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İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ VE 
KORUNMA PRENSİPLERİ İLE 

TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

(Kaza Sıklık -

Ağırlık Hızı Hesaplaması)

Tıbbi müdahale

Kayıp zamansız

İlk yardım 

MinörMajör

ölüm

Olay / Vaka

Kaza Ramak kala

kayıp zamanlı kayıp zamansız

KAZA SINIFLANDIRMASI



24.11.2017

2

MADDİ HASARLI KAZA

• Yaralanma ile sonuçlanmayan fakat maddi hasar 

meydana getiren kazalardır.

KAZAYA RAMAK KALMA

• Herhangi bir yaralanmayla, malzeme kaybıyla, zararla

sonuçlanmayan fakat bu durumların ortaya çıkma potansiyeline

sahip olan gerçekleşmiş olaylardır. (Örneğin, bir malzemenin

yüksekten düşmesi fakat kimsenin yaralanmaması, yerde duran

bir malzemenin takılmalara neden olması fakat yaralanma

olmaması vs. gibi.)
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KAYIP GÜNSÜZ İŞ KAZASI

• Kaza sonrası kazazedenin işyeri dışında bir sağlık kuruluşunda

veya işyeri sağlık biriminde ayakta tedavi edilip, aynı gün /

vardiya veya bir sonraki gün / vardiya işbaşı yaptırılan

kazalardır.

KAYIP GÜNLÜ İŞ KAZASI

• Kaza nedeni ile iş günü kaybı oluşan kazalardır. İş kazasına

uğrayan kişinin, olayın meydana geldiği günün ertesinde istirahat

alıp programlı vardiyasına dönememesine neden olan kazalardır.

• Kayıp günlü iş kazaları yasal olarak 3 iş günü içerisinde İnsan

Kaynakları birimi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na

bildirilmelidir.
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1- KAZA SIKLIK ORANI

(ACCİDENT FREQUENCY RATE) 

• Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan

mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl

içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin

1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

F1 KAZA SIKLIĞI HESAPLAMASI

F1 KAZA SIKLIĞI

F1=Kaza Adedi x 10 6  / Toplam çalışma saati

TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ = i x [365 gün - (Çalışılmayan gün 

Sayısı)] x 7.5  Saat

i=Yıllık ortalama çalışan sayısı
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1- KAZA SIKLIK ORANI

(ACCİDENT FREQUENCY RATE) 

Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana
geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık
ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün
bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )

Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1.000.000

KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000

KSO= 62.01

2- KAZA AĞIRLIK ORANI 

(ACCİDENT SEVERİTY RATE) 

• Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki

yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl
içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin
toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000 katsayısı ile

çarpılmasıyla hesaplanır.
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F2 KAZA AĞIRLIĞI HESAPLAMASI

F2 KAZA AĞIRLIĞI

F2=Kayıp İş Günü x10 3 / Toplam çalışma saati

TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ = i x [365 gün - (Çalışılmayan gün Sayısı)]
x 7.5 Saat

i=Yıllık ortalama çalışan sayısı

2- KAZA AĞIRLIK ORANI 

(ACCİDENT SEVERİTY RATE) 

Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat
çalışma sayısı x 1000

• Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş
göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün
sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7.500
gün eklenmesi gerekmektedir.

• Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az
sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.
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GENEL KAZALANMA ORANI 

HESAPLAMASI

GENEL KAZALANMA ORANI = F1 x F2 / 1000

TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ = i x [365 gün - (Çalışılmayan gün Sayısı)] 
x 7.5  Saat

i=Yıllık ortalama çalışan sayısı

SGK HESAPLAMASI
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İŞ KAZASI SIKLIK HIZI*

I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş

saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.

II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç

kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI* 

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI = İKS /(PTEGS*8)*1,000,000

veya = İKS /(PTEGS*8)*225.000

İKS = İş kazası sayısı

PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,

PTEGS, Her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde

toplam çalışma saati bulunur.

1,000,000= Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır.

225,000= II yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta

çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.
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İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI**

I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş

gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.

II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini
gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

İş kazası ağırlık hızı =TGK /(PTEGS*8)*1,000,000

veya (TGK*8) / (PTEGS*8)*100

İŞ KAZASI AĞIRLIK  HIZI**

TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı

PTEGS= Toplam prim tahakkuk eden gün sayısı,

=(Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli iş göremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm
vak'a sayısı *7500)

PTEGS, her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde
toplam çalışma saati bulunur.

1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak
için kullanılır.

100= II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini
bulmak için kullanılır.
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2015 YILI İŞ KAZALARI SIKLIK 

VE  AĞIRLIK HIZLARI

Tablo 3.44 - İş Kazası Sıklık ve Ağırlık Hızları, 2015

2015 Yılı

(Dönemler)

İş 

kazası
sayısı

Toplam prim 

tahakkuk 
eden gün 

sayısı 

İş kazası sıklık hızı

2015 yıl sonu 

itibariyle geçici iş 
göremezlik süresi 

(gün) 

2015 yıl 
sonu 

itibariyle 

toplam 
sürekli iş 

göremezli

k derece 
toplamı

2015 yıl

sonu
itibariyle

ölüm

vaka
sayısı

İş kazası ağırlık

hızı

1.000.000 
iş saati)

100 
kişide

Gün Saat 

Ocak - Nisan 57.124    1.316.472.67
3    

5,42 1,22

Mayıs - Ağustos 68.809    1.370.010.94
4    

6,28 1,41 2.357.505    
52.825    

1.360    507    0,41

Eylül - Aralık 65.456    1.383.348.16
7    

5,91 1,33

Toplam 191.389    4.069.831.78
4    

5,88 1,32


