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İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ VE 

KORUNMA PRENSİPLERİ İLE 
TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

(İş Kazalarının Sebepleri)
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OLAY - KAZA ARAŞTIRMA 

METOTLARI
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İş kazası nedir?
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Ceza Davası...
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Maddi tazminat davası…

Manevi tazminat davası...
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Destekten yoksun kalma…
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Rücu Davası…
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KAZA NEDEN 

OLUR?

Domino Teorisi

Bir kaza, bir seri olayların birbirini

takip eder şekilde oluşması

sonucunda meydana gelir.

Sonuncusu kazanın kendisidir.

Kaza halinin hazırlanması zaman

içindeki çeşitli etkenlerin oluşması

ve bir araya gelmesiyle

gerçekleşir. Büyük bir etken de

insanların güvenli olmayan tutum

ve davranışlarıdır.

(W.H. Heinrich, 1931)
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BİZ NEDEN KAZALARI 

ARAŞTIRMAYA GEREK 

DUYARIZ ?

• Kayıpları önleme:

- İnsan

- Özel mülk / Fabrika / Ekipman

- Çevrenin zarar görmesi

- Üretim

- İtibar (yurt içi / yurt dışı )

- Kâr

 Tekrarı önleme

 Raporlama konusunda yasal yükümlülükleri yerine getirme

 Şirketin sorumlu olmadığı durumlarda tazminat ödemekten kaçınma
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Şu anda neleri araştırıyoruz ?

Gelecekte neleri araştırmalıyız ?

 Proses kazaları aşağıdakileri kapsar:

• Tüm Yangın Ve Patlamalar

• Patlayan Bağlantılar, Borular, Tanklar

• Korozif, Zehirli Veya Yanıcı Madde Kaçağı

• Kullanılan Araç-gereçlerin Alarm Sistemleri / 

Triplerinde

• Emniyet Vanalarında/ Patlama Disklerinde

• Acil Emniyet sistemlerinde meydana gelen 

hatalar

 Yukarıdaki olaylardan biri sonucunda 

gerçekleşebilecek bütün kazalar; yani ucuz atlatılan 

kazalar veya öğretici olaylar
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ABANT Kaza 

Yerine İntikal

 Mümkün olan en kısa zaman içerisinde

 Kazanın özelliklerine bağlı en doğru takım..

 Kişisel koruyucular ve diğer güvenlik tedbirleri

 Gerekli malzemeler
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ABANT
Yaralılara İlk Yardım

 Kaza araştırmasına başlamadan evvel tüm 

yaralılara ilk yardım sağlanmalıdır. 

ABANT Kaza 

Mahalli

 Devam eden tehlikeleri ortadan kaldır:

 Kimyasalların yayılmasını durdur

 Elektriği kes

 Basınçları kes

 Gazların salınmasını önle

 Aydınlat

 Havalandır

 İnsanları uzaklaştır

 Haberleşmeyi başlat
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YÖNETİMİN ACİL TEPKİSİ

 Yönetici olarak:

• Kazayı öğrenir öğrenmez araştırmayı    

başlatın

• Öncelikle

– Kaza yerini gidip görün

– Çalışanlarla bizzat ilgilenin

– Olaya ilgisi bulunan herkesle 

konuşun

– Olayı önemsediğinizi gösterin

Neleri görmeli ya da bilmelisiniz?
• Olay mahalli (gerçekler)

• Olayın sonuçları 

• Olayla ilgili insanlarla konuşun

• Prosedürlere bakın

• Her türlü ilgili dokümana ulaşın ( izinler gibi )

• Muhtemel sebepler

Olay yerinden ayrılırken kendinize şunları sorun?
• Olayla ilgili her şeyi bildiğinize emin misiniz?

• Anlatılanlar size mantıklı geldi mi ?

• Başka ne tür bilgilere ihtiyacınız var?

Kaza yerine giderken şunları düşünün :

Olaya neler sebep olmuş olabilir?

• Niçin?

• Niçin?

• Niçin?
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• Revirle bağlantı kur

• Ciddiyeti gözden geçir

• Birliği Sağla

• Hastane Ziyaretleri

Bağlantıyı Koparma

• Olay sonrası tıbbî yardım

• Ev ziyaretleri

• İşyerinde hafif görevler

Kişisel İhtiyaçlarla İlgilen

• İmkanlar

• Araç

Çalışanın Ailesi İle Temas

• Bilgilendir

• Endişeleri gider

• Destek öner;

• Ulaşım

• Fabrika tarafından her türlü 

tıbbî yardım

Kimler Bilgilendirilmeli?

• Fabrika Müdürü

• Sorumlu Yönetici

• Personal Bölümü

• Güvenlik Temsilcisi

• Resmî Makamlar

ABANT

Kazazede İfade Tutanağı

• Kazazedenin Adı-soyadı:

• Tarih:

• Saat:

• Gün:

• İfade Edilenler Doğru Ve İnanılır Olmalı, Yorumlar Değil 

Gerçekler Anlatılmalıdır.

• Kaza Öncesi Kimden Talimat Aldın?

• En Son Kiminle Konuştun?

• Kazadan Hemen Önce Kaza Anında Ne Yapıyordun?

• Orada Başka Kim Vardı, Ne Yapıyordu?

• Kaza Olurken Kaza Anında Tam Olarak Ne 

Yapıyordun? Ne Yaptın?

• Kazadan Hemen Sonra Başkaları Ne Yaptı? 



24.11.2017

16

ABANT

Şahit İfade Tutanağı

• Tarih:  Saat: Gün:  imza: Olayla İlgilinin Adı Soyadı:

• İfade Sahibinin Adı Soyadı:

• İfade edilenler doğru ve inanılır olmalı,yorumlar değil gerçekler anlatılmalıdır.

• I. BEN KAZAYI GÖZLERİMLE GÖRDÜM Evet deniliyorsa, her soruya kısa cümlelerle cevap arayınız.

• Kazazedeyi gördüğünde nerede duruyordun?

• Ne yapıyordun?

• KAZADAN HEMENHEMEN ÖNCE Kazazede tam olarak ne yapıyordu?

• O alanda başka kim vardı? Ne yapıyordu?

• Kaza olurken KAZA ANINDA tam olarak ne gördün? 

• Kazazede ne yaptı?

• KAZADAN HEMEN SONRA Sen ne  yaptın? Başkaları ne yaptı?

ABANT 
Bilgi Sahibi İfade Tutanağı

• Tarih: Saat: Gün:   Olayla İlgilinin Adı Soyadı:

• İfade Sahibinin Adı Soyadı:

• İfade edilenler doğru ve inanılır olmalı, yorumlar değil 

gerçekler anlatılmalıdır.

• II. KAZAYI GÖRMEDİM AMA AŞAĞIDAKİ YARARLI BİLGİLERİ 

VEREBİLİRİM.

• Kazadan ne zaman haberdar edildin?

• Kim tarafından nasıl haberdar edildin?

• Sana tam olarak ne anlatıldı?

• Kaza ile ilgili ilave neler söyleyebilirsin?
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BİLGİ TOPLAMA

Araştırma lideri, vakit geçirmeden:

Olay yerini bizzat görmeli

Olaya karışanlarla tek tek konuşmalı

• Neredeydin?

• Ne Yapıyordun?

• Ne Gördün?

• Ne Duydun?

• Başkası Ne Dedi?

• Ne Olduğunu Düşünüyorsun?

• Olaya Nelerin sebep olduğunu düşünüyorsun?

Sorularını sormalıdır

Söylenenleri not alın

Bilgi toplayın

• Fotoğraflar

• Temas Kanıtları (Boya İzi)

• Hasar Kanıtları (Kırık / Korozyona Uğramış / Aşınmış Parçalar)

• Dokümanlar (Prosedürler / İzinler / Çizimler / Vardiya Kayıtları

• Olayın Kronolojisi

Sorgulama Sırasında

• Kişiyi rahatlatın.

• İnsanlar çalışanları ele veriyormuş gibi 

hissettiklerinden çekineceklerdir

• Sonuçların yargılama için değil, iyileştirme ve tekrarı 

önlemek için kullanılacağını anlatın.

• Sürekli Not Alın!

• Ucu açık sorular sorun!

• “Neler gördünüz?”, “Neler oldu?”

• Sadece dinleyin, kelimelerle yada imalarla 

desteklemeyin, itirazlarda bulunmayın. 

• Anlatanı bölmeyin! İyi bir dinleyici olun.

• Belirsizlikleri aydınlatın.



24.11.2017

18

Sorgulama ve Doğrulama

• Öğrendiklerinizi kesinleştirmek ve doğrulama 

etmek için şimdi kapalı uçlu sorular sorun. Bu 

sayede detayları öğrenebilirsiniz.

• “Siz burada mı duruyordunuz?”

• “Saat tam olarak kaçtı?”

• “Yanında sadece 1 kişi mi vardı?”

Sorgulama

• Yönlendirici olmayın

 Yanlış: “Sizce forklift şoförü forklifti niçin 

dikkatsizce kullanıyordu?”

 Doğru: “Forklift şoförü forklifti nasıl 

kullanıyordu?”

• Eğer şahit nedenler yorumlar veya bahaneler 

öne sürmeye başlarsa kibarca uyarıp 

gördüklerini anlatmasını yorum ve 

yargılamaktan kaçınmasını rica edin!
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Yapılmaması Gerekenler

• Şahitleri zorlamayın, yönlendirmeyin, sözünü kesmeyin ve acele ettirmeyin!

• Yargılamayın, kızmayın, tehdit etmeyin, kimseyi suçlamayın!

• Sözler vermeyin, aranızda sır tutmayın!

• Karşınızdakini aşağılamayın, hor görmeyin!

• Cevabını bildiğinizi düşündüğünüz için bazı soruları sormamazlık etmeyin!

• Kopya verir gibi örnekli sormayın!

• Kendi sorunuzu cevaplamayın, sessizce dinleyin.

Örnek Sorular

• Kazayı ne zaman ve nasıl öğrendiniz?

• Kazanın saati ve tam yeri neresiydi?

• Kaza mahallinde kimler vardı ne yapıyorlardı?

• Kazadan önce ve kaza anında hangi işler yapılıyordu?

• Kaza mahallindeki çalışmalarla ilgili eğitimler verilmiş 

miydi, hangi eğitimler?

• Hangi alet, ekipman, vs.. kullanılmaktaydı?

• Çevresel faktörler nasıldı? Hava, gürültü, ısı, toz, duman 

vs...

• Kazadan sonra yeri değişen şeyler oldu mu?

• Acil durum ekipleri nasıl müdahale ettiler?

• Benzer bir kazanın tekrarlanmaması için neler yapılmalı?
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Sorgulamayı Bitirirken

• Size anlatılanı kendisine özetleyin.

• Yanlış anlaşmaları ve olası düzeltmeleri 

netleştirin.

• Şimdi kendisine kazanın tekrarlanmaması için neler 

yapılması gerektiğini sorun ve önerilerini kaydedin.

• Kazaları yaşayan ve gören kişiler en iyi 

önerilerde bulunabilenlerdir!

• Yardımcı olduğu için teşekkür edin!

• Hatırlayacağı şeyler için size ulaşmasını isteyin.

Sorgulama Kapanış

• Şahitlerden beyanlarını imzalamalarını isteyin ve imzalatın.

• Aslında en iyisi şahitlerin ifadelerini kendilerinin yazmasıdır ama

mümkün değilse siz kaleme alın ve imzalatın.

• İfadelerini değiştirmeleri halinde elinizde taze ve somut bir kanıt

olur ve üzerine gidilmesi gereken bir durum ortaya çıkmış olur.

• (Neden ifadesini değiştiriyor?)
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Alıştırma - Sorgulama

 İkişerli takımlar oluşturalım.

 Bir kişi kazanın şahidi

 Bir kişi de kaza araştırma ekibi

ABANT

5N -1K

 NE…

 NEREDE...

 NASIL...

 NE ZAMAN...

 NEDEN... 

 KİM...
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NE...

• Kaza neydi?

• Yaralanma/ hastalık neydi?

• Kaza anında ne yapılıyordu?

• Onlara ne yapmaları söylenmişti?

• Hangi malzemeler kullanılıyordu?

• Hangi uygulama yürütülüyordu?

• Hangi talimatlar verilmişti?

• Hangi önlemler gerekliydi?

• Hangi KKD kullanılmalıydı?

NE...

• Diğerleri kazaya neden olacak ne yaptılar?

• Hangi sorun veya soruyla karşılaşıldı?

• Kazadan sonra kazazede veya diğerleri ne yaptılar?

• Görgü tanıkları ne gördüler?

• Olayın tekrarlanmasını önlemek için ne yapılacak?

• Hangi güvenlik kuralları bozuldu?

• Hangi güvenlik kuralları eksikti?

• Hangi güvenlik kuralları/ prosedürleri gerekli?
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NEREDE...

• Kaza nerede oldu?

• Çalışan kaza anında neredeydi?

• Denetçi o sırada neredeydi?

• Beraber çalıştığı kişiler o sırada neredeydi?

• Kaza olduğunda görgü tanıkları neredeydi?

NE ZAMAN...

• Kaza ne zaman oldu?

• Çalışan göreve ne zaman başladı?

• Çalışan göreve ne zaman atandı?

• Tehlikeler çalışan için ne zaman belirdi?

• Denetçi çalışanın çalışmasını en son ne zaman kontrol etti?

• Çalışan bir şeylerin yanlış olduğunu ne zaman fark etti?
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NASIL...

• Çalışan nasıl yaralandı?

• Kazadan nasıl kaçınılabilirdi?

• İş arkadaşları benzer kazadan nasıl kaçınabilir?

• Denetçi kazayı nasıl önleyebilirdi?

NEDEN...

• Çalışan neden yaralandı?

• Çalışan neden bu şekilde davrandı?

• Diğer kişiler neden bu şekilde davrandı?

• Kişisel Korunum Teçhizatı neden kullanılmadı?

• Çalışana neden belirli talimatlar verilmedi?



24.11.2017

25

NEDEN...

• Çalışan neden bu konum/yerdeydi?

• Çalışan neden bu alet(ler)i veya makinayı kullanıyordu?

• Çalışan neden denetçiyle birlikte kontrol etmedi?

• Çalışan neden bu koşullarda çalışmaya devam etti?

• Denetçi o sırada neden orada değildi?

KİM...

• Kim yaralandı?

• Kazayı kim gördü?

• Onunla kim çalışıyordu?

• Maruz kalmış çalışana kim talimat verdi, eğitti, görevlendirdi?

• Başka kimler dahildi?

• Olayın tekrarlanmasını önlemekte kim yardımcı olabilir?


