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kullanması ve format çeşitliliğinin azaltılması sayesinde; zaman kayıplarının 
azaltılması, proje maliyetlerinin öngörülen mali bütçeyle karşılaştırılması, şantiye 
toplantılarının objektif veriler ışığında gerçekleştirilmesi ve performans kriterleriyle 
ölçülebilen bir şantiye yönetimine ulaşılması mümkün olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği açısından formlarda ele alınan kısımlar, sahada görevli teknik 
persone e genel hatırlatıcı bilgi verecek nitelikte unsurdan meydana gelmektedir. 
İmalatta görevli teknik personelin özellikle 6331 sayılı kanun ve İnşaatla ilgili iş sağlığı 
ve güvenliği yönetmeliklerindeki yükümlülükleri bilmesi ve şantiyeye fiziksel 
koşullarına göre gerekli önlemleri ve aksiyonları alması gerekmektedir. Her proje için 
yapılacak kontrol listesi çalışmalarında iş güvenliği kontrol kriterlerinin mevzuat ve 
şantiye fiziksel koşullarına göre geliştirilmesi gerekecektedir. Bildiri kapsamında 
hazırlanan formların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na, Belediyelere ve Yapı 
Denetim Firmalarına sunulup, uzun vadede daha kullanışlı hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Günümüzde mevzuat gereği, Risk Değerlendirmesi formları yanında, 
Yapı Denetim firmaları tarafından kalıp ve donatı tutanağı gibi basit formlar 
kullanılmaktadır. Türkiye’de genellikle yazılan kural ve şartnamelerin gerektirdiklerinin 
yapılması yöntemiyle gidilmesine rağmen, mesleki etiğe sahip bir teknik personelin, 
yaptığı işin fen ve sanat kurallarının gerektirdiklerini de sı gerektiği 
unut lıdır. 

Bildiride sunulan çalışma üzerinden daha profesyonel bir sistemin geliştirmesine 
yönelik araştırmalar halen devam edilmektedir. İmalat kalemi sayıları arttırılarak, 
formların tablet bilgisayarlara aktarılması ve kontrol formlarına imalat fotoğraflarının 
eklenmesi ile kontrol sürecinin fonksiyonelliğinin arttırılması arzulanmaktadır. 
Özellikle form doldururken mahallerin karıştırılmaması adına, her mahalle yerleştirilen 
2 boyutlu (2D) matris bar kodların tablet bilgisayara okutulmasıyla, sistemin daha pratik 
uygulanabilir hale getirilmesi istenmektedir. 
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Öz 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu; işyeri bilgileri, 
kazazede veya kazazedelerin / meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile hastaneye sevk 
edilene ait bilgiler, iş kazası halinde doldurulacak ve meslek hastalığı halinde 
doldurulacak olan kısımlardan oluşmakta, kaza meydana gelmesi durumunda işveren 
veya vekili tarafından doldurulmaktadır. Bahse konu olan kaza bildiriminin internet 
üzerinden yapılması, son birkaç yılda olgunlaşan bir yöntemdir. Özellikle elektronik 
ortama geçilmeden önceki dönemde işveren ya da vekili tarafından doldurulan formlar 
incelendiğinde, açık uçlu soruların boş bırakıldığı ya da yanlış cevaplandığı tespit 
edilmiştir. Elektronik ortama aktarılan formun ilgili kişilerce doldurulması nispeten 
daha kontrollü olsa da iş kazası olması durumunda bu formu dolduran işveren ya da 
işveren vekillerinin halen yanlış veya eksik doldurduğu bilinmekte ve bu durum bu 
formların akademik çalışmalarda kullanılmasını güçleştirmektedir.  
 

Bu nedenle bu konuda bir çalışma yapma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yapılan 

çalışmada kaza bildirim formunun mevcut durumdaki eksikler tespit edilerek çözüm 
önerileri getirilecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Kaza Bildirim Formu, İş Kazaları, Kaza Bildirimi, Uygulama 
Sorunları 
 

 

Giriş 
 

İş kazasının tanımı ve kapsamı 5510 sayılı Kanun’da beş madde kapsamında yer 
almaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu iş kazası meydana 
gelmesi durumunda, işveren bu kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve diğer idari 
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birimlere bildirmekle yükümlüdür. SGK tarafından hazırlanmış olan “Sosyal Güvenlik 
Kurumu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” iş kazası meydana gelme 
durumundan sonra işveren veya işveren vekili tarafından doldurularak en geç üç iş günü 
içerisinde Kuruma bildirilmek zorundadır. Kaza bildirim formu Sosyal Güvenlik 
Kurumunca hazırlanan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü 
olanlar tarafından internet yolu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. 

 
Kişiler, gerek normal yaşantılarını devam ettirirlerken gerekse de mesleklerini icra 

ederlerken hayatlarını, sağlıklarını ve gelirlerini tehlikeye düşürebilecek veya 
değiştirebilecek bazı risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu itibarla sosyal risk 
kavramı gelecekte vukuu bulması muhtemel ancak belirsiz bir olguyu ifade etmektedir. 
Bu bakımdan çalışma hayatında aktif bir rol oynayan sigortalılar açısından 
karşılaşılabilecek risklerden bir tanesi de iş kazası olaylarıdır. İş kazaları sigortalıların 
mesleklerini ifa ederken karşılaştıkları risk grubu içinde yer aldığından niteliği 
açısından mesleki bir risk olup ani bir etki sonucu ortaya çıkmaları nedeniyle de 
zamansal süreç bakımından kısa vadeli bir risktir (Tunçay, 2012). Dolayısıyla kaza 
bildirim sürecinin sistematik bir şekilde ilerlemesi tekrarlarının önüne geçilmesi ve 
sigortalı haklarının korunması açısından oldukça önemlidir.  
 

Hayatın olağan akışı içerisinde insan yaşamının kutsallığı ilkesi açısından bakıldığında 
hem istihdam eden, hem istihdam edilen, hem de olaya müdahil olan üçüncü şahıslar 
tarafından arzu edilmeyen bir durum olmakla birlikte; iş kazaları iş hayatında bir vakıa 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte yaşanan bu vakalar, bu kişilerin sosyal güvenliğe 
olan ihtiyaçlarını gün yüzüne çıkartmaktadır. Bu yüzden sosyal güvenlik mevzuatımızı 
düzenleyen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda” iş 
kazaları da risk faktörleri arasında sayılarak, bu Kanunla güvence altına alınmış, yapılan 
düzenlemelerle sigortalılar bu risk faktörüne karşı korunmaya çalışılmıştır (Tunçay, 
2012). 
 

İşyerinde çalıştırdığı kişileri, Kuruma bildirme yükümlülüğü 5510 sayılı Kanuna göre 
işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işveren para cezası ile cezalandırıldığı gibi bazı olaylar nedeniyle Kurumun 
uğradığı zararları da tazmin etmesi bakımından da sorumlu tutulmuştur. 
 

Yapılan çalışmada, iş kazasından sayılan hallerin açıklanmasından sonra kaza bildirim 
süreci irdelenmiştir. Yurt dışı uygulama örnekleri incelenmiş sonrasında tartışma ve 
öneriler paylaşılmıştır.  
 

 

5510 Sayılı Kanun’da İş Kazası  
 

6331 sayılı Kanun, Madde 3’e göre İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 
engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012).  
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’de tanıma 
göre iş kazası (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2006);  
 

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 
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Kişiler, gerek normal yaşantılarını devam ettirirlerken gerekse de mesleklerini icra
ederlerken hayatlarını, sağlıklarını ve gelirlerini tehlikeye düşürebilecek veya 
değiştirebilecek bazı risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu itibarla sosyal risk 
kavramı gelecekte vukuu bulması muhtemel ancak belirsiz bir olguyu ifade etmektedir. 
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düzenleyen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda” iş 
kazaları da risk faktörleri arasında sayılarak, bu Kanunla güvence altına alınmış, yapılan 
düzenlemelerle sigortalılar bu risk faktörüne karşı korunmaya çalışılmıştır (Tunçay, 
2012).

İşyerinde çalıştırdığı kişileri, Kuruma bildirme yükümlülüğü 5510 sayılı Kanuna göre 
işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen işveren para cezası ile cezalandırıldığı gibi bazı olaylar nedeniyle Kurumun 
uğradığı zararları da tazmin etmesi bakımından da sorumlu tutulmuştur.

Yapılan çalışmada, iş kazasından sayılan hallerin açıklanmasından sonra kaza bildirim 
süreci irdelenmiştir. Yurt dışı uygulama örnekleri incelenmiş sonrasında tartışma ve 
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5510 Sayılı Kanun’da İş Kazası  
 

6331 sayılı Kanun, Madde 3’e göre İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 
engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012). 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13’de tanıma 
göre ş kazası Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2006)

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 

başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
• Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda, 
• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında,  
 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle 
getiren olaydır. 
 

İşyeri ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. 
Maddesinde sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini 
yaptıkları yerler olarak tanımlanmıştır ve üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya 
meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılır. 
 

Kanunda belirtildiği üzere bir kazanın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için, kaza 
geçiren kişinin sigortalı olması, meydana gelen bir olay nedeniyle bedenen veya ruhen 
özre uğraması, bu olay ile ortaya çıkan sonuç arasında ilişki bulunması gerekmektedir.   
 

İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13’üncü Maddesinde aşağıdaki gibi 
tanımlanmaktadır: 
 

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların işveren 
kontrolünde bulunan bir yerde iş kazası geçirmesi halinde, iş kazasının işveren 
tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,  

• İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde  
iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren üç işgünü içinde, 

• Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda ise iş kazasının 
kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya 
engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.  
 

 
Kaza Bildirim Süreci 

 
İş kazası bildiriminin, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 
“iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu” ile yapılması gerekmekteydi.  Programın 
uygulamaya açıldığı 28/02/2012 tarihinden itibaren, İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu elektronik ortamda doldurularak Kuruma gönderilebilmektedir.  
 

İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası Meslek Hastalığı 
Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, E-SGK başlığı altında yer alan Diğer 
Uygulamalar menüsü içinde bulunan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden 
Hizmet Akdi İle Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından 
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ulaşılabilmektedir (Şekil 1). Bildirim, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, internet 
erişiminin bulunmadığı yerlerde kağıt ortamında da Kuruma gönderilebilmektedir (SGK, 
2012).  
 

 

 

Şekil 1. SGK Ana Sayfası. 
 

Elektronik ortamda kaza bildirimine geçilmeden önce uygulama olan süreçte, işverenler 
tarafından doldurulan formlar posta yolu ile ilgili kuruma iletilmekteydi. Mevcut formda; 
işyeri bilgileri, kazazede veya kazazedelerin / meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile 
hastaneye sevk edilene ait bilgiler, iş kazası halinde doldurulacak ve meslek hastalığı 
halinde doldurulacak olan kısımlar bulunmaktadır (Şekil 2).  
 

 

 

Şekil 2. Bildirim İşlemleri Ana Sayfa 

 

İşyeri bilgileri kısmı, işyerinin, bağlı olduğu il, sicil numarası, vergi dairesi ve numarası, 
telefon, faks, işyerinin unvanı ve adresi, işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk, stajyer-çırak, terör 
mağduru, özürlü, hükümlü, eski hükümlü) hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır 
(Şekil 3). 
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tarafından doldurulan formlar posta yolu ile ilgili kuruma iletilmekteydi. Mevcut formda; 
işyeri bilgileri, kazazede veya kazazedelerin / meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile 
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Şekil 2. Bildirim İşlemleri Ana Sayfa

İşyeri bilgileri kısmı, işyerinin, bağlı olduğu il, sicil numarası, vergi dairesi ve numarası, 
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Şekil 3. İş Yeri ve Bildirimi Hazırlayan Kişinin Bilgileri 
  

 

Kazazede veya kazazedelerin / meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile hastaneye sevk 
edilenin, adı soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, 
BAĞ-KUR sicil numarası, işe giriş tarihi, medeni hali, öğrenim durumu (okuryazar, 
okuryazar değil, ilköğretim, orta öğretim, yüksekokul, üniversite, yüksek lisans, doktora), 
istihdam durumu (daimi, mevsimlik, geçici, eski hükümlü, hükümlü, özürlü, ödünç çalışan, 
terör mağduru, stajyer-çırak, alt işverene ait çalışan, diğer, kendi adına ve hesabına), 
çalışma şekli (tam zamanlı, kısmi zamanlı, diğer), prim ödeme hali, son bir yıl içindeki 
toplam ücretli izin gün sayısı, son işyerine giriş tarihi, esas işi, uyruğu, işçinin birinci 
derece yakınının adı soyadı ve açık adresi ile ilgili bilgiler ikinci kısımda 
sorgulanmaktadır. 
 

Kaza tarihi, kaza gününde iş başı saati, kazanın saati, kaza anında yaptığı iş, kazanın 
sebebi, kaza sonucu iş göremezliği, yaranın türü, yaranın vücuttaki yeri, işyerinin 
büyüklüğü, çalışılan ortam, çalışılan çevre, kaza anında kazazedenin yürütmekte olduğu 
genel faaliyet, kazadan az önceki zamanda kazazedenin yürütmekte olduğu özel faaliyet, 
olayı normal seyrinden saptıran kazaya sebebiyet veren olay (sapma), yaralanmaya sebep 
olan hareket olay (olay), özel faaliyet sırasında kullandığı materyal (araç), sapmaya sebep 

veren materyal (araç), yaralanmaya sebep olan hareket sırasında kullanılan materyal (araç), 
kazayı gören, şahitlerin adresi, adı soyadı ve imzası, kazanın oluş şekli ve sebebinin 
açıklaması ile ilgili bilgiler iş kazası halinde doldurulacak kısımda sorgulanmaktadır (Şekil 
4). 
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Şekil 4. Kaza Bilgileri 
 

Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi tarihi, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile sevk 
edilenin çalıştığı bölüm/iş, meslek hastalığı tanısı veya şüphesinin türü, meslek hastalığının 
saptanma şekli (periyodik muayene ile üst kurum sevki ile meslek hastalığı hastanesi, 
diğer) ile ilgili bilgiler meslek hastalığı halinde doldurulacak kısımda sorgulanmaktadır.  
 

 

Yurt Dışı Uygulama Örnekleri 
 

Yurt dışına ilişkin kaza bildirim süreçleri incelendiğinde OSHA tarafından uygulanan 
sistem mercek altına alınmıştır. OSHA iş kazası bildirim koşullarını 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren güncellemiştir. Bugüne kadar, işverenlerin, işyerindeki tüm ölümleri 
ve aynı olayda 3 ya da daha fazla işçinin hastaneye yattığı durumları raporlamaları 
gerekiyordu. Yeni raporlama koşullarına göre ise, işverenler, bundan sonra, tüm işle 
ilgili ölümleri olayın ortaya çıkmasından sonraki 8 saat içinde ve tüm hastaneye 
yatanları, uzuv kopmalarını ve bir göz kayıplarını olayın ortaya çıkmasından sonraki 24 
saat içinde raporlamaları gerekecektir. İşverenler bu bildirimleri normal iş saatleri 
sırasında işyerlerine en yakın bölge ofisini arayarak, 24 saat içinde herhangi bir zaman 
OSHA hattını arayarak, ya da çevrimiçi raporlama ile yapabileceklerdir. OSHA çalışma 
sekreter yardımcısı Dr. David Michaels’in açıklaması şu şekildedir: “Bu güncellenmiş 
rapor gerekliliklerinin sadece bir evrak değil hayat kurtarıcı bir amaca sahip olduğunu 
hatırlamak önemlidir. Onlar en ciddi işyeri tehlikelerini belirlemek ve ortadan 
kaldırmak yoluyla gelecekteki yaralanmaları önlemede işverenlere ve çalışanlara 
yardımcı olacaktır.” OSHA’nın güncel iş kazası raporlama akışını şu şekildedir (Güney, 
2015); 
 

İngiltere’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu-HSE (Health and Safety Executive) iş 
güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili konuları raporlamayı zorunlu hale getirmiştir. Ölümlü 
kaza, ciddi yaralanmaya sebebiyet veren kazalar, meslek hastalıkları ve ramak kala 
olaylar bu kuruma raporlanmaktadır. Raporlama gerektiren yaralanmalar kırık, çatlak, 
görme kaybı, uzuv kaybı, iç organlara zarar verici ezilmeler, baş derisinin soyulması, 
ciddi yanıklar, başa alınan darbeden kaynaklanan bilinç kaybı ve diğer hipotermi, 
resüsitasyon yada 24 saatten fazla hastanede kalmayı gerektiren rahatsızlıklar olarak 
sıralanır.  
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Şekil 4. Kaza Bilgileri

Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi tarihi, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi ile sevk 
edilenin çalıştığı bölüm/iş, meslek hastalığı tanısı veya şüphesinin türü, meslek hastalığının 
saptanma şekli (periyodik muayene ile üst kurum sevki ile meslek hastalığı hastanesi, 
diğer) ile ilgili bilgiler meslek hastalığı halinde doldurulacak kısımda sorgulanmaktadır. 

Yurt Dışı Uygulama Örnekleri 

Yurt dışına ilişkin kaza bildirim süreçleri incelendiğinde OSHA tarafından uygulanan 
sistem mercek altına alınmıştır. OSHA iş kazası bildirim koşullarını 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren güncellemiştir. Bugüne kadar, işverenlerin, işyerindeki tüm ölümleri 
e aynı olayda 3 ya da daha fazla işçinin hastaneye yattığı durumları raporlamaları 

gerekiyordu. Yeni raporlama koşullarına göre ise, işverenler, bundan sonra, tüm işle 
ilgili ölümleri olayın ortaya çıkmasından sonraki 8 saat içinde ve tüm hastaneye 
yatanları, uzuv kopmalarını ve bir göz kayıplarını olayın ortaya çıkmasından sonraki 24 
saat içinde raporlamaları gerekecektir. İşverenler bu bildirimleri normal iş saatleri 
sırasında işyerlerine en yakın bölge ofisini arayarak, 24 saat içinde herhangi bir zaman 
OSHA hattını arayarak, ya da çevrimiçi raporlama ile yapabileceklerdir. OSHA çalışma 
sekreter yardımcısı Dr. David Michaels’in açıklaması şu şekildedir: “Bu güncellenmiş 
rapor gerekliliklerinin sadece bir evrak değil hayat kurtarıcı bir amaca sahip olduğunu 
hatırlamak önemlidir. Onlar en ciddi işyeri tehlikelerini belirlemek ve ortadan 
kaldırmak yoluyla gelecekteki yaralanmaları önlemede işverenlere ve çalışanlara 
yardımcı olacaktır.” OSHA’nın güncel iş kazası raporlama akışını şu şekildedir (Güney, 
2015);

İngiltere’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu HSE (Health and Safety Executive) iş 
güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili konuları raporlamayı zorunlu hale getirmiştir. Ölümlü 
kaza, ciddi yaralanmaya sebebiyet veren kazalar, meslek hastalıkları ve ramak kala 
olaylar bu kuruma raporlanmaktadır. Raporlama gerektiren yaralanmalar kırık, çatlak, 
görme kaybı, uzuv kaybı, iç organlara zarar verici ezilmeler, baş derisinin soyulması, 
ciddi yanıklar, başa alınan darbeden kaynaklanan bilinç kaybı ve diğer hipotermi, 

süsitasyon yada 24 saatten fazla hastanede kalmayı gerektiren rahatsızlıklar olarak 
sıralanır.

 

İşverenler veya iş güvenliğinden sorumlu çalışanlar bu bildirimleri online formu 
doldurarak, ölümcül ve ciddi yaralanmalar için mesai saatlerinde telefonla kurumu 
arayarak raporlama ile yapabileceklerdir. Bildirimlerin hemen yapılması, yazılı 
Raporların ise en geç 10 gün içinde iletilmesi gerekmektedir. HSE iş kazası 
bildirimlerini 1 Ekim 2013 tarihinde güncellemiş ve bildirim gereken ramak kala olay 
kategorilerini azaltmış, meslek hastalıkları ve yaralanma için gereken sınıflandırmayı 
yenilemiştir. 

 
 

Şekil 5. OSHA İş Kazası Raporlama Akışı 
 

 

Tartışma  
 

İşverenler tarafından kaza meydana geldikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde kaza 
bildirim formu ile bildiriminin yapılmasının gerektiği yukarıda detaylı olarak 
açıklanmıştır. Bu noktada tartışılması gereken ilk soru, kaza bildirim formunun kim 
tarafından doldurulduğudur. Şirket şifrelerine sahip olması koşulu ile işveren, işveren 
vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından bildirimin yapılması gerekirken, 
hassasiyetle ve uzman kişilerce doldurulması gereken kaza bildirim formlarının 
çoğunlukla SGK işe giriş işlemlerini yürüten kişi/kişiler tarafından doldurulduğu 
maalesef bilinen bir gerçektir. Bu durumda karşılaşılan sorun, bildirim sürecinde 
cevaplanması gereken soruların yanlış ya da eksik doldurulmasıdır. Kaza bildirimlerinin 
bir uzman eşliğinde doldurulması bir gereklilikten ziyade zorunluluktur. Aksi takdirde, 

bildirim formundaki çoktan seçmeli sorulara verilecek cevaplarla iletilen kaza 
senaryosu gerçeği yansıtmayacak ve istatistikleri yanıltacaktır. Bu nedenlerle ülkemizde 

İŞÇİ YARALANDI 

ÖLÜMCÜL MÜ? 

          EVET 

8 SAAT İÇİNDE 
OSHA’YA 

RAPORLAYIN 

HAYIR 

ÇALIŞAN 
HASTANEYE 
BAŞVURDU 

MU? 

         EVET 

24 SAAT İÇİNDE 
OSHA’YA 

RAPORLAYIN 

HAYIR 

UZUV 
KOPMASI 
VAR MI? 

       HAYIR 

         EVET 

       HAYIR 

BİR GÖZ 
KAYBI VAR 

MI? 

RAPORLAMA 
GEREKSİZ 
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hemen hemen tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili 
görevlendirdiği iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin bu bildirimlere eşlik 
etmeleri elzemdir.  
 

Tespit edilen bir başka husus da kaza bildirimlerinin yazılı olarak doldurulup SGK 
Merkezlerine posta yoluyla iletildiği döneme göre elektronik ortamda iyileştirme 
gösterdiğidir. Fakat sistemde hala bir takım eksikler göze çarpmaktadır. En önemli 
eksiklik kategorik olarak seçenek sunan kazaya sebep olan olay, kazaya sebep olan olay 
alt grup, kazaya sebep olan araç/gereç, kazaya sebep olan araç/gereç alt grup, iş 
kazasının gerçekleştiği yer/bölüm, iş kazasının gerçekleştiği yer/bölüm alt grup, kaza 
anında kazazedenin yürütmekte olduğu genel faaliyet, kaza anında kazazedenin 
yürütmekte olduğu genel faaliyet alt grup, kazadan az önceki zamanda kazazedenin 
yürüttüğü özel faaliyet, kazadan az önceki zamanda kazazedenin yürüttüğü özel faaliyet 
alt grup, özel faaliyet sırasında kullandığı araç/gereç, özel faaliyet sırasında kullandığı 
araç/gereç alt grup, yaralanmaya neden olan olay, yaralanmaya neden olan olay alt grup, 
yaralanmaya neden olan araç/gereç, yaralanmaya neden olan araç/gereç alt grup, 
yaranın türü, yaranın türü alt grup, çalışılan çevre ve çalışılan çevre alt grup 
değişkenlerindeki kategorilerin yetersizliğidir. Bu eksiklik nedeniyle formu dolduran 
tanımlanamayan/belirtilmeyen sapma ya da sınıflandırmada listelenmemiş başka… vb. 
kategorilerine yönelmekte ve bu durum sonuçları belirsizleştirmektedir. Bu durum 
kategorilerin kısıtlı ve kapsamının dar olduğu görüşünü desteklemektedir (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Kaza Bildirim Örneği 
 

İşverenlerce doldurulan bu formların değerlendirilmesinde karşılaşılan en dikkat çekici 
sorun, soruların tamamına cevap verilmemesi ya da verilememesidir. Bu durum, kaza 
senaryolarının tam olarak canlandırılmasına engel olmakta, kaza kök sebeplerinin 
araştırılmasını olanaksız kılmaktadır. Bir başka sorun ise soruların açık uçlu olması 
sebebiyle işverenlerden gelen istikrarsız cevaplardır. Bu tip uygulamalarda çoktan seçmeli 
soruların hem değerlendirmesinin hem de bilimsel çalışmalarda kullanılmasının daha 
kontrollü olduğu bilinen bir gerçektir (Akboğa, 2014). Kaza bildirimlerinin elektronik 
ortama aktarılmasıyla bu sorunlar nispeten ortadan kalkmıştır.     
 

Kaza bildirim formunun, formu doldurana alternatiflerin arasından seçenek sunması hız 
kazandırdığı ve bir standartlaştırmaya yönlendirmesi bir avantaj olsa da sınırlı bir 
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hemen hemen tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili 
görevlendirdiği iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin bu bildirimlere eşlik 
etmeleri elzemdir. 

Tespit edilen bir başka husus da kaza bildirimlerinin yazılı olarak doldurulup SGK 
Merkezlerine posta yoluyla iletildiği döneme göre elektronik ortamda iyileştirme 
gösterdiğidir. Fakat sistemde hala bir takım eksikler göze çarpmaktadır. En önemli 
eksiklik kategorik olarak seçenek sunan kazaya sebep olan olay, kazaya sebep olan olay 
alt grup, kazaya sebep olan araç/gereç, kazaya sebep olan araç/gereç alt grup, iş 
kazasının gerçekleştiği yer/bölüm, iş kazasının gerçekleştiği yer/bölüm alt grup kaza 
anında kazazedenin yürütmekte olduğu genel faaliyet, kaza anında kazazedenin 
yürütmekte olduğu genel faaliyet alt grup kazadan az önceki zamanda kazazedenin 
yürüttüğü özel faaliyet, kazadan az önceki zamanda kazazedenin yürüttüğü özel faaliyet
alt grup özel faaliyet sırasında kullandığı araç/gereç, özel faaliyet sırasında kullandığı 
araç/gereç alt grup, yaralanmaya neden olan olay, yaralanmaya neden olan olay alt grup, 
yaralanmaya neden olan araç/gereç, yaralanmaya neden olan araç/gereç alt grup, 
yaranın türü, yaranın türü alt grup, çalışılan çevre ve çalışılan çevre alt grup 
değişkenlerindeki kategorilerin yetersizliğidir. Bu eksiklik nedeniyle formu dolduran 
tanımlanamayan/belirtilmeyen sapma ya da sınıflandırmada listelenmemiş başka… vb. 
kategorilerine yönelmekte ve bu durum sonuçları belirsizleştirmektedir. Bu durum 
kategorilerin kısıtlı ve kapsamının dar olduğu görüşünü desteklemektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Kaza Bildirim Örneği

İşverenlerce doldurulan bu formların değerlendirilmesinde karşılaşılan en dikkat çekici 
sorun, soruların tamamına cevap verilmemesi ya da verilememesidir. Bu durum, kaza 
senaryolarının tam olarak canlandırılmasına engel olmakta, kaza kök sebeplerinin 
araştırılmasını olanaksız kılmaktadır. Bir başka sorun ise soruların açık uçlu olması 
sebebiyle işverenlerden gelen istikrarsız cevaplardır. Bu tip uygulamalarda çoktan seçmeli 
soruların hem değerlendirmesinin hem de bilimsel çalışmalarda kullanılmasının daha 
kontrollü olduğu bilinen bir gerçektir (Akboğa, 2014). Kaza bildirimlerinin elektronik 
ortama aktarılmasıyla bu sorunlar nispeten ortadan kalkmıştır.    

Kaza bildirim formunun, formu doldurana alternatiflerin arasından seçenek sunması hız 
kazandırdığı ve bir standartlaştırmaya yönlendirmesi bir avantaj olsa da sınırlı bir 

hacme sahip olması yukarıda değinilen sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Kaza bildirim formunda tanımlanan değişkenlere ait kategorilerin olabildiğince net ve 
geniş olması uygulamanın daha kullanıcı dostu olmasını sağlayacak ve istatistiklere 
daha güvenilir bilgiler aktarılmış olacaktır.  
 

Kazanın oluş şekli ve sebebinin açıklandığı bölümde, yazı ile tarif edilen kaza oluşunun 
sayı ile sınırlandırılmış harf karakterleriyle yazılıyor olması, raporun belirli bir format 
içerisinde değerlendirilmesi maksadıyla değerlendirilebilecek olsa da çoğu kez kaza ile 
ilgili “öz” bilgilerin bu forma yazılmadığı tespit edilmektedir. Bu nedenle, kazanın 
anlatımı ile ilgili gerekli görülmesi halinde işveren tarafından bu sisteme işyerinde 
tutulan tutanak vb. dokümanların yüklenebilmesini sağlayacak bir eklenti 
getirilebileceği düşünülmektedir. 
 

İlgili bildirim sekmelerinde kazanın gerçekleştiği işyeri ya da kazanın olduğu alan ile 
ilgili görsel (fotoğraf ya da video) yüklenilemiyor olması da önemli bir eksikliktir. 
Günümüzde iş kazaları ile ilgili tutulan ayrıntılı raporlamalarda, kaza ile ilgili geniş 
bilgi veren olay fotoğraflarının bu bildirim formunda bulunmuyor oluşu bir eksiklik 
olarak değerlendirilebilir. 
 

 

Öneriler 
 

Kaza bildirim formlarının iyileştirilmesine ilişkin ilk öneri yaşanan iş kazalarının 
uluslararası platformda meydana gelen kazalarla kıyaslanabilmesine olanak sağlaması 
için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan sınıflandırmayla arasındaki 
açıların kapatılacak şekilde güncellenmesidir (ILO, 2015). ILO tarafından yapılan 
sınıflandırma incelendiğinde dört ana başlık altında; iş yeri bilgileri, kazazede bilgileri, 
yaralanma bilgileri, kaza bilgileri gibi bilgiler sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalarda 
kaza tipi (ICD-10), yaralanma tipi, yaralanan vücut bölgesi (ICD-10), meslekler (ISCO-

88), işyerindeki statü (ICSE-93), bütün ekonomik faaliyetler (ISIC rev. 3) gibi 
değişkenler kategorilere ayrılmıştır. SGK tarafından hazırlanan elektronik bildirim 
formatı her ne kadar ILO formu ile benzerlik gösterse de benzer kaynaklardan 
yararlanarak kaza bildirim formlarının iyileştirilmesi, hem yukarıda değinilen değişken 
kategorilerindeki yetersizlik sorununu ortadan kaldıracak hem de uluslararası 
standartlara uygun bir kaza bildirim formunun kullanımı ile küreselleşmeye uyum 
sağlanacaktır. 
 

Çalışma kapsamında yabancı ülkelerin kaza raporlama sistemleri de incelenmiştir 
Görüldüğü gibi yurt dışında kaza bildirim işlemi çok daha hızlı ve sistematik bir şekilde 
yapılmaktadır. Bu noktada getirilebilecek öneri iş kazası gibi önemli bir olgunun 3 gün 
gibi uzun bir sürede değil daha hızlı bir şekilde bildiriminin yapılmasıdır.  
 

SGK tarafından oluşturulan güncel bildirim formunun, uygulamada karşı karşıya 
kalınan sorunları dikkate alarak güncellenmesi adına belirli periyotlarla çalıştaylar 
düzenlenmeli, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı istatistiki veriler 
sağlamasının önündeki engellerin kaldırılması için iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. 
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