruz kalma 
G 0 2 0 0 i 0 6 8 

B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

21.Zehirlenme  

(Gıda) 
G 0 4 0 0 i 0 1 5 

B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Toplam 314 adet iĢ kazasından; 47‟sinin (%15) iĢçi çalıĢırken yukarıdan malzeme 

düĢmesinden, 40‟ının (% 12.7) iĢçinin bir Ģeye çarpması  yüzünden, 44‟ünün (% 14) 

çalıĢırken fırlayan veya uçuĢan bir malzeme yüzünden, 42'sinin (% 13.4) ayağına çivi 

batmasından,  40‟ının (% 12.7) yüksekte çalıĢırken düĢmesinden ve 37‟sinin (% 11.8) 

herhangi bir uzvunun iki cisim arasında ya da malzeme altında kalmasından meydana 
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geldiği belirlenmiĢtir. Yukarıda sıralanan kaza tipleri istatistiksel olarak çok ileri düzeyde 

anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 226,5  p < 0,0001) 

TABLO 50   Kazalarda  yaralanan iĢçilerin vücudunda etkilenen kısımlarına göre iĢ 

kazalarının değerlendirilmesi  

 

VÜCUTTA 

ETKĠLENEN 

KISIM 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE 

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

1.Göz G 16 25 1 0 3 1 3 49 

 B 9,2 19,7 1,2 1,1 2,7 2,3 12,8 15,6% 

2.Kulak G 0 1 0 0 i 0 5 6 

 B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

3.Yüz G 0 0 0 0 2 1 3 6 

 B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

4.Kafatası G 9 7 1 0 1 0 4 22 

 B 4,1 8,8 ,6 ,5 1,2 1,1 5,7 7,0% 

5.Boyun G 0 3 0 2 3 0 0 8 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

6.Kol G 5 8 0 0 2 2 3 20 

 B 3,6 7,6 ,5 ,4 1,i ,9 5,0 6,1% 

7.Bilek G 0 4 2 2 i 0 3 11 

 B 2,1 4,4 ,3 ,2 ,6 ,5 2,9 3,5% 

8.El G 8 13 1 0 3 3 5 33 

 B 6,2 13,2 ,8 ,7 1,8 1,6 8,6 10,5% 

9.Parmak G 1 18 1 1 4 0 10 35 

 B 6,6 14,0 ,9 ,8 1,9 1,7 9,1 11,1% 

10.Ayak G 7 16 2 1 i 3 33 62 

 B 11,6 24,9 1,6 1,4 3,4 3,0 16,2 19,7% 

11.Bacak G 4 6 0 0 i 1 4 15 

 B 2,8 6,0 ,4 ,3 ,8 ,7 3,9 4,8% 

12.Sırt G 4 5 0 0 i 0 2 11 

 B 2,1 4,4 ,3 ,2 ,6 ,5 2,9 3,5% 

13.Göğüs G 2 0 0 1 2 3 0 8 

 B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

14.Kalça G 2 4 0 0 i 0 0 6 

 B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

15.Omuz G 0 2 0 0 i 1 0 3 

 B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

16.Karın G 0 1 0 0 i 0 1 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

17.Kardio-

vasküler sistem 
G 0 0 0 0 i 0 1 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

18.Bel G 1 5 0 0 i 0 2 8 

 B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

19.Eklem G 0 5 0 0 i 0 0 5 

 B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

20.Ġç organ G 0 1 0 1 i 0 3 5 

 B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Meydana gelen toplam 314 adet iĢ kazası, sonucunda  arızanın mahiyetine ve 

vücutta etkilenen bölgeye göre incelendiğinde; en çok 62‟sinin (% 19.7) ayağından, 

49‟unun (% 15.6) gözlerinden, 35‟inin (% 11.1) parmaklarından, 33‟ünün (%11.1) 

ellerinden, 22‟ sinin (% 7) baĢından ve 20‟sinin (% 7) kollarından yaralandığı, en az 

yaralanmalardan ise 1‟inin (% 0.03) kardio-vasküler sistemde, 2‟sinin karın bölgesinde 

olduğu belirlenmiĢtir. Meydana gelen iĢ kazalarında vücutta en çok etkilenen uzvun ayak 

olması, inĢaatta kalıp yapım aĢamasında çivi batmasından ve kayarak düĢmesinden 
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kaynaklandığı anlaĢılmaktadır.  Bu durum istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı 

bulunmuĢtur.   (x
2
 = 228,1  p < 0.0001) 

TABLO 51:  Kazalanan iĢçinin iĢ kazasını geçirdiği iĢini yaptığı yerler 

bakımından değerlendirilmesi 

KAZA MAHALĠ  

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI 

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNA

L 

 

TOPLAM 

1.Teknik Ofis G 0 1 0 0 i 0 4 5 

 B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

2.Hafriyat G 0 2 0 0 i 0 0 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

3.Bloklarda G 32 101 6 7 12 0 0 158 

 B 29,7 63,4 4,0 3,5 8,6 7,5 41,3 50,3% 

4.Katlarda G 19 0 1 0 4 0 60 84 

 B 15,8 33,7 2,1 1,9 4,5 4,0 21,9 26,8% 

6.KoğuĢlarda G 0 0 0 0 i 0 1 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

7.Atölyeler G 3 1 1 0 1 2 8 16 

 B 3,0 6,4 ,4 ,4 ,9 ,8 4,2 5,1% 

9.ġantiye içi yollar G 5 4 0 0 i 0 5 14 

 B 2,6 5,6 ,4 ,3 ,8 ,7 3,7 4,5% 

10.Depo G 0 2 0 0 0 0 0 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

11.Hangar Çelik 

Ġmalatı 

G 0 6 0 0 0 0 0 6 

B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

12.Demir Ġmalat G 0 8 0 0 0 0 4 12 

 B 2,3 4,8 ,3 ,3 ,6 ,6 3,1 3,8% 

13.Beton Santrali G 0 1 0 0 0 0 0 1 

 B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

14. Kızak G 0 0 0 0 0 13 0 13 

 B 2,4 5,2 ,3 ,3 ,7 ,6 3,4 4,1% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

Kaza geçiren iĢçilerin, iĢ kazasını geçirdiği yani iĢini yaptığı yerler bakımından 

incelendiğinde; inĢaatlardaki bloklarda (158 adet-% 50.3) ve yüksek katlardaki (84 adet-% 

26.8) çalıĢmalar sırasında oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Kazaların yüksekte çalıĢma yapılan 

yerler olan bloklarda ve katlarda olması istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı 

görülmüĢtür. (x
2
 = 493  p < 0,001) 
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TABLO 52:  Kazalanan iĢçinin iĢ kazası yapma nedenlerine göre dağılımı 

KAZAYA NEDEN 

ETKENLER 

HANGAR ve 

BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 
TOPLAM 

1.Herhangi bir emn. 

Dav. veya olumsuz 

iĢyeri koĢulu yok 

G 4 14 0 0 0 0 0 18 

B 3,0 6,4 ,4 ,4 ,9 ,8 4,2 5,1% 

2.Yaptığı iĢi 

bilmeme 
G 1 3 0 0 0 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

3.ĠĢgüv.bil.eğit.alm

amıĢ 

G 0 1 1 0 1 2 1 6 

B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

4.Yorgunluk 

uykusuz. 

G 0 2 0 0 0 6 3 11 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

5.KiĢisel kor. 

Kullanmama. 
G 23 20 0 6 10 1 11 71 

 B 12,4 26,5 1,7 1,5 3,6 3,2 17,2 21,0% 

6.Yap.iĢe 

uyg.kiĢ.kor.kul. 

G 0 25 0 0 0 0 3 28 

B 1,7 3,6 ,2 ,2 ,5 ,4 2,4 2,9% 

7.Teh.alt.ve 

ekip.kul 
G 4 1 0 0 0 0 0 5 

B ,9 2,0 ,1 ,1 ,3 ,2 1,3 1,6% 

8.Teh.yük taĢ.ve 

yüklenme. 
G 5 6 1 0 1 1 0 14 

B 2,6 5,6 ,4 ,3 ,8 ,7 3,7 4,5% 

9.Görme bozukluğu G 0 2 0 0 0 0 0 2 

B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

10.Tehlikeli hızla 

çalıĢma 

G 0 2 0 0 0 0 0 2 

B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

11.ĠĢi ciddiye 

almama. 

G 3 4 2 1 0 0 0 10 

B 1,9 4,0 ,3 ,2 ,5 ,5 2,6 3,2% 

12.Gereksiz 

ĢakalaĢma 
G 1 2 0 0 0 0 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

14.Alet ve ekip 

kor.yok.etme 
G 1 0 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

15.Teh.depo.ve 

istifleme 
G 3 1 0 0 0 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

16.Göv.dıĢ.iĢ 

yapma. 
G 0 2 0 0 0 0 0 2 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

17.ĠĢ disiplinine 

uymama 

G 1 4 0 0 0 0 1 6 

B 1,1 2,4 ,2 ,1 ,3 ,3 1,6 1,9% 

18.Moral 

bozukluğu 

G 0 1 0 0 0 0 2 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

19.Dalgınlık G 6 21 1 0 5 5 28 66 

 B 12,2 26,1 1,7 1,4 3,5 3,1 17,0 20,7% 

20.Dağınık ve 

düzensiz.iĢyeri. 
G 2 0 2 0 0 0 32 36 

B 6,8 14,4 ,9 ,8 1,9 1,7 9,4 11,5% 

21.Makinaya 

uyumsuzluk 
G 0 1 0 0 0 0 0 1 

B ,2 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,3 ,3% 

24.Bakım.veya 

tes.yap.mak. ve 

ekipman. 

G 2 2 0 0 0 0 0 4 

B ,8 1,6 ,1 ,1 ,2 ,2 1,0 1,3% 

25.Kaygan zemin G 0 1 1 0 0 0 1 3 

 B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

26.Pürüzlü zemin G 2 0 0 0 0 0 0 2 

 B ,4 ,8 ,1 ,0 ,1 ,1 ,5 ,6% 

30.Yasak oyunlar G 0 3 0 0 0 0 0 3 

 B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

33.ĠĢgüvenliği 

kurallarına uymama 
G 1 2 0 0 0 0 0 3 

B ,6 1,2 ,1 ,1 ,2 ,1 ,8 1,0% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

ĠĢ kazalarına uğrayanların yukarıdaki Tablo‟da görüldüğü ve genellikle bilindiği 

üzere, en çoğunun, kiĢisel koruyucu kullanmamaktan (71 ad.- % 21), dalgınlıktan  (66 ad.- 

% 20.7),  dağınık ve   düzensiz iĢ  yeri ortamından (36 ad.- % 11.5) ve yaptığı iĢe uygun 
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kiĢisel koruyucu kullanmamaktan (28 ad.-% 2.9) meydana geldiği belirlenmiĢtir. ĠĢ 

kazaların en çoğunun (71), kiĢisel koruyucu kullanmamaktan meydana gelmesi, 

istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı bulunmuĢtur. (x
2
 = 396,7  p < 0,001) 

KiĢisel koruyucu malzeme kullanmama,(Örneğin:eldiven kullanmadıklarından el 

kesikleri (% 21), gözlük kullanılmadığı için göze çapak kaçma (% 14), çelik tabanlı iĢ 

ayakkabısı verilmediği için ayağa çivi batması (% 13), emniyet kemeri takılmadığı için 

yüksekten düĢme (% 13) ve baret takılmadığı için baĢa malzeme düĢmesi veya baĢ 

çarpması (% 7) v.b.)  

Öte yandan, genç (% 70), eğitimsiz(% 72), çalıĢtığı iĢi ve iĢyerini tanımayan ve iĢe 

yeni baĢlayan (% 32) çalıĢanların ( özellikle yüksekte çalıĢan kalıpçıların) kaza riski en 

yüksek kiĢiler olduğu  yönündeki genel kanının doğru olduğu da görülmektedir. 

Kazaların yoğun olduğu öğleden önce 10 –11 saatleri (% 25) ile öğleden sonra saat 

3 ile 4 arası (% 46) verilecek dinlenme araları (ĠnĢaat iĢlerinde bu mümkün değil) ya da bu 

saatlerde yetkililerin denetimlerini yoğunlaĢtırmaları ile kazaların, önlenebileceği mümkün 

görülmektedir.  

Kazaların nedenleri olarak yukarıda açıklananlarla birlikte; 

 Kazaların oluĢ saatlerinin öğle yemeğinden sonraki ilk iki saat içinde olması 

 Kazaya uğrayanların kazanın nedenleri olarak dalgınlık ve dağınık iĢ yeri 

gerekçelerini ileri sürmeleri  

 Ek vergi ve sigorta yükü nedeniyle çalıĢan iĢçi sayısını arttırmak yerine 

mevcut iĢçilerin fazla mesai yaptırılarak haftanın her günü çalıĢtırılması, (Nitekim, 

Pazar günleri de kaza olmaktadır.)  

 ÇalıĢan iĢçilerde biriken yorgunluğun ve vardiya içinde olması gereken 

dinlenme aralarının ve rahatlatıcı etkinliklerin olmayıĢı, 

 ÇalıĢanların kendi yaĢamlarına önem vermemesi, 

 ĠĢ güvenliğine iliĢkin eğitim eksikliği, 

 ĠĢ güvenliğini ciddiye almama, 

 Gereksiz ĢakalaĢma, 

gerçek nedenler arasında bulunmaktadır. 
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Kaza sıklığının geliĢimini ise; 

 Ġklim koĢulları (hava sıcaklığının ve nem oranının artıĢı, 30 C  derecenin  

üzerinde zihinsel faaliyet ve tepkiler yavaĢlar) 

 ġantiyelerin çalıĢma temposunun oldukça hızlı oluĢu, 

 ĠĢçilerin çalıĢma süresinin artıĢı, dinlenme sürelerinin azalması,  

 ÇalıĢma ortamının uygunsuzluğu, 

gibi nedenler belirlemektedir. 

TABLO 53:  Meydana gelen iĢ kazalarının yaptıkları iĢlere göre firmalar itibariyle 

dağılımı 

 

FĠRMALAR 

HANGAR 

ve BAKIM 

TESĠSLERĠ 

TOPLU 

KONUT 

ĠNġAATI 

TOPLU 

ĠġYERĠ 

ĠNġATI 

KOOP.  

EVLERĠ 

ĠNġAATI 

UNĠVERSĠTE

VE KAMPÜS 

ĠNġAATI  

GEMĠ 

YAPIM 

TERSANESĠ 

HAVA 

MEYDANI 

TERMĠNAL 

 

TOPLAM 

(A) ĠnĢaat Firması G 59 i 0 0 0 0 0 59 

B 11,1 23,7 1,5 1,3 3,2 2,8 15,4 18,8% 

(A) ĠnĢaat firması G 0 126 0 0 0 0 0 126 

B 23,7 50,6 3,2 2,8 6,8 6,0 32,9 40,1% 

(A) ĠnĢaat firması G 0 i 8 0 0 0 0 8 

B 1,5 3,2 ,2 ,2 ,4 ,4 2,1 2,5% 

(B) ĠnĢaat firmasıI G 0 i 0 7 0 0 0 7 

B 1,3 2,8 ,2 ,2 ,4 ,3 1,8 2,2% 

(C) ĠnĢaat firması G 0 i 0 0 17 0 0 17 

B 3,2 6,8 ,4 ,4 ,9 ,8 4,4 5,4% 

(D)  Gemi yapım 

tersanesi 
G 0 i 0 0 0 15 0 15 

B 2,8 6,i ,4 ,3 ,8 ,7 3,9 4,8% 

(E) Yabancı ortaklı 

inĢaat firması 

G 0 0 0 0 0 0 82 82 

B 15,4 32,9 2,1 1,8 4,4 3,9 21,4 26,1% 

TOPLAM 59 126 8 7 17 15 82 314 

G (gözlenen) B( Beklenen) 

AraĢtırmaya konu olan 314 iĢ kazasının en fazlası yani 126‟ sı (% 40‟ ı) toplu konut 

yapımı yapan (A) inĢaat firmasında, en azı ise yani 7‟ si (% 02‟ si ) kooperatif konutlarını 

yapan (B) inĢaat firmasında meydana geldiği görülmektedir. (x
2
 = 1884  p < 0,0001) 

 

Bölüm  3 

Bu bölüm; aĢağıda sıralanan konularda kaza maliyetlerini kapsamaktadır. 

 Direkt maliyetler (ĠĢçinin kendisi ile ilgili kaza maliyetleri) 

 Ġndirekt Maliyetler (Kaza geçiren iĢçi yüzünden birlikte çalıĢtığı ekibin 

maliyetleri, kaza geçiren iĢçi yüzünden iĢçinin amirlerinin -ustabaĢı, formen, mühendis 

veya yöneticinin- maliyetleri, kaza sonucu hasarlanan malzeme, ekipman veya tesisin 

maliyetleri)  
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 ĠnĢaatta ve tersanede meydana gelen iĢ kazaların her birinin direkt ve 

indirekt maliyetleri, 

 ĠnĢaat ve tersanede meydana gelen iĢ kazaların toplam maliyeti 

incelenecektir. 

TABLO 54: ĠĢ kazalarının iĢyerine  direkt maliyeti 

Direkt maliyetin Türleri Ortalama Standart sapma TOPLAM MALĠYET 

Revirde ve hastanede yapılan ilk yardım ve tedavi 

ile ilgili iĢçinin uğradığı iĢ kaybının maliyeti 

54.111.513 168.087.660,00 16.991.015.000 

Revirde yapılan diğer giderler 607.174 92531,14 190.652.700 

Revirde Ġlk yardım için kullanılan tıbbi malzeme 

gideri 

588.447 867.118,54 184.184.000 

ĠĢverece ödenen taĢıt gideri 1.202.229 2.910.490,25 377.500.000 

ĠĢverence yapılan tıbbi yardım giderleri 3.833.865 31.561.612,30 1.200.000.000 

SSK‟ca yapılan giderler 5.183.789 11.261.489,00 1.627.710.000 

ĠĢçinin kendisinin yaptığı gider 228.343 2.850.196,00 71.700.000 

ĠĢçinin ödediği ulaĢım gideri 137.977 516.214,00 43.325.000 

ĠĢverence ödenen özel  hastane giderleri 5.566.796 37.964.213,00 1.747.974.000 

TOPLAM DĠREKT MALĠYET 71.460.133 256.111.524,23 22.434.060.700 

 

Görüldüğü üzere, meydana gelen her bir kazanın toplam direkt maliyeti 71.460.133 

TL. sı dır.(Tablo 22) Bunun U.S. Dolar karĢılığı 534.23 $‟dır. (Tablo 31) Bu maliyetin 

içinde olması gereken ancak, henüz davaları sonuçlanmayan iki ölümle bir de ömür boyu 

sakatlıkla sonuçlanan iĢ kazası bulunmaktadır. Bu nedenle, bu kazalarla ilgili olarak 

ödenecek tazminatlar ile mahkeme ve Avukatlık giderleri dahil edilmemiĢtir. Çünkü 

araĢtırmanın yapıldığı süre içerisinde sözü edilen kazalar ile ilgili  açılan davalar henüz 

sonuçlanmamıĢtır.  

TABLO 55: ĠĢ kazalarının iĢyerine  indirekt maliyeti 

Ġndirekt maliyetin Türleri Ortalama Standart 

sapma 

TOPLAM MALĠYET 

ĠĢçi ile birlikte çalıĢanların iĢ kaybının  toplam maliyeti 35.750.543 306.361.150 11.225.670.500 

Formen ve mühendisler ile üst yönetici ve kamu yetkilerinin  iĢ 

kazası nedeni ile iĢ kaybı maliyeti 
1.577.733 5.581.370 377.500.000 

Hasarlanan  malzeme ve ekipmanın üretim kaybı maliyeti 1.846.648 21.325.552 579.325.000 

Hasarlanan ekipmanın ve malzemenin maliyeti 151.273 2.295.338 44.500.000 

Hasarlanan malzeme ve ekipmanın taĢınması, onarılması ve 

yenilenmesi ile ilgili giderler 
60.509 723.521 19.000.000 

TOPLAM ĠNDĠREKT MALĠYET 39.395.152 336.286.931 12.247.995.500 
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AraĢtırmamızda yer alan 314 iĢ kazasından, her bir kazanın toplam indirekt 

maliyetinin ise  39.395.152 TL. olduğu tespit edilmiĢtir. (Tablo 22) Bunun U.S. Dolar 

karĢılığı ise  294.51 $‟dır.  

Her iki tablo incelendiğinde, uluslararası ölçütlerin aksine, ülkemiz koĢullarına göre 

indirekt maliyetler, direkt maliyetlerin yaklaĢık yarısı olduğu görülmektedir.  

Öte yandan, inĢaatların yapım türlerine göre direkt ve indirekt maliyetlerinin 

dağılımı Tablo 23, 25, 26, 27, 28 ve 29‟da gösterilmiĢtir. 

Bu tablolar incelendiğinde; toplu konut inĢaatında meydana gelen bir iĢ kazasının 

toplam maliyetinin çok yüksek olduğu (Tablo 27 - 1.622.64 $)  hava meydanı terminal ve 

iskele inĢaatında ise çok düĢük olduğu (Tablo 28 -111.32 $) görülmektedir.  Ayrıca, Tablo 

31‟de araĢtırmamızda yer alan 314 adet iĢ kazasının direkt ve indirekt toplam 

maliyetlerinin U.S. Dolar ($) cinsinden miktarları gösterilmiĢtir.  

TABLO 56: HANGAR VE BAKIM TESĠSLERĠ ĠNġAATINDAKĠ Ġġ 

KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

 Ortalama S. Sapma Toplam Ortalama S. Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  84.989.339 145.740.226 5.014.371.000 366,35 593,75 21,614,42 59 

ĠNDĠREKT MALĠYET 54.426.873 102.775.027 3.211.185.500 242,99 439,86 14,336,60 59 

TOPLAM MALĠYET 139.416.212 247.207.740 8.225.556.500 609,34 1,025,64 35,951,02 59 

 

TABLO 57: TOPLU KONUT ĠNġAATINDA MEYDANA GELEN Ġġ 

KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

 Ortalama S. Sapma Toplam Ortalama S. Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  74.366.183 225.821.472 9.370.139.000 343,40 949,73 43.268,70 126 

ĠNDĠREKT MALĠYET 65.608.876 508.081.187 8.266.718.400 256,17 1860,09 32.277,00 126 

TOPLAM MALĠYET 139.975.059 591.723.304 17.636.857.410 599,57 2.242,70 75.545,70 126 

 

TABLO 58:    TOPLU ĠġYERLERĠ  ĠNġAATINDA MEYDANA GELEN Ġġ 

KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ  

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

 Ortalama S.Sapma Toplam Ortalama S.Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  105.432.500 132.960.951 843.460.000 422,80 581,94 3.382,44 8 

ĠNDĠREKT MALĠYET 29.179.375 75.813.779 233.435.000 127,95 337,47 1.023,60 8 

TOPLAM MALĠYET 134.611.875 201.918.969 1.076.895.000 550,75 898,93 4.406,04 8 
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TABLO 59:  KOOPERATĠF EVLERĠ  ĠNġAATINDA MEYDANA GELEN Ġġ 

KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

 Ortalama S.Sapma Toplam Ortalama S.Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  175.438.343 212.161.454 1.228.068.400 1.442.00 2.155.16 10.094,03 7 

ĠNDĠREKT MALĠYET 26.098.571 31.188.835 182.690.000 180.64 238.27 1.264,47 7 

TOPLAM MALĠYET 201.536.914 234.025.642 1.410.758.400 1.622.64 2.370.23 11.358,50 7 

 

TABLO 60:    ÜNĠVERSĠTE VE KAMPÜSLERĠ  ĠNġAATINDA MEYDANA 

GELEN Ġġ KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

 Ortalama S.Sapma Toplam Ortalama S.Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  63.301.200 113.417.802 435.500.000 230.92 436.56 3.925.63 17 

ĠNDĠREKT MALĠYET 6.214.705 11.439.388 48.700.000 21.66 38.62 368.19 17 

TOPLAM MALĠYET 69.515.906 118.067.266 435.500.00 252.58 449.64 4.293.81 17 

 

TABLO 61: GEMĠ YAPIM TERSANESĠNDE MEYDANA GELEN Ġġ 

KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ 

KAZASI 

 Ortalama S.Sapma Toplam Ortalama S.Sapma Toplam SAYISI 

DĠREKT MALĠYET  148.373.667 384.491.144 2.225.605.000 812.70 2.363.46 12.1190.55 15 

ĠNDĠREKT MALĠYET 7.290.000 12.453.659 109.350.000 30.38 55.06 455.64 15 

TOPLAM MALĠYET 155.663.667 383.691.055 2.334.955.000 843.08 2.361.63 12.646.19 15 

 

TABLO 62: HAVA MEYDANI DIġ TERMĠNAL VE ĠSKELE ĠNġAATINDA 

MEYDANA GELEN Ġġ KAZALARININ DĠREKT VE ĠNDĠREKT  MALĠYETLERĠ 

 TÜRK LĠRASI CĠNSĠNDEN   (TL) DOLAR CĠNSĠNDEN (USD) Ġġ KAZASI 

SAYISI  Ortalama S.Sapma Toplam Ortalama S.Sapma Toplam 

DĠREKT MALĠYET  32.637.767 48.225.211 2.676.296.900 101.43 167.58 9.128.46 82 

ĠNDĠREKT MALĠYET 3.183.536 10.996.492 261.050.000 9.89 36.15 871.90 82 

TOPLAM MALĠYET 35.821.304 591.723.304 2.937.346.900 111.32 172.43 10.000.36 82 

 

TABLO 63: ARAġTIRMASI YAPILAN BU ĠġYERLERĠNDE MEYDANA GELEN 

BĠR Ġġ KAZASININ DĠREKT, ĠNDĠREKT VE ORTALAMA TOPLAM 

MALĠYETLERĠNĠN SIRALANMASI 

ĠġYERLERĠ DĠREKT ĠNDĠREKT TOPLAM ($) 

Kooperatif evleri inĢaatı 1.442.00 180.64 1.622.64 

Gemi yapımı (Tersane) 812.70 30.38 843.08 

Hangar ve Bakım Tesisat ĠnĢaatı 366.35 242.99 609.34 

Toplu konut inĢaatı 343.40 256.17 599.57 

Toplu iĢyeri inĢaatı 442.80 127.95 550.75 

Üniversite ve kampüs ĠnĢaatı 230.92 21.66 252.58 

Havameydanı DıĢ Terminal ĠnĢaatı 101.43 9.89 111.32 

Bir iĢ kazasının ortalama maliyeti 534.23 294.51 828.74 



50 

 

TARTIġMA 

ĠĢ kazası oluĢmadan önce gerek iĢin gereği gerekse yasalar gereği alınacak önlemler 

ile ĠĢ kazalarının oluĢtuktan sonra sonraki aĢamada harcama maliyetlerini değerlendirmek 

amacıyla gerçekleĢtirilen bu tez çalıĢmamızın sonuçlarına geçmeden önce, çalıĢmamızda 

örnek oluĢturan ve A.B.D.‟de yapılan inĢaat iĢ kazalarında yaralanmaların maliyetine 

iliĢkin araĢtırmadan, bizim yaptığımız çalıĢmalarla karĢılaĢtırma yapmak için  söz etmek 

gerekecektir. 

Bu araĢtırmamızda örnek olarak aldığımız A.B.D‟de yapılan ve yer yer sözünü 

ettiğimiz araĢtırmaya konu iĢ kazası raporlarından, iĢ kazalarının ortalama direkt 

maliyetinin toplam 7.429.12 US. Dolar olduğu, bunun 519.14 US. $‟lık kısmının tıbbi 

giderleri oluĢturduğu, 6.909.98 US.$‟lık kısmının ise, iĢ kazası nedeniyle kayıp iĢ gününün 

parasal karĢılığını oluĢturduğu görülmüĢtür. (Tablo 31‟e bakınız) 

TABLO 64:    ĠnĢaat iĢlerinde yaralanmalarının iĢverene  direkt maliyeti 

 

Direkt maliyetin türleri 

Yaralanmanın Ģiddeti (Ağırlığı) 

Tıbbi giderler ve oranları Kayıp iĢ günü maliyeti ve oranları 

Tedavi giderleri $  414.36  (% 80) $  2,504.75  (% 36) 

Yapılan ödemeler $   15.56   (%   3) $ 2,053.13   (% 30)  

Diğerleri $   18.61   (%   4) $   978.56    (% 14)  

Genel yasal kesintiler $    44.08  (%   8) $   765.64    (% 11) 

ÇeĢitli diğer giderler $    26.53  (%   5)                                           $    607.90   ( % 9) 

TOPLAM $  519.14      $ 6,909.08 

Kaynak:  (35) 

Bu araĢtırmada çeĢitli maliyet kategorilerini de içeren, iĢyerlerinde meydana gelen 

iĢ kazalarının ayrıca, toplam indirekt maliyetleri de tespit edilmiĢtir. Ġndirekt maliyetlerinin 

içerisinde yer alan bu kategoriler, Tablo 32‟de yer almakta ve ayrıntılı olarak, gerek tıbbi 

müdehale gerekse kayıp iĢ günü nedeniyle meydana gelen giderlerin maliyetlerini 

kapsamakta ve iĢ kazası geçiren iĢçiye yüklenen maliyetin nelerden oluĢtuğunu 

göstermektedir.  Tablo 32‟de ayrıca, iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazalarında hasarlanan 

malzeme ve ekipmanın maliyetleri de verilmekte ve toplam olarak indirekt maliyet 

2.105,61 $ olduğu görülmektedir. Ancak, bu Tablo‟ da gösterilen iĢ kazaları sonucu 

yaralanmalarda indirekt maliyetin içinde; kazalanan iĢçi ile birlikte çalıĢanın yerine alınan 

iĢçinin, üst yöneticilerin ve hasarlanan malzeme ile ilgili tıbbi giderlerin bulunması 

anlaĢılamamıĢtır.  

Bu araĢtırmada yapılan değerlendirmede;  „‟US. Army Corps of Engineers‟‟ adlı 

kuruluĢa 1977 yılından 1987 yılına kadar bildirilen 11.472 iĢ kazası baz alınmıĢtır.  

Sonuçta, kazaların yaklaĢık % 87‟sinin malzemeye önemli bir zarar vermediğini 



51 

 

göstermiĢtir. Çünkü, hasarlanan malzeme ve ekipmanın toplam maliyeti 275,42 $‟dır  Bu 

da toplam indirekt maliyetin % 13‟üdür. Diğer bir anlatımla, kazaların yaklaĢık % 6‟sı 

malzeme ve ekipmana  zararı ile birlikte meydana gelmiĢtir.  

Bulgular bölüm 3‟de görüldüğü üzere, ülkemizde meydana gelen her bir kazanın 

ortalama direkt maliyeti 71.460.133 TL.sıdır.  Bunun U.S. Dolar karĢılığı 534.23 $‟dır. Bu 

maliyetin içinde olması gereken ancak, henüz davaları sonuçlanmayan iki ölümlü ve bir 

maluliyetli iĢ kazası bulunmamaktadır. Bu nedenle, bunların da eklenmesi gerekmektedir. 

Kazalarının sonucu yaralanmaların yol açtığı iĢyeri harcamalarında direkt maliyetin 

hesaplanması çok kısa zamanda tamamlanması mümkün değildir. Çünkü, kazayı geçiren 

iĢçi kaza anında ölebilir veya kazanın olduğu gün ile yaralının iyileĢtiği tarihler arasında 

uzun süre geçebilir. Bu uzun süre, günlerce hatta aylarca sürebilir. Bu uzun süre içerisinde, 

yaralanan iĢçi iyileĢemeyip sakat kalabilir. Bu takdirde, ölen veya sakatlanan iĢçi tazminat 

davası açıp maddi ve manevi tazminat parası alabilir. ĠĢte bu nedenle, ölümlerde veya 

tedavisi uzun süreli sakatlanmalarda direkt maliyetin hesaplanması geriye dönük 

araĢtırılarak yapılması gerekmektedir.   

TABLO 65    ĠnĢaat  iĢlerinde kazaların iĢverene indirekt maliyeti 

 Yaralanmanın ġiddeti 

Ġndirekt Maliyetin Türleri Tıbbi giderlerin 

Maliyeti 

Kayıp iĢ gününün 

Maliyeti 

          Kazalanan iĢçinin   

Kazanın olduğu güne iliĢkin verim kaybı 

ĠĢi yüzünden verim kaybı 

ĠĢine döndükten sonraki verim kaybı 

54,65 81,31 

58,64 490,05 

44,90 203,43 

Kazalanan iĢçinin birlikte çalıĢtığı ekibin   

Kazalı iĢçiye yardım eden / kiĢi kiĢilerin maliyeti 

Kaza nedeniyle iĢi tamamlayanın maliyeti 

Kaza nedeniyle ekipteki verim kaybı 

Yapılan araĢtırma nedeniyle verim kaybı 

20,97 43,73 

2,26 6,68 

28,17 122,16 

 6,33 

         ĠĢçinin birlikte çalıĢtığı ekibe yakın olanların   

Kazayı seyreden ve tartıĢanların süre kaybı 4,19 34,27 

         Kazalı yerine alınan iĢçinin   

Yerine alınan iĢçinin veriminde düĢüklük 

Yerine alınan iĢçinin eğitimi 

Kazalı iĢçinin nakil maliyeti 

0,11 1,81 

0,60 19,93 

18,74 40,79 

         Ekip baĢlarının ve/veya üst yöneticilerin   

Kazalı iĢçiye yardım eden yöneticiler 

Kaza araĢtırmasında geçen süre kaybı 

Kaza raporlarının hazırlanması 

Proje gecikme cezası 

Resmi makamlara harcanan süre kaybı 

16,76 42,00 

16,09 53,23 

17,56 35,94 

0,80 2,89 

0,09 1,84 

          Hasarlanan malzeme ve ekipman   

Hasarın onarım bedeli 

Hasarlanan malzeme ve ekipman maliyeti 

0,80 74,62 

100,00 100,00 

          Etken maliyet 57,07 252,20 

           TOPLAM 442.40 1.663.21 

Kaynak: (35) 
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Örneğin, örneklemenin alındığı ve ölümlü iĢ kazalarının yaĢandığı firmanın yurtdıĢı 

Ģantiyesinde 7.10.1994 tarihinde bina inĢaatının dıĢ cephe sıva iskelesinde  boya iĢinde 

çalıĢırken 4. kat seviyesinden düĢerek ölmesi nedeniyle önce, ölen iĢçiden dolayı eĢ ve 

çocuklarına bağlanan aylıkların peĢin değerleri için Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 

rücu davası açılmıĢ bu dava sonucu adı geçen kuruma 34.391,65 $, ile ölen iĢçilerin 

murisleri tarafından Ġstanbul ĠĢ Mahkemelerinde 23.06.1995 tarihinde açılan davalar da, 

27.05.1997 tarihinde  sonuçlanmıĢtır.  Bu dava sonucunda firmaca mahkeme giderleri 

olarak 74.85 $ avukatlık vekalet ücreti 219.10 $ ve ölen iĢçinin murislerine maddi ve 

manevi tazminat olarak, 46.422,35 $, toplam 81.107,95 $ ödenmiĢtir. 
*
 

Yine araĢtırma yapılan inĢaat iĢyeri firmalarından birinde çalıĢan 1961 doğumlu 

sapancı iĢçisinin sapan kopmasından dolayı yük altında kalma sonucu meydana gelen 

ölümlü iĢ kazası ile ilgili olarak açılan tazminat davası 30.06.1999 tarihinde sonuçlanmıĢ 

ve ölen iĢçinin murislerine 60.345 $, ödenmiĢtir.  Ayrıca, toplu konut inĢaatında kule vinç 

montajında 1998 yılında meydana gelen iĢ kazasında kolu kopan iĢçinin açtığı ve davası 

devam eden tazminat davasında da, 47.474 $ talep edilmektedir. Bu durumda, iki ölümle 

ve bir maluliyet ile sonuçlanan üç iĢ kazasının toplam tazminat ve mahkeme gideri olan 

188.926.95 $ toplam 314 iĢ kazasına bölündüğünde her bir iĢ kazasına 601.67 $ tekabül 

etmektedir. Bu miktar, direkt maliyete eklenmesi gerekmektedir. Bu taktirde, bir iĢ 

kazasının direkt maliyeti (534.23 + 601.67) 1.135.90 $ olmaktadır. 

Yaptığımız araĢtırma ile ilgili kaza anket  formlarında yer almamasına rağmen 

iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazalarının indirekt maliyetleri arasında, diğer bir maliyet 

unsuru olarak yine A.B.D.‟de yapılan araĢtırmaya göre, indirekt maliyetlerin içinde yer 

alan daha bir çok maliyet türleri daha bulunmaktadır. Örneğin,  yaralanan iĢçinin,  

yaralananla birlikte çalıĢan iĢçilerin, ustabaĢıların veya formenlerin verim kaybı  nedeniyle 

proje süresinin gecikmesi yani teslim süresinin uzaması dolayısıyla gecikme cezası 

ödenmesi gibi hesaplanabilmesi güç bilgilerin de bulunması gerekmektedir.  Bizim 

yaptığımız araĢtırmamızda bu bilgilerin elde edilmesi mümkün olamamıĢtır. 

Hesaplanabilseydi indirekt maliyet daha yüksek çıkardı. Oysa, A.B.D. de bu maliyetler çok 

çeĢitli formlar aracılığı ile belirlenebilmektedir. 

Bu duruma göre, sakat kalan dolayısıyla uzun süreli iĢ gücü kaybı nedeniyle  açılan 

tazminat davalarına iliĢkin maliyetler, oldukça çok değiĢik olmaktadır. Yukarıda sözü 

                                            
*
 Ödeme TL. olarak yapılmıĢ U.S Dolar karĢılığı ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden hesaplanmıĢtır. 
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edilen ve ABD‟de yapılan aynı araĢtırmada tazminat davaları sonucu oluĢan maliyetlerin, 

pek çok firmaların konu hakkında bilgi sahibi olan temsilcileriyle yaptıkları konuĢmalar 

sonucu elde edildiği iddia edilmektedir. Bunların içerisinde özellikle üçüncü kiĢilerin açtığı 

davalar da yer almaktadır.  

A.B.D‟de inĢaat Ģirketlerinin All Risk sigortası, meydana gelen iĢ kazalarının 

sadece direkt  maliyetlerini karĢılamakta, indirekt maliyetleri ise, sigorta kapsamı dıĢında 

bırakılmaktadır.   

Ülkemizde ise, bu konu ile ilgili genelde iki tür özel sigorta sistemi bulunmaktadır.  

Bunlardan birincisi „‟ĠĢveren Mali Sorumluluk sigortası‟‟dır.  Bu sigorta ile iĢyerlerinde 

meydana gelen iĢ kazalarında iĢçi, 506 sayılı SSK‟na tabi olmak kaydıyla, her iĢçi için 

açılacak maddi ve manevi tazminatlar ile avukatlık ve mahkeme giderlerinin toplamı, talep 

edilen teminat limitleri içinde ise sigorta Ģirketince tümü  ödenmektedir.   

Diğeri ise, „‟All Risk Sigortası‟‟dır.  Bu sigorta ile iĢyerlerinde meydana gelen iĢ 

kazalarında hasarlanan malzeme ve ekipman giderleri talep edilen teminat bedelleri içinde 

tümü ödenmektedir.  Bu sigorta içerisinde istenildiği taktirde „‟Üçüncü ġahıs Mali 

Sorumluluk Sigortası‟‟da yer almaktadır.  Bu sigorta ile meydana gelen iĢ kazası bir 

üçüncü kiĢinin yüzünden olduysa veya meydana gelen iĢ kazası üçüncü bir kiĢiye zarar 

verdiyse gerek kiĢinin uğradığı gerekse malzeme veya tesisin uğradığı zararların tümü, 

teminat miktarı içerisinde ödenmektedir. 

Bu duruma göre, ülkemizde iĢ kazalarının direkt maliyeti sadece tazminatları, 

indirekt maliyetin ise sadece hasarlanan malzeme, ekipman ve tesisin bedelleri, sigorta 

kapsamı içinde bulunmaktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi tedavi giderleri, SSK 

tarafından karĢılanacağı için sigorta kapsamı dıĢındadır.     

Bir baĢka husus, bizim yaptığımız araĢtırmanın sonucu iĢ kazası sonrasında  

doldurulması gerekli formlar, eksiksiz olarak doldurulamadığının tespitidir.  Oysa, 

iĢyerlerince düzenlenecek iĢ kazası raporlarını doldurmak çok zaman almamaktadır. Bu 

gibi iĢler için harcanacak zamanın maliyeti,  kazadan kazaya değiĢmekte ise de çok yüksek 

değildir. 

A.B.D.‟ de iĢ kazalarının maliyet hesaplamalarında kullanılan, yukarıda sözü edilen 

maliyetlerin bir yönü de, iĢ kazasının doğrudan sonucu ile ilgili olmayıĢıdır.  Bir formen 

veya sorumlu mühendis veya iĢ güvenliği Ģefi kazanın oluĢ Ģekli üzerinde, çok zaman 

harcayabilir.  Bu tür çalıĢmalara harcanan saatler, iĢçinin çalıĢması sırasında meydana 
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gelen iĢ kazası dökümanlansa da o kiĢinin rutin iĢleri için harcadığı zamanın  üzerinde 

kalan miktarın, bütün proje maliyeti üzerindeki etkisi tam olarak belirlenememesidir.  Bu 

tür maliyeti belirlemek veya tahmini değer bulmak üzere yapılan bazı araĢtırmaların devam 

ettiği, sözünü ettiğimiz araĢtırmada belirtilmektedir. 

Bilindiği gibi iĢverenler, iĢyerlerinde meydana gelen iĢ kazası dıĢındaki kaza ile 

ilgili olarak da tazminat ödemelerine maruz kalabilirler.  Örneğin; A.B.D‟ de yapılan yine 

bu araĢtırmada iĢ kazası nedeniyle yaralanmalarda  kayıp edilen 8 iĢ gününün biri,  

iĢyerinde çalıĢanların arasında değil, üçüncü bir kiĢinin neden olduğu iĢ kazalarından 

oluĢtuğu belirtilmektedir. Bir baĢka araĢtırmaya göre, büyük bir olasılıkla yaralanmalı iĢ 

kazası sonucu kaybedilen 20 iĢgününden biri, üçüncü bir kiĢinin neden olduğu iĢ kazasıdır. 

Dolayısıyla iĢ kazası nedeniyle açılan davalar, üçüncü kiĢilerce açılan davalar ile de 

sonuçlanabilmektedir. Bizim yaptığımız araĢtırmada, inceleme yapılan iĢyeri sınırları iyi 

korunduğundan üçüncü kiĢilerin neden olduğu kazaya rastlanmamıĢtır. Ancak, iĢyeri sınırı 

dıĢında yapılan iĢle ilgili trafik kazalarında üçüncü kiĢiye verilen zararlara rastlanılmıĢtır. 

Bunun maliyeti de iĢverence yapılan All Risk Sigortası tarafından karĢılanmıĢtır. 

Tazminat davalarının sıklığına bakıldığında, üçüncü kiĢilerce açılan davaların 

maliyetine de önem verilmesi gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.  Zira,. doğal olarak bir 

davanın maliyeti çok çeĢitli olabileceğinden, A.B.D‟de bir davaya karĢı yapılan kanuni 

harcamaların, 15.000 - 20.000 US.$ arasında değiĢtiği bu nedenle All Risk Sigortasının 

yapılmasının yararlı olacağı için zorunlu görüldüğü belirtilmektedir.  Çünkü, ciddi 

yaralanmalarda açılacak  tazminat davası sonucu ödenecek miktar, milyon dolarları 

bulmaktadır.  Dolayısıyla, dava kazanılsın veya kaybedilsin, toplam maliyetin 15.000 

US.$‟dan 1.000.000 US.$‟a kadar değiĢmekte olduğu ifade edilmektedir.  Yine aynı 

araĢtırmada,  konunun uzmanı olan pek çok kiĢi ile yapılan görüĢmelerde, bu tür davalar 

için her dava baĢına 100.000 US.$‟lık bir giderin ayrılmasının uygun olacağı 

belirtilmektedir.  Özetle; açılacak davaların maliyeti olan 100.000 US.$, toplam 20 gün 

istirahatlı iĢ kazaları için  ortalama 5.000 US.$‟lık All Risk Sigortası için yapılan harcama 

ile amorti edilebilmektedir.  Tazminat davalarının ciddi yaralanma sonucu iĢçinin sakat 

kalması durumunda veya ölümle sonuçlanmasında daha da yüksek olduğu, bu amaçla 

açılan davaların maliyetinin, indirekt iĢ kazası maliyetinin 10 katı olduğu söylenmektedir.  
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Benzeri bir hesaplama, tıbbi tedavi sonucu iyileĢen yaralanmalarda, üçüncü 

kiĢilerce açılan davanın maliyeti için de yapılmıĢtır.  Bu maliyetler genelde daha az olarak 

tahmin edilebilmektedir.  Ayrıca, tıbbi tedavi sonucu iyileĢen yaralanmaların, „‟verim 

düĢüklüğü veya alınan istirahat nedeniyle kayıp iĢ günlü‟‟ kazalara göre daha az 

sıklıkta ve daha düĢük maliyetli olduğu tespit edilmiĢtir. (Tablo.33) 

TABLO 66:   ABD‟ de ĠnĢaat iĢlerinde meydana gelen kazalarda yaralanmaların 

toplam maliyeti 

 Yaralanmanın Ģiddeti 

Maliyetin türü 

Sadece tıbbi yardımı 

Gerektiren giderler 

US $ 

DüĢük verimle çalıĢma veya istirahatlı 

iĢ günü kaybı 

US $ 

Direkt  maliyet  (Tazminat davaları dahil) 519.14 6609.98 

Ġndirekt   maliyet 442.40 1,613.21 

Toplam 961.54 8,523.19 

Diğer Harcamalar 265.44 16,132.10 

Genel Toplam 1,226.98 24,655.29 

Malzeme/ekipman ve tazminat ödemelerinin maliyeti  

dahil indirekt maliyetin direkt maliyete oranı 

1.62 1.78 

Tazminat ödemelerinin maliyeti dahil direkt maliyetin 

indirekt maliyete oranı 

0.85 0.24 

Toplam  maliyetlerin direkt maliyete oranı 0.42 0.27 

Kaynak: (35) 

A.B.D‟ deki bu araĢtırmada, sağlık kuruluĢlarında tedavi edilen her 100 yaralanma 

ile sonuçlanan iĢ kazasından birinin dava açılması ile sonuçlandığı ifade edilmektedir.  

Böyle bir davanın maliyetinin de 20.000 US.$ olduğu tahmin edilmektedir. (35) 

Aynı araĢtırmada, bir iĢ kazasına iliĢki davanın yaklaĢık maliyetinin tahmini toplam 

maliyeti belirlenebileceği tespit edilmiĢtir. Tablo.33‟de görüleceği üzere, tıbbi tedavi 

durumlu, yani sağlık kuruluĢlarının birinde tedavi edilen iĢ kazalarının ortalama toplam 

maliyeti 1.226.98 US.$ , düĢük verimle çalıĢmayı gerektirecek yani, sakatlıkla sonuçlanan 

kayıp iĢ günü veya istirahat alınması sonucu kayıp iĢ günü yaratan, iĢ kazalarının maliyeti 

ise 24.655.29 US.$ „dır.  Diğer bir ifade ile iĢ kazası nedeniyle yapılan tıbbi yardımların 

toplam maliyeti, iĢ kazası nedeniyle kaybedilen iĢ günlerinin maliyetinin sadece % 5‟idir. 

Ayrıca, sağlık kuruĢlarında tıbbi yardımı gerektiren iĢ kazalarında toplam maliyetlerin 

direkt maliyete oranı % 4.2,  iĢçinin sınırlı çalıĢmasını gerektiren veya iĢ kaybı yaratan iĢ 

kazalarında ise aynı oran    % 27 olmaktadır. 

Tablo.33‟de verilen oranlar, tek tek hesaplanan oranlarının ortalamasını 

vermektedir. Bu araĢtırmada (25) kullanılmasa da tüm ortalama indirekt maliyetlerin 

ortalama direkt maliyetlere oranının ne olduğunun hesaplanmasıdır.   Örneğin; direkt 

maliyeti 1000 US. $ olan bir iĢ kazasının indirekt maliyeti, 100 $ olan bir iĢ kazasına göre 

10 kat daha fazla ağırlığa sahip olduğu söylenebilir.   
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ĠĢ kazaları nedeniyle açılan davaların maliyetinin direkt maliyete etkisinin bilinen 

bir gerçek olduğu örneğin; eğer davanın maliyeti direkt maliyetlere eklenmeden direkt 

maliyet ile indirekt maliyete oranı dikkate alınırsa, hastane giderleri olan iĢ kazalarında bu 

oran % 85, hastane giderleri dahil iĢ kaybı yani hastanedeki tedavi ile birlikte istirahat te 

verilmiĢ ise bu tür kazalar için % 24.4 olduğu yine bu araĢtırmada ifade edilmektedir. (22) 

Yaptığımız araĢtırmada ise, 314  adet yaralanmalı iĢ kazası için yapılan tedavi 

giderlerinin ortalama toplam maliyeti 37.042.58 US.$, kaza nedeniyle iĢçinin 

çalıĢmamasını gerektiren iĢ kazalarındaki kayıp iĢ günü yaratan iĢ kazalarının toplam 

maliyeti ise 214.647.26 US.$ „dır. Tazminat ve özel sigorta giderleri dahil 314 iĢ kazasının 

toplam direkt maliyeti 359.090.32 $, indirekt maliyeti ise 92.476.14 $‟ dır. ĠĢ kazalarının ki 

toplam 314 iĢ kazasının maliyeti ise toplam 451.566.46 $‟ dır. Toplam maliyette tazminat 

davaları nedeniyle ödenen miktarlar ile özel sigorta bedelleri de dahildir.(Tablo 35‟e 

bakınız) Tazminat ödemelerinin maliyeti hariç direkt maliyetin, indirekt maliyete oranı % 

1.84‟dür. Toplam direkt maliyetlerin (özel sigorta gideri hariç) indirekt maliyete oranı % 

1.81, Tazminat ödemelerinin maliyeti dahil direkt maliyetin indirekt maliyete oranı % 

3.88‟dir.  

Bu durumda da, iĢ kazalarının direkt maliyeti indirekt maliyetin yaklaĢık iki 

katı, tazminat ödemeleri ve özel sigorta giderleri dahil edildiğinde yaklaĢık dört katı 

olmaktadır.  

TABLO 67: Türkiye‟de yaralanmalı  ĠĢ kazalarının toplam maliyeti 

 Maliyetin Türü  

Toplam Direkt ($) Ġndirekt ($) 

ĠĢgünü kaybına iliĢkin giderler 127.022.42 87.624.84 214.647.26 

Tıbbi yardıma iliĢkin giderler 37.042.58 0 37.042.58 

Diğer giderler (UlaĢım v.b) 3.683.22 0 3.683.22 

Hasarlanan malzeme ve ekipmana iliĢkin giderler. 0 4.851.30 4.851.30 

Özel sigorta giderleri (tahmini) 2.415.15 0 2.415.15 

Ödenen tazminat ve mahkeme giderleri 188.926.95 0 188.926.95 

Genel toplam 359.090.32 92.476.14 451.566.46 

Tazminat ödemeleri hariç direkt maliyetin indirekt maliyete 

oranı 

1.84 

Özel sigorta giderleri hariç direkt maliyetin indirekt 

maliyete oranı 

1.81 

Toplam maliyetin toplam indirekt maliyete oranı 3.38 

 

Tablo 33‟e göre ABD‟e yapılan araĢtırmada, direkt maliyet,  indirekt maliyetin  5.3 

katı olduğu ortaya çıkmaktadır. Özel sigorta giderleri ile ödenen tazminat giderleri hesaba 

alınmazsa direkt maliyet, indirekt maliyetin yaklaĢık iki katı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 34‟e göre Türkiye‟ de yapılan araĢtırmada ise, (içinde ödenen tazminatlar ve 

mahkeme giderleri de dahil olan) direkt maliyet;  indirekt maliyetin  3.5 katı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Özel sigorta giderleri ile ödenen tazminat giderleri hesaba alınmağında direkt 

maliyet, indirekt maliyete göre düĢük çıkmakta, yaklaĢık iki katı olduğu görülmektedir. 

A.B.D‟ e yapılan araĢtırmanın bir diğer boyutu,  yukarıda sözü edilen miktarlardaki 

oranların direkt maliyetlerde oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir.  Direkt maliyetler, 

içinde tazminatı gerektiren yani ölümlü ya da sakatlanmalı iĢ kazası da bulunan iĢ kazaları 

nedeniyle arttıkça, indirekt maliyetlerin direkt maliyetlere olan oranı düĢmektedir.  Direkt 

maliyeti çok yüksek olan kazalar karĢısında indirekt maliyetler daha önemsiz kalmaktadır. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu güne kadar ileri ülkelerde yapılan araĢtırmalar, küçük ya da önemsiz gibi 

görünen kazaların bile maliyetinin önemli ve yüksek olabileceğini göstermektedir.   

Ġndirekt maliyetlerin direkt maliyetlere oranı bu güne kadar yapılan araĢtırmalarda 

(özellikle, A.B.D‟ de) bulunan değerlere uyum sağlamamaktadır. W.Heinrich tarafından 

ortaya atılan (4)‟e (1) oranın, tedaviyi gerektiren kazalar için A.B.D‟ de halen geçerli bir 

oran olduğu ifade edilmektedir.  Oysa, bizim bu araĢtırmada ortaya çıkardığımız oran ile 

A.B.D.‟de Hinze ve Russel isimli araĢtırmacıların(22) tespit ettikleri oran ile aĢağı yukarı 

uyuĢmakta ancak, halen A.B.D.‟ de kabul gören oranlara ters düĢmektedir.  Ġndirekt 

maliyetler, Heinrich‟e göre direkt maliyetlerden çok büyük olmasına karĢın araĢtırmamızda 

tersine “direkt maliyet” indirek maliyetlerden büyük bulunmuĢtur.  Ülkemizde bu oranlar 

hakkında oluĢmuĢ ve kesinleĢmiĢ bir görüĢ bulunmadığından Ģimdilik her araĢtırmacı 

kendine göre yaptığı hesaplamalar ile değiĢik sonuçlar bulacaktır.  

Bunun nedenlerinin arasında, iĢ kazalarının sonuçları ile tartıĢma bölümünde de 

değinildiği gibi, indirekt maliyetin içerisinde yer alması gereken parametreler, kesin olarak 

ölçülemediği için hesaplanamayan maliyet unsurları bulunmaktadır. ġöyle ki; 

 Kaza geçiren iĢçinin yerine yeni alınan iĢçi için harcanacak eğitim hizmetinin 

maliyeti, 

 Kaza geçiren iĢçinin ve birlikte çalıĢtıkları iĢçilerin yapmakta olduğu iĢteki 

üretim kaybının maliyeti, 

 Kazaya uğrayan iĢçinin yeniden iĢ baĢı yaptıktan sonra çalıĢma veriminin 

düĢmesinden dolayı oluĢan üretim kaybının maliyeti, 

 Kaza geçiren iĢçi ile birlikte çalıĢan iĢçilerin kaza nedeniyle çalıĢma 

tempolarının yavaĢlamasından doğan üretim kaybının maliyeti, 

 Kazada ölen iĢçinin birlikte çalıĢtığı akrabalarının korku ve panik nedeniyle 

iĢi bırakıp köylerine dönmeleri halinde iĢverenin yerlerine yeni iĢçi bulana kadar geçen 

süredeki üretim ve süre kaybının maliyeti, 

 Kazada hasarlanan malzemenin veya ekipmanın onarım ve bakım nedeniyle 

geçen süre kaybının ile performansının düĢmesinden kaynaklanan maliyeti, 

Hesaplanamadığından indirekt maliyetler, direkt maliyetlerden düĢük çıkmaktadır.  
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Hesaplanamamasının bir nedeni de Ģudur; ĠnĢaat sektöründe günümüzde büyük 

firmalar iĢleri parçalara bölüp alt iĢveren firmalara (taĢeronlara) yaptırmaktadır. Bu 

firmaların iĢçisi kaza geçirdiğinde ve bu kaza uzun süreli istirahatı gerektiriyorsa firma, 

iĢçisinin görevine son vermekte ve hemen yerine daha düĢük ücretle ve daha sağlıklı bir 

baĢka iĢçiyi almaktadır. Kaza, kısa süreyi gerektiren istirahatla sonuçlanmıĢsa, istirahat 

süresince de iĢçiye ücret ödememektedir.  

Genellikle, direkt maliyetlerden daha yüksek olduğu bizim yaptığımız araĢtırmada 

ortaya çıkan indirekt maliyetler; kaza raporlarında da yer almadığı gibi, iĢverenlerce de  

göz ardı edilmektedir.  

Uzun süreli iĢ kaybı yaratan iĢ kazaları için bu oran, yine A.B.D‟ de ilk bölümlerde 

de açıklandığı gibi  (Direkt - 1) ise (Ġndirekt - 20) Ģeklindedir. Ancak, araĢtırmamıza örnek 

aldığımız A.B.D.‟ de yapılan araĢtırmada (Direkt – 3.5) ise (Ġndirekt – 1) olarak 

belirlenmiĢtir. Bizim yaptığımız araĢtırmada ise, tazminat davaları sonucu yapılan 

ödemeler hariç tutulduğunda (Direkt - 1.8) ise (Ġndirekt –1) olarak bulunmuĢtur. Ölümlü ya 

da sakatlanma ile sonuçlanan iĢ kazalarında ödenen tazminatlar ve bunlarla ilgili giderler 

dahil edildiğinde bu oran (Direkt – 3.8) ise (Ġndirekt – 1) olmaktadır.  

Bu sonuçlar,  A.B.D.‟ de ve diğer teknolojide ileri ülkelerde, genel bilgiler bölümün 

de ayrıntılı bir Ģekilde anlatıldığı gibi, çok kapsamlı veriler baz alınarak yapıldığından 

dolayı tüm inĢaat iĢkolu için geçerli kabul edilebilir.  Ancak, bu araĢtırmamızda örnek 

aldığımız ve tartıĢma bölümünde ayrıntılı olarak açıklamaya çalıĢtığımız A.B.D‟ de 

yapılan araĢtırma sonuçları, yaptığımız bu araĢtırmanın sonuçları ile bir benzeĢme 

göstermektedir. Yaptığımız bu araĢtırmada da direkt maliyetler, indirekt maliyetlerden 

fazla çıkmıĢtır.  Bu sonuçlarla, dava maliyetlerinin de dahil edilmesiyle birlikte önemli bir 

ölçüde değiĢtiği yaptıkları araĢtırmalarda kanıtlanmıĢtır. 

Özet olarak; ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği konusu, siyasi otoritelerce gereği 

kadar benimsenmediği için, Devletin  merkezi ve yerel  yönetimleri, iĢ yerleri üzerinde 

gerekli denetim ve gözetim görevini yerine getirememektedir. Dolayısıyla, iĢverenler de az 

masraf çok kar ilkesini benimsediklerinden, iĢçinin sağlığına ve güvenliğine yönelik 

önlemleri yerine getirmedikleri için, bu konuda fazla para harcamamaktadırlar.  Bunun 

doğal sonucu, ülkemizde iĢ güvenliği ile ilgili harcamaların maliyeti, ileri ülkelere göre çok 

düĢük olmaktadır. Çünkü, bu sektörde kayıt dıĢı iĢçi çalıĢtıranlar, meydana gelecek iĢ 
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kazası eğer ölümlü değil ise, iĢverenler tarafından iĢçinin  iĢine son vermekte, ölmüĢse 

yada sakatlanmıĢ ise sadece bir miktar kan bedeli ödeyip, iĢi sonuçlandırmaktadırlar.  

Kayıtlarını düzgün tutan bir iĢyeri ise yukarıda da sözü edildiği gibi, iĢveren mali 

sorumluluk sigortası yaptırıp, ödenecek tazminatları sigortaya ödettirdiklerinden, alınması 

gerekli önlemlere para harcamamaktadırlar. Bunun baĢlıca nedeni, bu konudaki yasal 

mevzuatımızda cezai yaptırımların, ileri ülkelere kıyasla yetersiz oluĢu,
*
 iĢçilerin eğitimsiz 

oluĢları ve iĢsizliğin yüksek dozlarda oluĢudur.  Bu durum, Devletin yaptığı denetimleri 

zayıflattığı gibi iĢverenleri de önlem almamaya özendirmekte adeta onları önlem 

almamaya zorlamaktadır.  

Örneğin, ĠĢ kazalarının oluĢ sıklığı ve ağırlığı firmadan firmaya değiĢmektedir.  Ġyi 

bir iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği planı yapan ve uygulayan firmalarda daha az sıklıkta ve 

ağırlıkta iĢ kazaları olmakta ve dolayısıyla bu konudaki maliyetleri de düĢük olmaktadır. 

Ġndirekt maliyetlerin direkt maliyetlere oranı gerçekte pek çok etkiye bağlıdır.  

Örneğin, iĢ güvenliği önlemlerini çok iyi almıĢ riski yüksek bir firma, yıllar boyunca 

büyük dozda iĢgünü kaybı yaratan iĢ kazası yapmayacak ve bu nedenle de  maliyetini 

yükseltici bir olayla karĢılaĢmayacaktır.   

ĠĢ kazası oluĢmaması için iĢyerinde alınacak iĢ sağlığı ve güvenliği  önlemlerine 

iliĢkin yapılması gerekli giderler, EK TABLO. 3‟ de gösterilmiĢtir. Bu tabloda gösterilen 

toplam 61.275,5 $‟lık iĢ güvenliği harcaması; araĢtırmamızda yer alan 400 iĢçi ile yapılan 

toplu konut inĢaatı iĢyerinde yapılmıĢtır. Bu iĢyeri, örneklemeyi oluĢturan firmalardan 

birinin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda hazırladığı prosedürünün uygulanmasına ve kaza 

kayıtlarının tutulmasına baĢlanıldığı 1993 yılında yapımı devam eden III. kısım toplu konut 

projesinde bu harcamalar yapılmasına rağmen yani iĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin 

önlemler alındığı halde, 59 iĢ kazası olmuĢtur. Buna göre, iĢ kazalarının toplam maliyeti de 

4.406,04 $ olacaktır. 

Aynı firmanın 1800 konutluk I. Kısım toplu konut projesinde tutulan istatistik 

yıllığında kaza oranı % 32 idi ve bu yıl içinde iki ölümlü iĢ kazası olmuĢtu. Buna göre, eski 

durum devam etseydi yani önlemlerin alınmasında daha ciddi uygulama olmasaydı, aynı 

firmanın III. Kısım inĢaatında (TOPLU KONUT) 59 iĢ kazası değil 128 iĢ kazası olacaktı.  

                                            

*
Para cezaları, Her ne kadar Eylül/1999 ayından itibaren yaklaĢık on iki kat artmıĢ olmasına rağmen enflasyon karĢısında 

yeterince caydırıcı olamamaktadır. 
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Dolayısıyla (128 x 550.75) 70.496 $, iĢ kazası nedeniyle kaybı olacaktı. Bu miktara 

iki ölümlü iĢ kazası da eklenirse (70.496+124.560) 195.056 $ olacaktı. Buna göre, yapılan 

ciddi çalıĢmalar ile (195.056 – 4.406+61.275) = 129.375 $ yarar sağlanmıĢtır. 

Bu araĢtırmamızda ülkemizde mevcut ve yukarıda açıklanan uygulamalar nedeniyle 

iĢ kazalarının toplam maliyeti iddia edildiği gibi bir buz dağına benzemediği, aksine 

görünen yüzünün daha büyük, görünmeyen yüzünün gerekli tespit yapılamadığından daha 

küçük olduğu tespit edilmiĢtir.  

Bulgular bölümünde tespit edilenlerin ıĢığında, iĢ kazaların önlenmesi dolayısıyla 

maliyetlerin en aza indirilmesi için, aĢağıda alınan önlemlerin alınması gerekli olacağı 

düĢünülmektedir 

1. ĠĢçilere yönelik önlemler 

 ĠĢe giriĢ muayeneleri: ĠnĢaat ve tersane iĢyerlerinde çalıĢtırılacak iĢçiler, iĢe 

baĢlatılmadan önce, bedenen bu tür iĢlerde çalıĢmalarında bir sakınca olup olmadığını 

saptamak amacıyla, iĢyeri hekimince bir sağlık kontrolünden geçirilmelidir.  Bu 

kontroller sırasında hipertansiyon, epilepsi, yükseklik korkusu gibi rahatsızlıkları ile 

bulaĢıcı hastalığının olup olmadıkları araĢtırılmalı, bu tür rahatsızlıkları olanlar iĢe 

alınmamalıdır.  Ayrıca gerekli aĢılar (tetanos gibi) yaptırılmalıdır. Aksi halde, örneğin 

epilepsisi olan ve kalıp iĢinde çalıĢan bir iĢçiyi, yüksekte çalıĢma esnasında nöbet 

geçirdiğinde düĢme sonucu ölümlü iĢ kazası olabilir. 

 Periyodik muayeneler: ĠĢçiler çalıĢtırıldıkları sürece, yılda en az bir kez 

iĢyeri hekimince, periyodik sağlık kontrolünden geçirilerek, çalıĢmaya devamlarında 

bir sakınca olup olmadıkları araĢtırılmalıdır. 

 Eğitim: ĠnĢaat ve tersanede çalıĢan ustalar, kalfalar ve formenler baĢta 

olmak üzere, iĢçiler yaptıkları iĢle ve iĢin tehlikeleri ile ilgili bilgilerle eğitilmelidir.  

Bu eğitim, belli bir sistem içinde iĢe baĢlamaları sırasında, iĢ baĢında ve belirli 

periyodlarla çalıĢmalarının devamı süresince uygulanmalıdır.  Yapılan araĢtırmanın 

sonuçları dikkate alındığında, verilecek bu eğitimin sadece iĢ sağlığı ve güvenliği ile 

sınırlı olmama, beslenme, aile planlanması, çevre sağlığı, sosyal ve kültürel konuları da 

kapsayacak bir Ģekilde yapılması gerekli görülmektedir.  

2. ĠĢyerinde ĠSG organizasyonuna iliĢkin öneriler 
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 ĠĢveren,iĢyerinde alınması gerekli önlemlerin yerine getirilmesi ve iĢçilerinin 

iĢ güvenliği kurallarına uymalarının sağlanması için, bu konuda politikasını belirten ve 

bu politikaya göre uygulamayı yapacak organizasyonu bulunan iĢ sağlığı ve güvenliği 

yönetim sistemine iliĢkin bir prosedür hazırlamalıdır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemini belirleyen kuralları ve koĢullarını kapsayan bu prosedürlerin  öğrenilmesi için 

eğitim programlarını uygulanmalıdır, 

 ĠĢveren, sözü edilen prosedürün koordinasyonunu sağlayacak, iĢ güvenliği 

teknik (ĠSG) personelini atamalıdır.  Bu kiĢi iĢyerinde iĢçi sayısı 250 nin üzerinde ise, 

tam gün, 100-200 arasında ise yarım gün, 100'den az ise, günde bir saat çalıĢmalarını 

iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği çalıĢmalarına ayırmalıdır. ĠĢveren ayrıca, " ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği Kurulu" oluĢturmalı, Kanunen yapılması gerekli aylık toplantılarda  alınan 

kararların uygulanıp uygulanmadığı adı geçen eleman tarafından denetlenerek iĢverene 

veya iĢyeri en üst düzey iĢverene vekiline raporlanmalıdır. Bu toplantılarda alınan 

kararlar, ilgililerce geciktirilmeden derhal yerine getirilmelidir. 

 ĠĢyerinde çalıĢanların iĢ sağlığı ve güvenliği bilincini yüksek tutmak ve bu 

konularda yapılan faaliyetler hakkında tüm çalıĢanlara bilgi aktarmak için; aylık veya 

haftalık bülten ile yayınlar yapmalı, iĢyerindeki riskleri tespit edip bu konuda uyarıları 

ve prosedürleri veya yapılan değiĢiklikleri kapsayan gerekli bilgileri yayınlamak için 

herkesin görebileceği noktalarda bir pano oluĢturmak, bu panolarda veya gerekli 

görülen yerlerde tehlike uyarı levhalarını ve iĢaretlerini afiĢe etmelidir. 

 ĠSG elemanı ayrıntılı olarak çalıĢanları bilgilendirmeye yönelik el kitapları, 

broĢür, ilan v.b. yazılı dökümanlar oluĢturarak, bunları çalıĢanlara imza karĢılığı 

vermelidir. 

 Uygulama sırasında iĢin niteliği gereği oluĢabilecek revizyon ve 

değiĢikliklerde, yapılan değiĢikliklere yönelik gerekli risk analizleri yapılmalıdır.   

 Alt iĢverenlere (taĢeronlara) verilecek iĢlerde, iĢin niteliğine göre risk analizi 

önceden yapmalı, bu firmalar ile iĢe baĢlamadan önce toplantı düzenleyip iĢyerinin ĠĢ 

Güvenliği Politikasını anlatmakla beraber alacağı önlemler ile kullanacağı kiĢisel 

koruyucular ve ekipmanların neler olacağı istenilmeli, iĢler baĢlandıktan sonra da 

sürekli kontrol edilmelidir. 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin iletiĢim ve yönetim toplantılarının planını 

hazırlanmalıdır.  
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 ĠĢyerinde çalıĢanların iĢbaĢı konuĢmalarını planlanmalı ve uygulanması 

sağlamalıdır. 

 ĠĢ güvenliği ve iĢyeri sağlık koĢullarına iliĢkin tüm ekipmanları, kiĢisel 

koruyucu malzemeleri ve iĢyeri düzenli olarak kontrol etmelidir. 

 ĠĢyerlerinde uygulanmakta olan üretim prosesinde olası riskli iĢler ve yerler 

belirlenmeli, bunları değerlendirip bu risklere  karĢı alınması gerekli önlemler için 

geliĢen iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili teknolojik kültür izlenmelidir.  

 ĠĢyerinde meydana gelen tüm iĢ kazaları için rapor tutulmalı, (EK.5) bunlara 

ait istatistiki verileri üzerinde çalıĢmalar  yapmalıdır. (Örneğin, kazaların nedenlerine 

göre dağılımı, kazaların maliyet analizi v.b.) 

 

2. ĠĢyeri ortamına iliĢkin önlemler 

 ĠĢ kazalarının önlenmesi amacıyla iĢ güvenliğine iliĢkin yasal mevzuatın 

öngördüğü önlemlerin yerine getirilip getirilmediği, kurallara uyulup uyulmadığı 

izlemelidir.  

 ĠĢyerinde kullanılmakta olan makine, tezgah ve ekipmanlardan tehlike 

gösterenleri veya hammaddelerden zehirli ve zararlı olanları yapılan iĢin niteliğine 

uygun mevcut teknolojinin gereğine göre  bu tehlike ve zararları azaltan daha uygunları 

ile değiĢtirmeyi gerektiren özel durumlar için yapılacak çalıĢmalar düzenlenmeli ve 

koordine edilmelidir. 

 DüĢmelerin önlenmesi için, her türlü çalıĢma zemini temiz ve engelsiz 

olarak bulundurulmalıdır. ÇalıĢma zeminlerinde, geçiĢi engelleyen malzeme ve 

malzeme artığı bulundurulmamalı, yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek, zemini 

kaygan hale getirmesine izin verilmemelidir. 

 AĢağısında 2 metreden daha fazla bir boĢluk bulunan kayma ve düĢme 

tehlikesi olan yerlerde çalıĢanlara, çatı malzemesi döĢeyen veya sökenler, oluk ve her 

türlü dıĢ boya iĢleri yapanlara, asma iskele ve seyyar iskele üzerinde çalıĢanlara, gırgır 

vinçleri çalıĢtıranlara, vinçlerin kovalarını bina katlarına alanlar ile lağım, galeri ve 

benzeri derinliklerde çalıĢanlara mutlaka (paraĢüt tipi) EMNĠYET KEMERĠ 

kullandırılmalıdır  ve kemerlerinin kancalarını tercihan bel hizasından yukarısında 

sağlam bir yere taktırılmalıdır. 
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 ĠĢyeri sınırları içerisinde tüm çalıĢanlara, görev ünvanı ve yaptığı iĢ ne 

olursa olsun baret giyme zorunluluğu getirilmelidir. IĢveren, iĢçilerine kayma ve düĢme 

tehlikesi bulunan yerler ile, korkuluğu bulunmayan boĢluk içinde veya döĢeme 

kenarlarında çalıĢanlara paraĢüt tipi emniyet kemeri, tüm çalıĢanlarına iĢ elbisesi, çelik 

burunlu ayakkabı, tozlu iĢlerde çalıĢanlara toz maskesi, boyacılara ve menhollerde 

çalıĢanlara, gaz maskesi, yağıĢlı havalarda yağmurluk ve çizme verilmeli ve 

kullandırmalıdır. Gerekli yerlerde iĢ güvenliği uyarı levhaları ile tehlike bantlarını hazır 

bulundurulmalı, bunların kullanımı hakkında, iĢçilerini sürekli eğitmelidir. 

 iĢyerinde herhangi bir kaza, yangın, su baskını, patlama, çökme, terörist 

saldırısı veya benzer istenmeyen ve acil durum oluĢturan, bir olay meydana geldiğinde; 

insan, malzeme, araç, gereç ve ekipmanın fazla hasara veya zarara uğramadan 

kurtarılması için, Acil Durum Planı hazırlanmalı, iĢ kazası veya ani hastalık halinde 

yapılacak ilk yardım müdehalesi için, ilk yardım istasyonları ile bu istasyonlarda 

görevli ilk yardım ve kurtarma kursu görmüĢ (sertifikalı) elemanlar bulundurulmalıdır. 

 iĢyerinde metal gövdeli elektrik motorlu tezgahları ile metal gövdeli 

ofislerine koruma topraklama tesisatları, bir elektrik mühendisine her yıl bir kez 

periyodik olarak kontrol ettirilmeli,  kontrol tarih ve sonuçları sicil raporuna 

iĢlenmelidir. 

 Yeterli iĢ güvenliği önlemleri alınmadan, çalıĢma iĢlemleri, iĢverenin yetkili 

ve ilgili mühendisi tarafından gözden geçirilmeden ve gerekli çalıĢma izni 

onaylanmadan iĢçiler, voltajı ne olursa olsun yüklü elektrik hatlar üzerinde ya da 

bunların yakınında  çalıĢtırılmamalıdır.  Elektrikli ekipmanların tamir bakım ve 

onarımı ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.  

 Makine ve tezgahların bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatları 

uygun koruyucular içine alınmalıdır. 

 Bütün kaldırma makineleri ve araçlarının her türlü müĢtemilatı, her 

çalıĢmaya baĢlamadan önce operatörleri  tarafından iyice kontrol edilmeli, herhangi bir 

arıza veya aksaklık tespit edilirse, makine veya vinç kullanılmamalıdır.  Kaldırma 

makinelerinin her üç ayda bir periyodik olarak kontrol ve deneyleri yapılmalı, sonuçları 

sicil raporuna kaydedilmelidir. 

 Mobil vinç ve iĢ makineleri ile enerji nakil hatları yakınında çalıĢırken, 

hatlara belli bir mesafeden daha fazla yaklaĢılmamalıdır. (Bu mesafe, 0-50 kV 
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sınırlarında en az 3 metredir. 50 kV „un üzerindeki er 1  kV için 3 metreye 1 cm. 

eklenmelidir.) Yüksüz ve bom yatırılmıĢ vaziyette geçiĢlerde bu emniyet   mesafesi en 

az 1.2 metre olacaktır. Ayrıca, araç dıĢında tecrübeli bir iĢaretçi, bu limitlere yaklaĢılıp 

yaklaĢılmadığını kontrol etmek üzere görevlendirilmelidir. 

 Seyyar merdivenler, her kullanılmadan önce iyice kontrol edilmeli, her 

hangi bir kusur görülmesi halinde kullanılmamalı, tamir edilmeli veya ıskartaya 

çıkartılmalıdır. Seyyar merdivenlerin, ayaklarına kaymamaları için kullanma yerlerine 

göre, tırtıllı veya diĢli demir veya lastik pabuçlar takılmalıdır. Ayrıca merdivenlerin 

dayama noktalarına, sabit bir yere kalın tel veya sağlam kendir halatla bağlanmalıdır.  

 Betonarme platformlarının döĢeme kenarlarına, düĢmeleri önleyecek uygun 

korkuluklar yapılmalıdır. Betonarme kalıplarının kiriĢ kanatları dıĢ (boĢluk) tarafından 

ve iç taraftan çakılmalı, zorunlu hallerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak 

(korkuluklu iĢ iskelesi yapmak ve emniyet kemeri takmak gibi) boĢluk tarafında 

çalıĢılmalıdır. 

 Tavan ve döĢemelerdeki merdiven ve asansör boĢlukları ile Ģaftlar, büyük 

boyutlu ise etrafı korkulukla çevrilmeli, küçük boyutlu ise üzeri kapatılmalıdır.  

 Yapı iskeleleri, sadece sorumlu ve yetkili teknik elemanın gözetimi altında, 

tecrübeli iskelecilere, iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak 

kurdurulmalı ve sökülmelidir. Ġskelelerde mutlaka ara ve üst korkuluk olmak üzere iki 

adet korkuluk bulunmalıdır. Ara korkuluğun yüksekliği  tabandan itibaren 53 cm, üst 

korkuluğunki ise 106 cm olmalıdır. Ġskele dikmeleri, binadan ayrılmamalı ve yanlara 

doğru sallanmamalı veya bel vermeyecek Ģekilde düz ve çapraz kuĢaklarla takviye 

edilerek binaya bağlanmalıdır. 

 Asma iskelelerin, aĢağı ve yukarı hareketini sağlayan makine, teçhizat ve 

triforların kullanılmaya elveriĢli olup, olmadıkları önceden yetkili bir eleman 

tarafından kontrol edilmelidir. Ayrıca, bu araçlar da üç ayda bir periyodik kontrole tabi 

tutulmalıdır. Asma iskele üzerinde, çalıĢan her iĢçi paraĢüt tipi emniyet kemerini 

takmalı,  kancalarını  yukarıdan aĢağıya sallandırılan can halatlarındaki kavrama ve 

tutma aparatına takmalıdır.  

 Kazı iĢleri, yukardan aĢağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir 

Ģev (eyim) verilerek yapılmalıdır. ġevsiz yapılmak zorunda olan 150 cm „den daha 

derin kazılarda, yan yüzler uygun Ģekilde desteklenmek suretiyle tahkim olunmalı, 
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kalas baĢları kazı üst kenarlarından 20 cm yukarıya kadar uzatılmalıdır. Ayrıca, bu tip 

kazılarda, emniyetli iniĢ ve çıkıĢı sağlayan merdivenler bulundurulmalıdır. Yeraltı 

iĢlerinde, delme ve kazma sırasında iĢçilerin sağlığını korumak üzere, yeterli ve uygun 

havalandırma tesisatı bulundurulmalıdır. 

 Yıkım iĢleri ancak sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın denetimi altında 

yapılmalıdır. Altında veya etrafında bulunan iĢçilerin güvenliği sağlanmadıkça, 

yıkılacak kısmın duvar ve döĢemeleri kitle halinde yıkılmamalıdır. Duvarın döĢemeye 

oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde Ģerit gibi oyuk açıp, duvarı üstten 

iple çekmemeli ve ittirmek suretiyle yıkım yapılmamalıdır. Yıkılacak kısmın etrafında, 

en az yapı yüksekliğinin iki katına eĢit güvenlik alanı bırakılmalı ve bu alan korkulukla 

çevrilmelidir.  

Bu araĢtırmamızda meydana gelen iĢ kazalarının nedenleri incelendiğinde yukarıda 

sıralanan önerilerin göz ardı edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, bu 

önerilerimize kesinlikle uyulması gerektiği kanaatına varılmıĢtır. 
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EKLER  

     Ek 1 

CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE 

Safety Task Force 

 

Study of Insured and Uninsured Costs 

Of Jobsite Accidents in the Construction Industry 

(Please prinnt all entries) 

 

(1) Company Name (Firma adı) …....................................................................... 

Project location (Projenin bulunduğu yer).City and State (ġehir ve bölge) ................... 

(2) Report No. (Rapor No. ) ................................ 

 

INFORMATION ABOUT THE INJURED WORKER (YARALANAN ĠġÇĠ 

HAKKINDA BĠLGĠ) 

 

(3) Name of injured (Yaralının ismi) ............................................................................. 

(4) SSN  ...... / ..... /  .......... 

(5) Date of Injury (Yaralanma tarihi) ...... / .... / .......... 

(6) Craft/Occupation ( Usta/ görevi)  

(a) Boilermaker (Kazancı)  (b) Brickmason/stonemason (Duvarcı/TaĢçı)  (c) Carpenter 

(Marangoz) (d) Cement/Concrete finisher (Çimento/ beton mastarcısı) (f) Crane 

operator (Vinç operatörü) (g) Electric installer/repair (Elektrik montajcı/tamirci)                                  

(k)Insulation worker (Yalıtımcı) (l) Laborer (Düz iĢçi) (m) Mechanic/Repair 

(Mekanikçi/Tamirci)  (n) Truck driver (Kamyon Ģöförü) (o) Carpet installer (Karpit  

kaynakçısı)  (o) Plasterer (Sıvacı)   (p) Welder (kaynakçı) (r) Plumper (Tesisatçı)  (s) 

Roofer/Slater (Çatıcı/Kaplamacı) (h) Electrician (Elektrik teknisyeni)                                      

(t) Sheetmetal worker (Saç levha iĢçisi) (i) Excavating and loading operator 

(Ekskavatör ve yükleme makinası operatörü)    (u) Structural metal worker (Demirci)                                           

(v) Supervisor/Foreman (Kalfa/formen)  (j)Grader, dozer, scraper opr. (grayder,dozer, 

sıyırma operatörü) (w) Other, please spesify (diğer lütfen                                                                   

belirtin) 

(7) Nature of incident  - check only one  ( Kazanın türü – sadece birini seçiniz) 

(a) Medica/Doctor case  (Tıbbi/Doktor gerektiren) 

(b) Restricted activity/lost workday case (kısıtlı çalıĢma/iĢ kaybı hali)  

(8) Job Relatedness of injury - Check only one (Kaza ile iĢçinin görevi ile ilgisi – 

sadece birini seçiniz) 

(a) Injury is clearly related to work activities (Kaza tamamiyle iĢini yaparken oldu) 
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(b) Injury not verified as being work related, but worker claim it is (Kaza iĢ ile ilgili 

görünmüyor  ama iĢçi iĢle ilgisi olduğunu iddia ediyor)  

(c) Injury is not work related, but is covered by worker‟s compansiton ( Kaza yapılan 

iĢ ile ilgili değil, ancak iĢçinin yüzünden oldu) 

(9)  Hourly wage of injured worker excluding fringer $ (Yardımcı iĢçinin sosyal hakları 

hariç saat ücret. ..................... TL.) 

(10) Number of productive hours lost by injured worker on the day of injury 

.................  hours (Kazanın olduğu gün kaza  dolayısıyla yaralı iĢçinin verimli çalıĢmadığı 

süre ................... saat) 

(11) Number of productive hours lost by injured worker due to follow up medical 

treatment ....hour 

(Kaza sonrası tıbbi müdehale dolayısıyla iĢçinin çalıĢamadığı süreler  ........... saat) 

(12) Assuming the injured worker‟s productivity was 100 % before the injury was it 

100 % after returning to work ? (ÇalıĢan iĢçinin verimliliği kazadan önce % 100 ise, 

tekrar iĢ baĢı yaptığında  verimliliği aynen yani % 100 olarak devam ediyor mu ?)    

(a) Yes (evet) ........  

(b) No, itwas only (Hayır sadece )................ % 

(13)  How many hours did the injured worker work at this reduced level of 

productivity ?....... hours 

         (Yaralı iĢçinin kazadan sonra verimliği düĢmüĢ halde kaç saat çalıĢtı ?  ..........  saat)  

 

COST OF OTHER CRAFT WORKER‟S TIME DUE TO WORKER‟S INJURY (Ġġ 

KAZASI NEDENĠYLE YARALI ĠġÇĠNĠN BĠRLĠKTE  ÇALIġTIĞI DĠĞER ĠġÇĠLERĠN 

MALĠYETĠ) 

(For All wage information give base hourly wage which excludes fringes.) 

(Sosyal hakları dıĢında aldığı tüm ücrete göre bulunacak saat ücreti esas alınacaktır.) 

(14) Number of hours fellow workers spend assisting the injured worker in obtaining 

medical       treatment (include time getting first aid, transportation, accompaintment 

facility, etc.) ..... hours 

Yaralanan iĢçiye tıbbi müdehale için birlikte çlıĢtıkları diğer iĢçilerin harcadığı süre (ilk 

yardım, ulaĢım, 

        Yaralıya refakat v.b. dahil) ...................  saat  

(15) Avarage hourly wage of these assisting workers $ ........................ hour 

(Yardım eden iĢçilerin ortalama saatlik ücretleri ........................)   

(16) Estimated cost of transporting injured worker (exclude labor cost)  $ 

............................ 



72 

 

(Yaralanan iĢçinin yaklaĢık ulaĢım giderleri maliyeti ..................... ) 

(17) Were any other workers near the accident site nonproductive due to time spent 

watching or talking ? Kaza yeri çevresinde üretim yapmadan olayı seyreden veya kaza 

hakkında konuĢan iĢçiler varmıydı ?   

(a) No .........      (Hayır) 

(b) Yes ....., the number of nonproductive hours were ......... at average hourly rate 

of $ ............ 

(Evet .......,  üretim yapmadan geçen süre...... saat,  bunun maliyeti ......................) 

(18) Was any productive time lost becouse of damage to equipment, property, or work 

in progress 

Kaza nedeniyle hasarlanan malzeme ve tesislerden dolayı üretim aksaması oldu mu ?     

(a)  No ...........(Hayır) 

(b) Yes ........., the number of hours lost were ......... at an awarage hourly cost of 

$...........................  ( Evet  aaksayan üretim için harcanan süre ......  saat , ortalama maliyeti 

...............) 

(19)  Was additional work required as a result of the accident ? (Kaza dolayısıyla 

yapılması gerekli ek iĢler varmıy dı ?) 

(a) No, ..........   (Hayır) 

(b) Yes........., The number of hours to perform this additional work was ......... 

hours at an average cost of $ ............... hour. (Yapılan bu ek iĢ için harcanan süre ...... 

saat, ortalama maliyet .....................) 

(20)  Was another worker hired to replace thr injured worker? 

         (Yaralanan iĢçinin yerine yeni bir iĢçi alındı mı?) 

(a) No ..........   ( go to # 23)  (Hayır) 

(b) Yes ...........(go to # 22) Evet ........... (No.22‟ye geçiniz) 

(21) (a) This worker‟s productivity was ................... % of the injured worker‟s, prior 

to injury  (Yeni alınan iĢçinin verimi, yaralanan iĢçinin kaza öncesi verimliliğinin % ... „ ı 

kadardır.) 
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(b)This individual worked ............. hours at this level. (Bu kimse, bu iĢte ............... saat 

çalıĢtı) 

(c) The replacement‟s  hourly wage was $ ................/hour  (Yaralı iĢçi yerine baĢlayan 

iĢçinin saat ücret. ................ $)  

(22) Was the crew productivity decreased becose of the worker‟s injury? (Yaralanan 

iĢçi kazası nedeniyle diğer iĢçilerin de verimini düĢürdü mü?) 

(a) No........... (Go to # 25)  (Hayır No.25‟e geçiniz) 

(b) Yes ......... (Go to # 24)  (Evet No.24‟e geçiniz) 

(23) (a) Crew  productivity in relation to what it had been ........... % (Diğer çalıĢanların 

verimliliği  % ...... oldu) 

(b)Approximate number of hours that productivity was at this level : .......... hours  

(Verimin bu seviyede olduğu bir durumda ortalama ..................... saat çalıĢıldı) 

(c) Avarage hourly cost of crew: $ .................... /hour  (ÇalıĢılan ortalama saat ücreti 

.....................$/saat) 

 

COST OF SUPERVISORY/STAFF EFFORT (KALFA, FORMEN/ÜST 

YÖNETĠCĠLERĠN HARCADIKLARI SÜRELERĠN MALĠYETĠ) 

 

(24) Time spent assisting the injured worker .............. hours at average of $ 

................./hour. 

(Yaralanan iĢçiye yardım için harcanan  ......... saat, ortalama maliyeti ....................$/saat) 

(25) Time spent investigating the accident ............... hours at average of .$ ................. 

/hour. 

(Kazanın araĢtırması için harcanan süre   ............ saat, ortalama maliyeti ..................$/saat) 

(26) Time spent preparing accident/injury reports (insurance, OSHA, etc.) ............... 

hours at  

awarage of $ .................../hour. 

(Kaza/Yaralanma raporunun hazırlanması için harcanan süre (Sigorta, OSHA, vb.) 

............... saat, 
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ortalama maliyeti................................$/saat) 

(27) Time spent in obtaining and training a replacement worker (if injured workwr 

was certified, 

Include time for certifying replacement worker) ......... hour at average of $ 

................../hour 

(Yerine alınan iĢçinin bulunması ve eğitimi için harcanan süre (Eğer, yaralanan iĢçi 

sertifikalı ise yerine yeni alınan iĢçinin de sertifika alması için harcanan süreyi de 

ekleyiniz) ........ saat, ortalama maliyeti .......................... $/saat) 

(28) Time spent handling, planning and replacing damaged material, equipment, or 

work caused  

By the injuried‟s accident ........ hours at an average of  $ .................../hour 

(Zarar gören malzeme ve ekipmanın taĢınması, planlanması ve değiĢtirilmesi için harcanan 

süre veya yaralanan iĢçiye yapılması gereken iĢler için harcanan süre .......... saat,  

ortalamam maliyeti .................... $/saat) 

(29) Time spent with project owner or media .................. hours at an average of $ 

................../hour 

(Proje sahibinin kendisinin bir baĢkalarına veya medyaya yaptığı açıklamalar için harcanan 

süre ........saat, ortalama maliyeti ....................... $/saat) 

(30) Time spent with regulatory inspector as a result of accident .............. hours at an 

average cost  

Of $ .................../hour 

(Düzenli gelen müfettiĢile kaza dolayısıyla harcanan saat ........., ortalama maliyeti 

...................$/saat)  

 

OTHER PROJECT COSTS (DĠĞER PROJE MALĠYETLERĠ) 

(31) If a regulatory inspector was on site as aresult of this injury, did the inspection 

adversly Adversely impact the productivity of any work crews?  (Eğer Kaza 

dolayısıyla Devlet‟in müfettiĢleri geldiyse çalıĢanların üretimi aksadı mı?)   

(a) No ...... ( go to # 34)   Hayır ...... (No.34‟e geçiniz) 
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(b) Yes...... ( go to # 33)   Evet ........( No.33‟e geçiniz.) 

(32) It is estimated that the inspection resulated in ......... hours of lost productivity at 

an average Cost of $ ................./hour 

(Denetimin üretim üzerindeki kaybı üzerindeki etkisi ........... saat olmuĢtur.  Bunun 

maliyeti ise ...................$/saat olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

PROJECT  INFORMATION (PROJE HAKKINDA BĠLGĠLER)  

(33) Value of your contract $ ............................... milion 

(SözleĢmenin bedeli ................milyon) 

(34) Total value of entire project $ .................... million 

(Projenin tahmini bedeli ...............................milyon) 

(35) Nature of contruct (please check one) 

(SözleĢmenin tipi (Birini seçiniz) 

(a) Lump sum or unit price ( Götürü fiyat veya birim fiyat) .......................   

(b) Cost reimbueseable (Geri ödenen maliyet)............ 

(c) Other, please specify (Diğer, lütfen belirtiniz)............................. 

(36) Type of project labor (please check one) 

(Projede çalıĢan iĢçinin  türü)  

(a) open or merit shop (sahada veya atölyede)..................... 

(b) Union shop (sendikalı) ................. 

(37) Number of emloyess on project: 

(Projede çalıĢan iĢçilerin sayısı) 

(a)Employed by your company  (sizin tarafınızdan alınan)......................... 

(b)Estimated total number of all employees on the job site ................... 

     (ġantiyede çalıĢanların  tümünün tahmini sayısı) 

(38) Type of project: (please check one) 

(projenin tipi  lütfen birini seçiniz) 
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(a) Grass-roots construction (temel hafriyatı)............ 

(b) New construction for an operating plant/facility (Yeni bir fabrika/sosyal tesis 

inĢası)................... 

(c) Maintenance contruct work for existing plant or facility (mevcut fabrika/sosyal 

tesis tamiratı)........... 

(d) Other, plesae specify (Diğer, lütfen belirtiniz) ....................................... 

(39) How many contuctor/employers are there on this project?  Include your own 

company in this total: ..................contructors. 

(Bu projede kaç müteahhit/taĢeron var?  Kendi firmanız dahil .................... müteahhit  

(40) Worker‟s compansation  

(ĠĢçilere yapılan ödemeler) 

(a) Medical costs (Tıbbi giderlerin maliyeti) $ ............................... 

(b) Indemnity costs (Sigorta primlerinin maliyeti)$ ............................. 

(c) Other expenses (Diğer harcamalar)$............................. 

(41) General liability. (property/equipment) $ .............................. 

(Genel Borçlar  Malzeme/ekipman) 

(42) Item (madde).............................................$........................ 

(43) Item (madde.............................................$........................ 

(44) Item (madde.............................................$................... 

                                         This survey instrument was prepared by :                                    

(Bu araĢtırmayı hazırlayan) 

                                          Position: (Görevi) .................... 

      Telephone Number: (Telefon No.) .................................. 

Employer code : (ĠĢyeri Sicil No.) .................................. 

                      

(Standart Industrial Classification Code 4 – digit) 



77 

 

Ek.2 

SORGULAMA FORMU 

 

(Bir inĢaat Ģantiyesinde meydana gelen iĢ kazaları sonucu yaralanan iĢçinin  kaza 

maliyetini araĢtirma anketi) 

(1)ġirketin ünvanı : ....................................................... 

    TaĢeron Firma ünvanı :.............................................. 

(2) ġantiyenin adı ve yeri (Bulunduğu il ve bölge) :............................................... 

 

Ġġ KAZASI GEÇĠREN ĠġÇĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

(3) Adı soyadı : ................................................ 

(4) Doğum yeri : ..................................... 

(5) YaĢı : (C/... )                                                  

(6) Öğrenim durumu  : (A/...) 

(7) Medeni Durumu : (B/... )                                

(8) Bakmakla yükümlü kiĢi adedi (D/....)......... 

(9) Görev süresi : (E/... )                                     

(10) Görevi : (F/... ) 

(11)ĠĢ Güvenliği eğitimi :(1)Verilmedi, (2) Bu iĢ yerinde verildi, (3) Önceki iĢ yerinde 

verildi 

(12) Ek iĢi var mı : (1) Evet      (2) Hayır 

(13) Kazanın oluĢ tarihi : ....../..../.........   

(14) ĠĢ Kazası günü :.......................  

Kaza sonuçları : 

(15) Kaza tipi: (G/... ) 

(16) Yaralanma türü: (H/... ) 

(17) Vücüdun etkilelenen yeri:(I/...) 

(18) Kaza yeri: (K/... )        

( 19) Kaza saati: (L/...)     

(20) Kazaya neden etkenler: (M/.. ) 

 

Ġġ KAZASI GEÇĠREN ĠġÇĠNĠN MALĠYETĠ 

 

Ġġ YERĠ REVĠRĠNDE :  
(21) Yapılan ilk yardım sonucu: (1) ĠĢbaĢı  (2) Ġstihbarat  (3) Hastaneye Sevk (4) Ölüm 

(22) Revire gidiĢ geliĢte harcanan süre ............. saat 

(23) Kaza sonrası revirde yapılan ilk yardım için harcanan süre............. saat 

(24) ĠĢyeri hekiminden alınan istirahat süresi ................. gün 

(25) Revirde harcanan sürelerin toplamı (A) : .......................... gün 

(26) Ġlk yardım için kullanılan tıbbi malzeme gideri .......................................... TL 

(27) Revirde yapılan diğer giderler : .......................................................... TL 

 

DĠSPANSERDE VEYA HASTANEDE  

(28) Dispansere / Hastaneye gidiĢ geliĢte harcanan süre ............... saat 

(29) Tedavi gördüğü süre ............................... saat  

(30) Kontrol için geçen süre ............................ saat 

(31) Alınan istirahat süresi ............................... gün 

(32) Sürelerin toplamı (B) : ............................... gün 

(33) Kazalı iĢçinin ort. saat ücreti (giydirilmiĢ)..................TL. 
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     (34) Disp/Hast. yapılan tedavi giderlerinin maliyeti (A+B x ort. iĢçi ücreti)        

...............................TL. 

(35) ĠĢverence  ödenen taĢıt giderleri ......................................TL. 

(36) ĠĢverence yapılan özel tedavi gideri .................................TL 

(37) S.S.K.' ca yapılan gider    .................................................TL 

(38) ĠĢçinin kendisinin yaptığı gider   ........................................TL 

(39) Kazalının tedavisi için yapılan giderlerin toplamı ..................................TL 

        (26+2734+35+36+37+38) 

(40) ĠĢverence ödenen ulaĢım gideri ............................................TL.  

(41) ĠĢverence ödenen özel hastane giderleri ......................................TL 

(42) ĠĢverenin ödediği avukatlık ve mahkeme giderleri ....................................TL. 

(43) ĠĢverenin ödediği tazminat miktarı ............................................................TL 

 

Ġġ KAZASI GEÇĠREN ĠġÇĠ YÜZÜNDEN BĠRLĠKTE ÇALIġANLARIN Ġġ 

KAYBI MALĠYETĠ 

 

(44)  Yaralanan iĢçiye tıbbi müdehale (gerek revire gerekse sağlık kuruluĢuna 

götürülmesi) için diğer çalıĢanların harcadığı saat (ilk yardım, ulaĢım, hastaneye refakat  

v.b.)   .................saat 

(45)   Yardım eden bu iĢçilerin saat ücreti  ...................... TL. 

(46)   Yaralanan iĢçi ile ilgilenen kiĢilerin ulaĢım gideri ......................... TL. 

(47)  Kaza yerinde ve çevresinde diğer kiĢilerin olayı izleme ve konuĢma nedeniyle 

çalıĢamayan dolayısıyla üretim yapılmadan geçen saatler ..........., 

(47.1) Diğer kiĢilerin kayıp sürelerinin maliyeti ...............................TL. 

(48)  Meydana gelen kaza nedeniyle yapılması gerekli yapılan ek iĢ için 

harcanan ............... saat,   

(48.1)  Harcanan bu sürenin ort. maliyeti ......................... TL. 

(49)  Yaralanan iĢçinin yerine fazla mesai ücreti verilerek 

çalıĢtırılan baĢka iĢçilerin çalıĢma süresi ................... 

(49.1)  Bu iĢçilere ........................ TL. fazla ücret ödendi. 

(50)     Diğer çalıĢanların iĢ kaybı nedeniyle toplam maliyeti ........................TL 

            ( 44+45+46+47+48+49) 

 

FORMEN VE MÜHENDĠSLERĠN Ġġ KAZASI NEDENĠYLE ZAMAN 

KAYBININ MALĠYETĠ 
 

(51)     Yaralanan iĢçiye yardım için harcanan süre........ saat,  

(51.1)   ortalama maliyeti........... ...................TL/saat 

(52)      Kaza yerinin eski durumuna getirilmesi için harcanan ........... saat,  

(52.1)   ortalama maliyeti ....................TL/saat 

(53) Kaza geçiren iĢçi için düzenlenen rapora( SSK vizite 

kağıdı, ÇSG      Bakanlığı iĢ kazası bildirim formu)  harcanan süre ..........,                   

(53.1)   Ortalama maliyeti ........................TL/saat 

(54)       Kaza geçiren iĢçinin yerine alınan iĢçinin yerine yeni iĢçi bulunması ve eğitimi 

için harcanan süre (ortalama)............  

(54.1)   ortalama maliyeti  ..........................TL/saat 

(55)      Kaza nedeniyle gelen polis veya jandarmaya yapılan açıklamalar  için geçen 

süre ............, 

(55.1)   ortalama maliyeti .........................  TL/saat 
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(56) Kaza nedeniyle SSK, ÇSGB. vb. müfettiĢlere yapılan açıklamalara 

harcanan süre ......... 

(56.1)   ortalama maliyeti  .......................... TL/saat  

(57)      Toplam maliyet .......................................................TL.  

             (51+52+53+54+55+56) 

 

Ġġ KAZASI SONUCU HASARLANAN MALZEMENĠN / EKĠPMANIN 

MALĠYETĠ 

 

(58) ĠĢ kazası nedeniyle malzeme ve ekipmandan gelen zarardan dolayı üretim aksama 

süresi ....... saat  

(58.1)  ortalama maliyeti ........................................ TL.  

(59)   Zarar gören malzemenin ortalama maliyeti ..................................... TL. 

(59.1)  Zarar gören ekipmanın ortalama maliyeti  ...................................... TL.  

(60) Zarar gören malzeme ve ekipmanın taĢınması, tamir edilmesi veya yenilenmesi için 

harcanan süre :  .............saat  

(60.1)  Ortalama maliyeti ......................................    TL.  

     (61) Hasarlanan malzeme toplam maliyeti ..............................................TL.  (58+59+60) 

 

(62)KAZANIN DĠREKT MALĠYETĠ :........................................ TL. 

(63)KAZANIN ĠNDĠREKT MALĠYETĠ :........................................ TL. 

(64)KAZANIN TOPLAM MALĠYETĠ :......................................... TL. 

(39+40+41+42+43+50+57+61) 
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Ek.3 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HARCAMA KALEMLERĠ 

 

 

SIR

A 

 No, 

 

AÇIKLAMA  

BĠRĠM MĠKTAR BĠRĠM 

FĠYAT(Net) 

TUTAR  

U.S.$ 

 ĠġGÜVENLĠĞĠ PERSONELĠ     

1 ĠĢ güvenliği DanıĢmanı KiĢi  1 250 1500 

2 ĠĢ güvenliği ġefi KiĢi  1 600 3600 

3 ĠĢyeri Hekimi KiĢi  1 450 2700 

4 ĠĢyeri HemĢiresi KiĢi  1 350 2100 

5 ĠĢ güvenliği Destek elemanı KiĢi 2 300 1800 

 ĠġGÜV,ve SAĞ, MALZEMELERĠ     

6 Ġlk yardım odası tıbbi malzeme Ünite 1 410 410 

7 Acil Yardım sedyesi adet 1 152 152 

8 Ġlk yardım çantaları adet 10 18 180 

9 Dezenfektan malzemeler adet 15 7 105 

10 Metal korkuluk dikmesi (mengeneli) adet 350 8 2800 

11 Yatay korkuluk (ahĢap) adet 550 17 9350 

12 Rampa ve çalıĢma platformu adet 300 20 6000 

13 El merdivenleri (4 m,) adet 12 65 780 

14 ġaft kapama ızgaraları (Hasır) adet 150 18 2700 

15 Seyyar iskele (fren tertibatlı) adet 5 350 1750 

16 Seyyar elektrik dağıtım panosu  adet 18 75 1350 

17 Güvenlik trafosu adet 3 23 69 

18 Telsiz haberleĢme cihazı adet 4 165 660 

19 Anomometre (Rüzgar ölçer) adet 1 250 250 

20 Mobil alet çantası adet 5 17 85 

21 ġarjlı acil aydınlatma lambası adet 10 15 150 

22 Dönerli uyarı lambası adet 5 35 175 

23 Seyyar yangın söndürücü  adet 15 78 1170 

24 Kaynak alev geri tepme valfı adet 4 12 48 

25 Gaz kaynak tüpleri arabası adet 2 30 60 

26 Eğitim malzemeleri (Video) adet 1 350 350 

27 ĠĢ güvenliği ödül malzemeleri adet 50 7 350 

 

 KĠġĠSEL KORUYUCU    0 

28 Baret Adet 150 2,5 375 

29 ġeffaf yüz siperi Adet 15 5,7 85,5 

30 Asit gözlüğü Adet 5 4,5 22,5 

31 Asit eldiveni  Çift 5 12 60 

32 Asit önlüğü Adet 5 4,6 23 

33 Isıya dayanıklı eldiven Çift 15 40 600 

34 Çelik burunlu ayakkabı Çift 150 20 3000 

35 Çelik burunlu çizme Çift 150 10 1500 

36 Yağmurluk Adet 150 14 2100 

37 Eldiven (Demirciler için) Çift 40 1,8 72 

38 Eldiven (Kaynakçı için) Çift 45 8,3 373,5 

39 Eldiven (Betoncu için) Çift 50 1,5 75 

40 Eldiven (Kalıpçı için) Çift 50 2,6 130 
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41 Kaynakçı maskesi Adet 10 19 190 

42 Atölye gözlüğü Adet 10 3,5 35 

43 Kulaklık (Delici, kırıcı için) Adet 5 35 175 

44 ĠĢaretçi Yeleği Adet 10 18 180 

45 Emniyet kemeri (paraĢüt tipi) Adet 25 12 300 

46 Can Halatı (Çap:10uzunluk:50 m) Adet 10 50 500 

47 DüĢme tutucu aparat Adet 5 15 75 

48 Trafik konisi Adet 20 4,5 90 

49 Uyarı Ģeridi (sarı/siyah) 500 m'lik Adet 25 11 275 

50 Uyarı levhaları Adet 50 2 100 

51 Mont/Kaban Adet 150 26 3900 

52 ĠĢ elbisesi/Tulum Adet 150 12 1800 

53 Boyacı baĢlığı  Adet 5 220 1100 

54 Trafik levhaları Adet 50 1,9 95 

55 Sahra tuvaleti Adet 2 1500 3000 

                                                                                         TOPLAM 61.275,5 
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SSK VĠZĠTE KAGIDI                                                                                                    Ek.4 

 
 
ĠĢverenin Ünvanı : 
                Adresi  :  
 

VĠZĠTE KAĞIDI 

(SĠGORTALIYA AĠT) 
Sigortalı : Tedavinin yapılabilmesi için sicil kartını göstermek zorundasın    ....../....../......... 
 

S
ĠG

O
R

T
A

L
IN

IN
 1) Sicil No.  

2) Adı ve Soyadı  

3) Doğum Tarihi  

4) ĠĢe GiriĢ Tarihi  

5) Viziteye çıkmak için iĢyerinden  
    ayrıldığı tarih ve saat 

 

Ġġ
 

K
A

Z
A

S
I 

H
A

L
ĠN

D
E

 

6) Olay tarihindeki iĢçi sayısı  

7) Sigortalının yaptığı iĢ ve 
    bu iĢin mahiyeti 

 

8) ĠĢ kazasının oluĢ Ģekli vuku 
     bulduğu yer, tarih ve saat 

 

9) Olay günündeki iĢbaĢı saati  

10) Tanıkların Ad ve Soyadları  

      11) Sigortalının prim ödeme halinin 
             sona erip ermediği ermiĢse tarihi   (A) 

 

12) 
Aylar 
(B) 
Yılı 

 
Pirim ödeme gün 

sayısı 

Hakettiği Ücretler (C) Prim veya 
ikramiye gibi ek 

ödemeler (D) 

ĠĢyerince veya 
mahkemelerce 
ödenmesine karar 
verilen ücret, prim 
ve ikramiyeler (E) 

Rakamla Yazıyla 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

ĠĢyeri No.                  

 
ĠĢveren veya Vekilinin Adı 
Soyadı Ġmzası ve KaĢesi 
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SSK KAZA BĠLDĠRĠM FORMU                                      Ek. 4/1 

Ġ

ġ

V

E

R

E

N

Ġ
N 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SĠCĠL NO  

ÜNVANI  

ADRESĠ  

ĠġÇĠ SAYISI ERKEK  KADIN  ÇOCUK   

 

KAZA TARĠHĠ  

KAZANIN MEYDANA GELDĠĞĠ BÖLÜM  

KAZA GÜNÜNDE ĠġBAġI SAATĠ  

KAZANIN ORTAYA ÇIKARDIĞI TAKRĠBĠ MADDĠ 

ZARAR 

 

 

K 

A 

Z 

A 

Z 

E 
D 

E 

N 

Ġ 

N 

ADI SOYADI  

SĠGORTA SĠCĠL NO:   

DOĞUM YILI  

ĠġE GĠRĠġ TARĠHĠ  

ESAS ĠġĠ  

KAZA ANINDA YAPTIĞI Ġġ  

 

KAZA SONUCU ÖLÜ YARALI SAYISI ÖLÜ  AĞIR 
YARALI 

 UZUV 
KAYIPLI 

 HAFĠF 
YARALI 

 

KAZA SONUCU YARALANAN 

ĠġÇĠLERDEN ĠSTĠRAHAT ALANLARIN 

SAYISI 

1 GÜN 2 GÜN 3 GÜN AÇIK ĠSTĠRAHAT 

ġAHĠTLERĠN ADI SOYADI  

KAZANIN SEBEBĠ VE OLUġ ġEKLĠ 

Not : ĠĢverenlerinde meydana gelecek kazaları en geç, kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne Bildirmek 

zorundadır. Bu bildirimi zamanında yapmayanlara ...............................................................TL‟ den az olmamak üzere ağır para cezası 

hükmolunur. 

(ĠĢ KanunuMd: 73-101) (Formun ön yüzü yetmediği takdirde arka yüzü kullanılabilir. 

ĠĢveren veya vekilinin Adı 

Soyadı ve Ġmzası 
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KAZA ĠNCELEME RAPORU                                         EK. 5 
  

KAZA ĠNCELEME RAPORU 

Kaza Tarihi: ....../...../.... Sayfa : 1/1 

Proje Adı : 

Bu bölüm Revirde doldurulacaktır. 

 

KAZALININ 

Adı ve Soyadı 

TaĢeronun Ünvanı (TaĢeron ÇalıĢanı ise) 

Yapılan ilk yardımın tarihi ve saati 

Yapılan ilk yardımın sonucu 

Revirde geçen süre (a) 

Tedavi sonrası yapılan pansuman süresi (b) 

Revirde geçen toplam süre (a)+(b) 

Revirden alınan istirahat  

 

 

 

: ........................................................... 

: ........................................................... 

: ....../...../...... 

: ĠĢbaĢı verildi (  ) Hastaneye sevk edildi (   ) ĠĢyerinde öldü (   ) 

: ........................Dakika 

: ........................Dakika 

: ........................Dakika = ...........................Saat 

: ........................Gün 

 

Kaza ile ilgili bilgiler :      Yaralanma Türü (H/.....)    Vücutta etkilenen kısım (I/....)  

 

                                                                                                               Sağlık Birimi 

                                                                                                                Tarih ve Ġmza 

 

 

 

 

Bu bölüm ĠĢ Güvenliği ġefliği tarafından doldurulacaktır.  

 

Kaz ile ilgili bilgiler : Kazalının görevi (A/...) Görev süresi (B/....) Öğrenim Durumu (C/....) YaĢı 

(D/...)                                     Medeni durumu (E/...) Bakmakla yükümlü olduğu kiĢi (F/....) Kaza tipi 

(G/....) Olay yeri (J/....) Kaza saati (K/....) Kaza ayı (M/....) Kaza günü (N/....) 

 

Kazanın oluĢ Ģekli :  

.......................................................................................................................................... .......................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Tanıkların ifadesi : (Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlandığında doldurulacak) 

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .............................................. 

 

Kazaya neden olan etkenler : (L) 1. Esas neden (.....)  2. Diğer neden (....) (.....) (....) 

BU KAZANIN TOPLAM MALĠYETĠ 

Revirde geçen toplam süre 

Revirden alınan istirahat süresi 

Dispansere/Hastaneye gidiĢ-geliĢ süresi 

Dispanserde/Hastanede tedavi gördüğü süre 

Dispanserde/Hastaneden alınan istirahat 

Sürelerin toplamı (a) 

Ortalama iĢçi saat ücreti (b) 

Toplam süre (a) x ort. Saat ücreti (b) 

Revirde harcanan tıbbi malzeme gideri 

ĠĢ yerinin yaptığı özel (hastane,taĢıt ilaç,vb) harcama 

 

                                                          Toplam  

 

: ...........................Saat 

: ...........................Saat 

: ...........................Saat 

: ...........................Saat 

: ...........................Saat 

: ...........................Saat 

: ..............................................TL. 

: ...............................................TL. 

: ...............................................TL. 

: ...............................................TL. 

 

: ...............................................TL. 

                                                                                                                       Ġġ GÜVENLĠĞĠ ġEFĠ 

                                                                                                                           Tarih ve Ġmza 
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  Ġġ KAZALARI ĠSTATĠSTĠK VERĠLERĠNĠ DEĞERLENDĠRME ÇĠZELGESĠ EK.6       

SIRA 

NO: 

Kazalıya Ait Bilgiler 
(Kodların açıklaması Ek.6/1‟de ) 

   Revirde  

    Geçen  

     Süre 

Alınan Ġstirahatler 

              (Gün) 

 Toplam 

Kayıp ĠĢ 
Günü  

 (a+b+c) 

 

Toplam 

   Maliyet 

Kazaya Ait Bilgiler 
                (Kodların açıklaması Ek.6/1‟de ) 

 ĠĢveren Firma Ünvanı A B C D E F    (Gün ) 

     (a) 

Revirden 

     (b) 

Sağlık  

Kurumu 

    (c) 

G H I J K L M N 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 99 

      EK.6/1 

KAZALININ GÖREVĠ 

(A) 

 GÖREV SÜRESĠ (B) ÖĞRENĠM 

DURUMU 

(C) 

1. Duvarcı 13. Tesisatcı 1. 0-1 hafta 1. Okur yazar 

değil 

2. Kalıpcı 14. Çatıcı 2. 2-3 hafta 2. Okur yazar 

3. Betoncu 15. Demirci 3. 4-15 hafta 3. Ġlkokul 

4. Kazancı 16. Montajcı 4. 6-11 ay 4.Orta okul 

5. Marangoz 17. UstabaĢı 5. 1-4 yıl 5. Lise 

6. Operatör 18. Formen 6. 5-9 yıl 6. Meslek 

lisesi 

7. Teknisyen 19. ġöför 7. 10-19 yıl 7. Meslek 

y.okulu 

8. Yalıtımcı 20. Kaynakcı 8 . 20 yıl ve üstü 8. Fakülte 

9. Laborant 21. Düz iĢçi   

10.Tamirci 22. Çaycı 

11.Boyacı 23.Elektrikçi  

12. Sıvacı 24.Ġdari Personel  

 25.Bekçi 

YAġI (D) MEDENĠ DURUMU (E) BAKMAKLA 

YÜKÜMLÜ 

OLDUĞU KĠġĠ 

(F) 

1. 18-24 1. Bekar 1. Yok 6. 5 ve daha fazla 

2. 25-39 2. Evli çocuksuz 2. 1 kiĢi 

3. 40-54 3. Evli 1 çocuklu 3. 2 kiĢi 

4. 55-66 4. Evli 2 ve daha fazla 4. 3 kiĢi 

 5. Dul 5. 4 kiĢi 
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KAZAYA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLERĠN KODLARI 

KAZA TĠPĠ (G) YARALANMA TÜRÜ (H) VÜCUTTA ETKĠLENEN KISIM (I) 

1. Yüksekten düĢme 1. Kesik 1. Göz 

2. Kulak 

21. Bel 

2. Aynı seviyeden düĢme 2. Yanık yada haĢlanma (sıcak su 

ile) 

3. Yüz 22. Eklem 

3. Malzeme düĢmesi 3. Kimyasal madde yanığı 4. Kafatası 23 Ġç organ 

4. Bir Ģeye Çarpma 4. ġok 5. Boyun 

5. Bir Ģeyin Çarpması 5. Bereler 6. Kol 

6. Ġki kiĢi arasında yada Altında sıkıĢma 6. Yırtıklar 7. Bilek 

7. Sürüklenme yada sürtünme 7.Çıkık 8. El 

8. Zorlanma 8. Kırık 9. Parmak 

9. Kazı kenarının göçmesi 9. Elektrik Ģoku 10.Ayak 

10. Elektrik Çarpması 10.Burkulma 11. Bacak 

11. Patlayıcı malzeme kullanımı               11.Tentoit 12.Sırt 

12. ĠĢ makinası kazası 12. Çapak kaçma  13.Göğüs 

13. ġantiye içi trafik kazası 13. Radyasyon yanığı 14.Kalca 

14. Kimyasal madd. Maruz kalma        14. Solunum rahatsızlığı 15.Omuz 

15. Fırlayan veya uçuĢan malzeme         15. Allerjik reaksiyonlar 16.Karın 

16. Bir Ģeyin batması 16. Delinme 17.Sindirim sistemi 

17. Yangın 17. Geçici görme bozukluğu  18.Ürener sistem 

18. Boğulma (suda) 18. Ezilme 19. Solunum sistemi 

19. Kavga 19. Ġncinme 20. Kardio-vasküler sistem 

20. Kaynak ıĢığına maruz kalma 

21. Zehirlenme 

  

KAZA YERĠ (J) KAZA SAATĠ (K) 

1. Açık saha 1. Ġlk saat 

2. ġantiye içi yollar 2. 2-3 saat 

3. Bina içi 3. 4-6 saat 

4. DıĢ cephe 4. 7 son saat 

5. Çatı  

6. Atölyeler  

7. Beton santrali  

8. Sosyal tesisler  

9. Diğer  

  

KAZAYA NEDEN OLAN ETKENLER (L)  

1. Herhangi bir emniyetsiz davranıĢ veya  olumsuz iĢyeri 

koĢulu yok 

17.ĠĢ disiplinine uymama 33.ĠĢgüvenliği kurallarına 

uymama 

2. Yaptığı iĢi bilmeme 18.Moral bozukluğu  

3. ĠĢgüv. Bilmiyor,eğitimini almamıĢ 19.Dalgınlık  

4. Yorgunluk, uykusuzluk 20.Dağınık ve düzensiz iĢ yeri  

5. KiĢisel koruyucu kullanmama 21.Makinaya uyumsuzluk  

6. Yaptığı iĢe uygun kiĢisel koruyucu kullanmama 22.Yetersiz aydınlatma  

7. Tehlikeli alet ve ekipman kullanma 23.Bozuk ve yetersiz 

     havalandırma 

 

8. Tehlikeli yük taĢıma veya yükleme 24.Bakımsız veya testi yapılmamıĢ makina 

ve ekipman 

 

9. Görme bozukluğu 25.Kaygan zemin  

10. Tehlikeli hızla çalıĢma  26.Pürüzlü zemin  

11. ĠĢi ciddiye almama 27.Makina koruyucusu yok  

12. Gereksiz ĢakalaĢma 28.Makina koruyucusuz çalıĢma  

13. Toprak hatsız elektrikli alet kullanma 29.AĢırı gürültü  

14. Alet ve ekipmandaki koruyucuyu yok etme 30. Yasak oyunlar  

15. Tehlikeli depolama ve istifleme 31. Küfretmek  

16. Görevi dıĢında iĢ yapma 32. Isı değiĢikliği  
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KAZA AYI (M) KAZA GÜNÜ (N) 

1. Ocak 1. Pazartesi 

2. ġubat 2. Salı 

3. Mart 3. ÇarĢamba 

4. Nisan 4. PerĢembe 

5. Mayıs 5. Cuma 

6. Haziran 6. Cumartesi 

7. Temmuz 7. Pazar 

8. Ağustos  

9. Eylül  

10. Ekim 

11. Kasım 

12. Aralık 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

1937 yılında Izmir‟ de doğan OKTAY TAN, orta ve lise öğrenimini Ankara‟da 

tamamladıktan sonra, 1960 yılında A.Ġ.T.Ġ.A.‟den mezun olmuĢtur. ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ĠĢçi Sağlığı Genel Müdürlüğü‟nün, çeĢitli kademelerinde uzun 

yıllar yöneticilik görevlerinde bulunmuĢ, Genel Müdür BaĢ Yardımcısı kadrosunda 

Genel Müdür vekili iken 1980 yılında bu görevden alınmıĢ AraĢma Kurulu Üyeliğine 

atanmıĢ, 1982 yılında da sıkı yönetimin talimatı üzerine emekli olmuĢtur. 1984-85 

yıllarında, A.Ü. Kastamonu Meslek Yüksek Okulunda, zorunlu ders olan ĠĢ güvenliği 

dersi öğretim görevliliği yapmıĢtır.  1983 yılından beri, sahibi olduğu ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği DanıĢmanlık ve Deneticilik firmasında görev yapmaktadır. Halen, kurucusu 

olduğu ve bir döneminde (1999 yılı) BaĢkanlığını yaptığı Meslek Hastalıkları ĠĢ 

Kazaları AraĢtırma ve Önleme Vakfı‟nın Yönetim Kurulu Üyesidir.  Evli olup iki kızı 

ve iki torunu bulunmaktadır. 

 


