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İş Kazası Tanımı

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
işveren tarafından görev ile başka bir yere 

gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda, 
emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için 
ayrılan zamanlarda,
sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin 

yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri 
sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olaydır. 



İŞ KAZASI NEDENLERİ

• 1) FİZİKSEL-MEKANİK SEBEPLER

�MEKANİK ARAÇ VE GEREÇLERİN UYGUN 
BAKIMININ YAPILMAMASI

�İŞ YERİ DÖŞEMESİNİN KİRLİ, KAYGAN OLMASI 
�TEZGAHLARIN KURALLARA UYGUN OLMAMASI
�KÖTÜ AYDINLATMA,
�HAVALANDIRMA YETERSİZLİĞİ,
�AŞIRI GÜRÜLTÜ
�İŞ YERİNDE KİŞİSEL KORUYUCULARIN 
BULUNMAMASI……..



İŞ KAZASI NEDENLERİ

• 2) KİŞİSEL NEDENLER

�OPERASONU BİLEREK VE ANLAYARAK YAPMAMAK
�EKİPMAN YERİNE EL KULLANMAK
�KİŞİSEL KORUYUCULARI KULLANMAMAK
�ÇALIŞMAYA UYGUNSUZ TAVIR TAKINMAK
�KİŞİNİN DİKKATSİZ, BİLGİSİZ VE DENEYİMSİZ OLUŞU 
�KİŞİNİN GÖRME, DUYMA GİBİ SORUNLARININ OLUŞU
�YORGUNLUK,
�ACEMİLİK,
�İHMALKARLIK,
�DİKKATSİZLİK………



İŞ KAZASI NEDENLERİ

• 3) EĞİTİM YETERSİZLİĞİ

�İŞÇİYE İŞ KAZALARI HAKKINDA
YETERLİ BİLGİ VERİLMEMESİ,

�KİŞİSEL KORUYUCULARIN
KORUYUCULUĞU HAKKINDA BİLGİ
VERİLMEMESİ,

�İŞ MAKİNELERİNİN UYGUN KULLANIMI
HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMESİ…



Kişisel Koruyucu Donanım



Kişisel Koruyucu 
Donanım



İŞ KAZASI NEDENLERİ

• 4) YÖNETİM VE DENETİM HATALARI

�6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNCA 
DÜZENLENMİŞTİR.

DEVLETİN-İŞVERENİN-İŞÇİNİN ÖDEV VE
SORUMLULUKLARI



İŞ KAZALARI NASIL ÖNLENİR?

• 1) TEKNİK REVİZYON:
-MAKİNE , ARAÇ VE GEREÇLERİN                        

KORUNMASI

-ZARARLI ETKENLERİN   UZAKLAŞTIRILMASI

- UYGULAMA METODLARINDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI

-İŞYERİNİN AYDINLATMA, HAVALANDIRMA 
SİSTEMİNDE DÜZENLEMELER YAPILMASI 

- KİŞİSEL KORUMA ARAÇLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANMAYA TEŞVİK



İŞ KAZALARI NASIL 
ÖNLENİR?

2) EĞİTİM  VE DENETİM

İŞ VERENLER, İŞ YERİNDE ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE UYULUP 

UYULMADIĞINI DENETLEMEK; 

İŞÇİLERİ, MESLEKİ RİSKLER, ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER, YASAL HAK VE 

SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK;

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİ 
VERMEK ZORUNDADIR.



Meslek Hastalığı Tanımı

Sigortalının çalıştığı işin niteliğine 
göre tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza 
halleridir.



Kimyasal madde maruziyeti



Boya-tiner



Kumlama tezgahı- kapalı sistemde parça 
temizliği



Ağır yük kaldırma ve 
duruş bozukluğu



Titreşim

• Zımpara, daire 
testere, beton 
kırma 
makineleri vb. 
titreşim 
nedeniyle kas 
iskelet sistemi 
hastalıklarına 
yol açar



Titreşim

• Titreşimi 
emen 
eldivenler 
riski azaltır.
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MESLEK HASTALIKLARI

ĐŞ KAZALARI

DÜNYADA TÜRKĐYE’DE



İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında 
Sorunlar

• 1. Kayıtlar yetersiz (Ölüm, sakatlık ya da 
yaralanma varsa kayıt tutuluyor),

• 2. Meslek Hastalıkları tanısı koymada güçlükler,

• 3. Sendikalar duyarsız, işçi sınıfı bilinçsiz,

• 4. Mesleki eğitim yetersiz,

• 5.

• 6…….



İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında 
Çözüm Önerileri

• 1. “Ramak Kaldı Kazalar” da dahil tüm kazalar 
kayıt edilmeli.

• 2. İşyeri “ortam ölçümleri” yapılmalı.

• 3. İşe giriş, aralıklı kontrol (periyodik) 
muayeneler düzenli yapılmalı, özel 
laboratuvar yöntemleri ile desteklenmeli.

• 4. İşyerlerinde kullanılan tüm kimyasalların 
“malzeme güvenlik bilgi formları” olmalı.

• 5……



İŞ KAZALARI



Kaza incelemesi niçin yapılır?

• Kaza incelemesi;
– Kazanın 

• nedenini, 
• nasıl olduğunu tespit etmek ve 
• tekrarını önleyici tedbirler geliştirmek,

– Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandığını 
belirlemek,

– Kazanın verdiği zararı tespit etmek, 
amacıyla yapılmaktadır.
• İşyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme 

prosedürünün uygulanmasından çok, kazanın gerçek 
nedenlerini bulmak için çaba sarfedilmelidir. 



İş kazalarını kim / kimler 
incelemelidir?

• İşveren veya vekili,  resmi makamlara 
bildirimde bulunmak ve kazaları inceleyip iş 
kazası raporu hazırlamaktan sorumludur. 

• İdeal olanı, 
– kaza incelemesinin işyeri ortamını ve endüstriyel 

ilişkileri, iş akış şemalarını, üretim prosedürlerini iyi 
bilen, inceleme teknikleri konusunda deneyimli, 
kaza nedenlerini araştırmada uzman bir kişi 
tarafından yapılmasıdır. 

– küçük ve orta ölçekli işletmelerde kaza incelemesi,  
işveren veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 
tarafından yapılmalıdır.



İş kazası olduğunda izlenecek yol nedir?

• İş kazası incelemesi;
– Kazanın işletme içinde ilgili kişiye bildirilmesi,
– Yaralı kişi ya da kişilere tıbbi bakım ve ilk yardım 

sağlanması,
– Kazanın incelenmesi,
– Bulguların rapor edilmesi,
– Kazanın tekrarını önleyici tedbirleri içeren bir plan 

geliştirilmesi,
– Bu planın uygulanması,
– Kazanın tekrarını önleyici tedbirlerin alınması,
– Sürekli iyileştirmenin sağlanması

adımlarından oluşmalıdır.



İş kazası olduğunda neler 
yapılır?

• Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri 
güvenliği sağlanır.         

• Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike 
yoksa araştırma sona erene kadar muhafaza 
edilir.

• Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve 
olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi 
yapılır.

• Kazazede, şahitler ve olaylar hakkında bilgi 
sahibi olan herkesin görüşleri yazılı veya 
mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır.



Kaza nedenleri neler olabilir?

• Kazalar aşağıdaki faktörlerden 
kaynaklanabilir;
– Yapılan işle ilgili faktörler
– Kullanılan makine /ekipman/malzeme ile ilgili 

faktörler
– Çevresel faktörler 
– Kişisel faktörler 
– Yönetim ile ilgili faktörler. 

• Kaza nedenini araştırılmasında bu model 
kullanıldığında, her gruptaki muhtemel 
nedenler araştırılmalıdır.



Yapılan iş nedir?

• Kaza anında ne iş yapıldığı ve işin yapılış şekli 
anlaşılmaya çalışılır.

• Kaza inceleme ekibi veya kazayı inceleyen kişi şu 
sorulara cevap arayacaktır.

• Güvenli çalışma prosedürü kullanılıyor muydu?
• Şartların değişmesi mi, normal prosedürü güvensiz 

hale getirdi ?
• Uygun makine ekipman ve/ veya malzeme kullanıma 

hazır mıydı?
• Bunlar kullanılıyor muydu? Güvenlik donanımları 

tam olarak çalışıyor muydu?
• Bu tarz soruların çoğuna eğer öyle değilse, niçin? 

sorusu ilave edilmelidir.



Kullanılan makine, ekipman 
ve/veya malzemeler nelerdir?

• Kullanılan makineler, ekipman ve/veya 
malzemelerden kaynaklanabilecek muhtemel 
nedenler araştırılmalıdır. Kazayı inceleyen 
kişi şu soruları sorabilir;
– Kullanılan makine, ekipman ve/veya malzemelerde 

bir aksaklık var mıydı?
– Bu aksaklığa ne neden oldu?
– Makine tasarımı mı kötüydü?
– Tehlikeli maddeler var mıydı?
– Açıkça tanımlanmışlar mıydı?



• Daha az tehlikeli olan alternatif madde kullanılması 
mümkün müydü ve elde mevcut muydu?

• Hammaddenin standardı düşük müydü?

• KKD kullanılmalı mıydı?

• KKD kullanıldı mı?

• Yine cevaplar güvenli olmayan koşulların varlığını 
doğruluyorsa, kazayı inceleyen kişi, bu aksaklığın 
oluşmasına niçin izin verildiğini sormalıdır.



Çevre ve çalışma ortamı 
koşulları nasıldır?

• Fiziksel çevre ve özellikle işyeri ortam koşullarındaki 
ani değişikliklerin tanımlanması gereklidir. Kazayı 
inceleyen kişi için genel olarak ortamın nasıl olduğu 
değil, kazanın olduğu andaki durum önemlidir ve şu 
hususları bilmek isteyebilir;
– Hava koşulları nasıldı?
– İşyerindeki düzenin (housekeeping) iyi olmaması 

bir problem yaratıyor muydu?
– Çok sıcak ya da çok soğuk muydu?
– Gürültü bir problem miydi?
– Aydınlatma yeterli miydi?
– Zehirli ve tehlikeli gazlar, tozlar ve duman mevcut 

muydu?



Kişisel nedenler nelerdir?
• Doğrudan olayın içinde yer alan kişilerin fiziksel ve 

ruhsal durumları anlaşılmaya çalışılmalıdır. Kaza 
incelemesinde amaç, kişi veya kişileri suçlamak 
değildir.Görüşmeler kişilerin  karakter özellikleri 
dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu özelliklerin bazıları 
günden güne değişebilirken, bazı faktörler değişmeden 
kalacaktır:
– İşçilerin yapılan işte tecrübeleri var mıydı?
– Yeterli eğitim almışlar mıydı?
– Fiziksel olarak bu işi yapabilecek durumdalar mıydı?
– Sağlık durumları nasıldı?
– Yorgunluk durumu mevcut muydu?
– Stres altındalar mıydı ?



Yönetim faktörünün rolü nedir?

• Yasal olarak işyeri güvenliğinden yönetim 
sorumludur. Bu nedenle iş güvenliği uzmanı ve daha 
üst düzey yönetimin rolü kaza incelemesinde her 
zaman dikkate alınmalıdır. Yönetime sorulacak 
sorular;
– Güvenlik kuralları bütün işçilere iletilmiş, 

anlaşılması sağlanmış mıydı?
– Nasıl uygulanacağına ilişkin yazılı metin elde 

mevcut muydu?
– Tatbik edilmesi sağlanmış mıydı?
– Yeterli gözetim yapılıyor muydu?
– İşin nasıl yapıldığı konusunda işçiler eğitilmiş 

miydi?



• Tehlikeler daha önce tanımlanmış mıydı?
• Tehlikeleri yok etmek için bir prosedür ( plan) 

geliştirilmiş miydi?
• Güvenli olmayan koşullar düzeltilmiş miydi?
• Makine ve teçhizatın bakımları düzenli olarak yapılmış 

mıydı?
• Güvenlik teftişleri yapılıyor muydu?
• Böyle bir kaza inceleme modeli, gerçeklere tek yönden 

bakma ihtimalini azaltarak kaza incelemesi yapan 
kişiye muhtemel tüm kaza nedenlerini ortaya çıkaran 
bir yol gösterici olur. 

Yine de sorular tam bir kontrol listesi oluşturmayıp 
sadece örnek olarak verilmiştir.



34

ĐŞ KAZALARINDA 

HUKUKĐ VE CEZAĐ 
SORUMLULUK

ĐŞ KAZALARINDA 

HUKUKĐ VE CEZAĐ 
SORUMLULUK
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ĐŞ KAZASI

CEZA 
HUKUKU

Taksirle 
Ölüme 

Neden olma

Taksirle 
Yaralanmaya 
Neden olma

ĐŞ 
HUKUKU

SGK

HUKUKU
5510 13-14. 

mad.

Maddi

Tazminat

Manevi

Tazminat

Destekten 
Yoksun 
Kalma

Đş

Göremezlik

ĐŞ KAZASI MEYDANA GELDĐKTEN 
SONRA HUKUKĐ VE CEZAĐ DURUM
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CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Cezai sorumluluk, 
kusurlu davranışın 

sonucudur. 

Cezai sorumluluk, 
kusurlu davranışın 

sonucudur. 
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Kusurlu davranış ise;

ĐHMAL

KASIT

kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek 
ve isteyerek hareket etmesi

hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte 
bu sonucu önlemek için durumun 
gerektirdiği dikkat ve ihtimamı 
göstermemesidir. 

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Türk Ceza Kanununun

455. ve 459. maddeleri 

Dikkatsizlik,

nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanma 
fiillerini cezalandırmaktadır.

Tedbirsizlik,  

Nizamlara, emirlere ve talimatlara riayetsizlik 

Meslek ve sanatta acemilik veya



40

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesine göre 
bir iş kazasında kusurlu olunabilmesi için

Failin;

unsurlarının mevcut bulunması gerekmektedir.

Đcrai veya ihmali bir eylemin varlığı, 

Meslek ve sanatta acemilik yapması,
Tedbirsiz veya dikkatsiz davranması,

Emir ve talimatlara uymamasının söz 
konusu olması ,

Đşçi-işveren-kaza olayı arasındaki "illiyet bağı"
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Đşyerinde iş kazası sonucu 
yaralanma veya ölüm olayı 

meydana geldiğinde,
Cumhuriyet Savcısı kim veya 

kimlerin olumsuz 
davranışlarının bu kazaya neden 

olduğunu araştıracaktır.

Đşyerinde iş kazası sonucu 
yaralanma veya ölüm olayı 

meydana geldiğinde,
Cumhuriyet Savcısı kim veya 

kimlerin olumsuz 
davranışlarının bu kazaya neden 

olduğunu araştıracaktır.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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Kazanın sorumlusu; 

işveren veya işveren vekili, 

işyerinde çalışan herhangi bir mühendis, 
ustabaşı veya işçi olabilir, 

oluşan iş kazası bu kişilerden birkaçının  
olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucu 
da meydana gelebilir.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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Sanıklar olumsuz 
davranışlarının

oranı ölçüsünde 
cezalandırılacaklardır.

Sanıklar olumsuz 
davranışlarının

oranı ölçüsünde 
cezalandırılacaklardır.

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

CEZA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Đşçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatının tek amacı  
çalışanların sağlık ve 

güvenliklerinin 
korunmasıdır. 

Đşçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatının tek amacı  
çalışanların sağlık ve 

güvenliklerinin 
korunmasıdır. 
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ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Alınan tüm önlemlere 
rağmen iş kazası 

meydana gelmiş ise ne 
olacaktır

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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Bu sorunun cevabını işçi 
sağlığı ve iş güvenliği 

mevzuatı vermez.

Bu sorunun cevabını işçi 
sağlığı ve iş güvenliği 

mevzuatı vermez.

Sorunun cevabı hukuki 
yönden Borçlar Yasasında, 
cezai yönden ise Türk Ceza 

Yasasındadır.

Sorunun cevabı hukuki 
yönden Borçlar Yasasında, 
cezai yönden ise Türk Ceza 

Yasasındadır.

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK
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ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
ĐŞ KAZASI SONUCU 

YARALANAN ĐŞÇĐNĐN VEYA 
ÖLÜMÜ SONUCU 
YAKINLARININ

ĐŞ HUKUKU AÇISINDAN
ĐŞ KAZASI SONUCU 

YARALANAN ĐŞÇĐNĐN VEYA 
ÖLÜMÜ SONUCU 
YAKINLARININ

AÇABĐLECEKLERĐ TAZMĐNAT 
DAVALARI

AÇABĐLECEKLERĐ TAZMĐNAT 
DAVALARI
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MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Đşveren, 

işçinin ölümüyle, 

üçüncü kişilerin maddi desteklerini 
kaybetmeleri nedeniyle uğradıkları ve 
ileride uğrayacakları zararları tazminle 
borçludur.
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Ölüm nedeni ile Borçlar Kanununun 45. maddesine 
dayanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı;

Yoksun kalanlarla ölenin yaşayabilecekleri 
muhtemel süre içinde, 

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

ölenin çalışıp kazanabileceği süredeki kazancı 
tutarından 

davacılara ayırıp, ileride yapabileceği yardımın 
tutarının peşin ve toptan ödetilmesinden 
ibarettir.

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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Tazminatın alacaklıları, 
ölüm olayı sonunda müteveffanın yardımından-

desteğinden-yoksun kalmış kişilerdir.

Eşler, ana ve babalar, çocuklar, kardeşler, 
nişanlılar, evlilik dışı birlikte yaşayanlar ve 
bunlardan doğan çocuklar, üvey ana ve 
babalar tazminat alacaklısı olabilirler.

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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İşyeri tehlikeleri nedeniyle iş 
kazasının veya meslek hastalığının 

gerçekleşmesi sonucu;

İşyeri tehlikeleri nedeniyle iş 
kazasının veya meslek hastalığının 

gerçekleşmesi sonucu;

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Đş Göremezlik Tazminatı

işçinin kol ve bacağının kopması, 
gözlerini kaybetmesi, pnomokonyoz 
hastalığına tutulması mümkündür.

işçinin kol ve bacağının kopması, 
gözlerini kaybetmesi, pnomokonyoz 
hastalığına tutulması mümkündür.

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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Bütün bu durumlarda, işçi ya hiç,
ya da kısmen iş göremez hale 

gelmekte,

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Đş Göremezlik Tazminatı

yahut beden ve ruh gücü 
bakımından çalışmasını aynen 

sürdürmekle birlikte daha çok çaba 
harcama zorunda kaldığı için 

yıpranmaktadır. 

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Đş Göremezlik Tazminatı

Bu durum işçi, ya gelirini tamamen
yitirmekte,

Sonuç olarak işçinin zararı iki şekilde 
belirmektedir. 

GELĐR KAYBI VE YIPRANMA.

ya da bu geliri aynı düzeyde tutmak için
daha çok yıpranmakta,

veya geliri azalmaktadır.

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT

Đş Göremezlik Tazminatı

Tazminatın amacı; 

bu kaza olmasaydı,

normal iş görebilme süresi içinde çalışsaydı,

elde edeceği gelir ne ise, 
o miktar geliri sağlamaktır.

iş kazası veya meslek hastalığına uğrayan 
işçiye, 

MADDĐ TAZMĐNATMADDĐ TAZMĐNAT
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MANEVĐ TAZMĐNATMANEVĐ TAZMĐNAT
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MANEVĐ TAZMĐNATMANEVĐ TAZMĐNAT

Đş kazasına uğrayan işçi beden ve ruh
sağlığının bozulması sonucu, elem ve
ızdıraba maruz kalacaktır.

Tazminat isteme hakkı,

bedensel ve ruhsal zarara maruz kalan

kimse ile

ölümü halinde ailesine aittir.

Duyulan elem ve acı ise manevi tazminat
hakkı doğurmaktadır.
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SĐGORTA HUKUKU 
AÇISINDAN

SORUMLULUK

SĐGORTA HUKUKU 
AÇISINDAN

SORUMLULUK
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SĐGORTA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

SĐGORTA HUKUKU AÇISINDAN
SORUMLULUK

Bu davalar, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun
13 ve 14. maddelerine göre açmış olduğu 

rücu davalarıdır. 

Bu maddeye göre,

SSK sigortalı işçisine iş kazası sonucu 
gerekli yardımları yaptıktan sonra, 

işverene kusuru nispetinde rücu etmektedir.



GENEL BAKIŞ

Ümit YANARDAĞ

Makine Mühendisi 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Gaz Free Uzmanı



1. Prensip

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin asıl çalışma 
alanı  

• TEHLİKELİ    DURUM    ve 

• TEHLİKELİ DAVRANIŞ’IN

ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır.



Kaza zinciri

• İnsan bünyesinin tabiat şartları karşısında 
zayıf olması

• Şahsi özürler (Dikkatsizlik, pervasızlık, 
asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik, 
ihmalkarlık vs.)

• TEHLİKELİ HAREKET    TEHLİKELİ 
ŞARTLAR

• Kaza olayı,

• Ölüm,Yaralanma (Zarar, hasar)



2. Prensip

• %98 i insan kusurundan kaynaklanıyor 

(Tehlikeli durum ve/veya tehlikeli 
davranış)

• %2 si kaçınılmaz durumlardan 
kaynaklanmaktadır



3. Prensip

�Kazanın sonucu 

�meydana gelecek zararın 
büyüklüğü

�önceden kestirilemez.



4. Prensip

Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen 
her kazanın temelinde

• 1 ağır yaralanma veya ölüm

• 29 hafif yaralanma

• 300 yaralanmasız olay                                
vardır



5. Prensip
Tehlikeli davranışların nedenleri:

• 1-Şahsi kusurlar
(Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi) 

• 2-Eğitim yetersizliği (Bilgi,ustalık, 
alışkanlık)

• 3-Fiziki yetersizlik 
(Bünyenin yapılan işe uygun olmaması)

• 4-Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki 
çevre



6. Prensip
Kazalardan korunmak için:

• 1-Mühendislik ve revizyon

• 2-Eğitim

• 3-Ergonomi kurallarından yararlanma,

• 4-Teşvik tedbirleri uygulama

• 5-Disiplin tedbirlerini uygulama
ÇALIŞMALARININ YAPILMASI



İŞ   SAĞLIĞI  VE  GÜVENLİĞİ

TANIM :İş yerlerinde işin yürütülmesi 
sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
sağlığa zarar verebilecek koşullardan 
korunmak amacıyla yapılan SİSTEMLİ VE 
BİLİMSEL ÇALIŞMALARA “ İŞ SAĞLIĞI 

VE  GÜVENLİĞİ” denilmektedir.  



İŞVERENİN ÜÇ ANA  GÖREVİ

• En güvenli ve sağlıklı teknolojiyi
uygulamak

• Çalışanları EĞİTMEK

• Çalışanları DENETLEMEK



7. Prensip

Kazalardan korunma yöntemleri ile 

�üretim, maliyet, kalite kontrolü metotları 
benzerlik ve paralellik arz eder.



8. Prensip

İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DE  katılmalı

ve sorumluluğa ortak olmalıdır.



9. Prensip

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
konusunda 

FORMEN VE USTABAŞI  

gibi ilk kademe yöneticileri 
ÇOK ÖNEMLİDİR



10. Prensip

İş güvenliği çalışmalarına 

birinci derecede

İNSANİ DUYGULAR YÖN VERMELİDİR

ANCAK

İş Güvenliği tedbirlerinin
1-Üretimin artması,

2-Masrafların azalması
sonucu maliyetlerin düşmesine 

yardımcı olduğu UNUTULMAMALIDIR



İş Kazası ve meslek hastalığının en aza indirilmesi 
için aşağıda belirtilen hususlarda çalışma 

yapılması gereklidir.

• 1. Güvenli bir işyeri
• 2. Güvenli tesisi, makine , alet
• 3. Güvenli hammadde, malzeme
• 4. Uygun işyeri ortamı
• 5. Uygun Koruyucu malzeme
• 6. Uygun personel seçimi
• 7. Eğitim
• 8. Gözetim, denetim



6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• Tehlike sınıfının belirlenmesi : İşyeri tehlike sınıflarının 
tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

• Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
• Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
• Çalışmaktan kaçınma hakkı
• Çalışanların eğitimi
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu
• Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
• Tehlike sınıfına uygun olmayan meslekte uzman çalıştırma
• Kısa süreli uzman çalıştırma ÜCRET maliyet
• OSGB rekabet ve ticari düşünce 



TEŞEKKÜRLER

• Toplumsal bir yara olan iş kazaları konusunda böyle bir 
bilgilendirmeyi imkan tanıyan Türkiye Makine Mühendisleri 
Odama ve Meslektaşlarıma sonsuz Teşekkür Ederim.

Saygılarımla.

Ümit YANARDAĞ

Makine MÜHENDİSİ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Gazdan Arındırma Uzmanı


