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Özet 

Bu çalışmada TRB1 bölgesindeki iller (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) arasındaki iş kazalarına 

ilişkin 2010-2015 yılları arasında istatistiki karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma verileri TUISAG'dan elde 

edilmiştir. Cinsiyete göre iller arasındaki iş kazalarını karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. 

İstatistiksel analiz SPSS 18.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde 

erkek işçilerde görülen iş kazası ortalamaları sırasıyla % 0.32, 0.38, 0.07 ve 0.02'dir. Malatya ilinde kadın işçiler 

için yıllık iş kazası ortalaması Bingöl ve Tunceli illerinden daha yüksektir. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli 

illerinde kadın işçilerde iş kazası ortalaması sırasıyla % 0.15, 0.11, 0.01 ve 0.002'dir. TRB1 bölgesinde rapor 

edilen yıllık iş kazası ortalama değerleri, Türkiye'deki ortalama iş kazalarının % 1'ini dahi oluşturmamaktadır. 

Tunceli ve Bingöl'deki işsizlik oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu rapor edilmiştir. Tunceli ve 

Bingöl illerine kıyasla Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda işçi çalışmasından dolayı iş kazalarının 

ortalamalarının yüksek olması doğal/beklenen bir sonuçtur. Sonuç oarak, TRB1 bölgesindeki iş kazalarını 

azaltmak için önlem alınması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: TRB1 Bölgesi, cinsiyet, işçi, iş kazaları. 

 

Comparison of Work Accidents in Male and Female Workers between 2010 

and 2015 Years in Province of TRB1 Region (Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli) 

Abstract:  

In this study, statistical comparisons were made between the years of 2002 and 2015 regarding the work 

accidents in the provinces of TRB1 region (Malatya, Elazığ, Bingöl and Tunceli). Research data were obtained 

from TUISAG. One-way ANOVA was used to compare work accidents  between provinces bygender. Statistical 

analysis was performed using the SPSS 18.0 program. In Malatya, Elazığ, Bingöl and Tunceli, the average rate 

of  work accidents in male workers is 0.32, 0.38, 0.07 and 0.02, respectively. In Malatya, the average annual 

work accidents for female workers is higher than Bingöl and Tunceli. In Malatya, Elazığ, Bingöl and Tunceli, 
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the average of the work accidents for female workers is 0.15, 0.11, 0.01 and 0.002, respectively. The average 

value of reported work accidents in TRB1 region does not constitute even 1% of the average occupational 

accidents in Turkey. It was reported that the unemployment rate of Tunceli and Bingol is above the average of 

Turkey. It is not surprising that the average number of work accidents were higher in Elazığ and Malatya 

provinces compared to Tunceli and Bingöl due to the large number of workers living and working in that 

provinces. In conclusion, it is necessary to take the precautions to reduce the number of work accidents in the 

TRB1 region.  

 

Key words: TRB1 region, gender, worker, work accidents. 

 

1. Giriş 

Bölge Planları, Kalkınma Bakanlığı’nın Kalkınma Ajanslarına verdiği yetki ile istatistikî 

düzey 2 bölgeleri bazında hazırlanan, ilgili bölgenin gelişmesinde gerekli ana stratejileri ve bu 

stratejilere göre faaliyet ve projeleri ortaya koyan önemli çalışmalardır. TRB1 Bölge Planı da 

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerine yönelik olarak 

2014-2023 dönemi için hazırlanmış ve Bölgesel Gelişme Yüksek Komitesi tarafından 30 

Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TRB1 2014-2023 Bölge Planı’nda Bölge vizyonu 

“Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek TRB1” şeklinde ifade 

edilmiş, vizyona götüren gelişme eksenleri “yaşam kalitesi” ve “sürdürülebilir ekonomi” 

olarak belirlenmiştir (Anonim, 2014).  

 

TRB1 bölgesinde yaşam kalitesini ve sürdürülebilir ekonomiyi etkileyen faktörlerin başında iş 

kazaları gelmektedir. Ülkemizde iş kazaları sayısı büyük boyuttadır (Gerek, 1991). İş kazaları 

aynı zamanda işverenlere de ekonomik olarak maliyetler doğurmaktadır. İş kazalarının 

işveren kadar çalışan personel için de olumsuz yönleri bulunmaktadır. İş kazası sonucunda 

çalışamaz duruma gelen işçinin en büyük problemi işsiz kalmaktır. İş kazası mağduru 

personel sosyal güvenliğe sahipse geçici ya da sürekli iş göremezlik gelirinden 

yararlanabilmektedir. Sürekli çalışamama hali doğarsa, çalışan sonrasında daha düşük gelirli 

bir işte çalışmak zorunda olabilecektir (Yılmaz, 2009). İş kazaları aynı zamanda makine, 

malzeme ve üretim kayıplarını da doğurarak iş verimliliğini bozabilmektedir. İş kazalarının 

çalışanlara olumsuz etkisi ile iş gecikmekte, zaman ve iş gücü kayıpları ortaya çıkmaktadır. 

Görüldüğü gibi iş kazaları gerek işveren gerekse çalışan açısından büyüksorunlara neden 

olmaktadır . Bu sebeple iş kazalarına sebep olan unsurlar için gerekli önlemin alınması için 

eğitimlere de ağırlık verilmelidir. TRB1 bölgesinde özellikle ziraat ve gıda verileri üzerine 

yeni çalışmalar yapılmaktadır (Çakır Sahilli ve ark., 2017a; Ertekin ve Çimen, 2017). Mevcut 
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çalışmada Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 bölgesinde 2010-2015 

yılları arasında yaşanan iş kazalarının iller ve cinsiyet bazında istatistikî karşılaştırılmaları 

yapılmıştır.   

 

2. Materyal ve Metot 

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 bölgesi için 2010-2015 yılları 

arasında TUISAG (Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Topluluğu) bünyesinden elde 

edilen erkek ve kadın işçilerin yaşadığı toplam iş kazalarını kapsayan veriler kullanılmıştır 

(Anonim, 2016). Cinsiyete göre iş kazalarının söz konusu illere ait ortalama değerlerinin 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizinden (one way anova) yararlanılmıştır. Ortalama 

iş kazası sayılarında görülecek anlamlı farklılıkların hangi iller arasında gerçekleştiğinin 

belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır (Çimen, 2015; Norusis 

1993). Söz konusu istatistiki analizin gerçekleşmesinde SPSS 18.0 paket programı 

kullanılmıştır. 

 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

2010-2015 yılları arasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde erkek işçilerin 

yaşadığı yıllık toplam iş kazası ortalama değerlerinin iller bazında karşılaştırılmasını gösteren 

istatistikî sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. 2010-2015 Yılları Arasında TRB1 Bölgesinde Erkek İşçilerin Yaşadığı İş Kazası ortalamaları 

 Malatya Elazığ Bingöl Tunceli 

Ortalama iş 

kazaları 

251.7±46.9 

B 

299.3±42.1 

B 

56.3±14.9 

A 

17.3±2.6 

A 

    Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (p<0.05) 

 

Tablo 1 incelendiğinde TRB1 bölgesinde erkek işçilerin 2010-2015 yılları arasında yaşadığı 

yıllık iş kaza ortalama değerleri Malatya ve Elazığ illeri arasında birbirine benzer sonuçlar 

göstermiştir. Benzer şekilde diğer iki ilde (Bingöl ve Tunceli) birbirine benzer ortalama 

değerlerbulunmuştur . Ancak, Malatya ve Elazığ illerinde yaşanan yıllık ortalama iş kaza 

sayıları Bingöl ve Tunceli illerinde yaşanan yıllık ortalama iş kaza sayılarından daha 

yüksektir. Tablo 1’de görüldüğü gibi Türkiye genelinde erkek işçilerde görülen iş kaza 

ortalamalarının Malatya % 0.32’lik kısmını, Elazığ %0.38, Bingöl %0.07 ve Tunceli ise 

%0.02’lik kısmını oluşturmaktadır. 
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2010-2015 yılları arasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde kadın işçilerin 

yaşadığı yıllık toplam iş kazaları ortalama değerlerinin iller bazında karşılaştırılmasını 

gösteren istatistikî sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. 2010-2015 Yılları Arasında TRB1 Bölgesinde Kadın İşçilerin Yaşadığı İş Kazası ortalamaları 

 Malatya Elazığ Bingöl Tunceli 

Ortalama iş 

kazaları, % 

16.6±6.7 

B 

12.3±4.7 

AB 

1.3±0.8 

A 

0.17±0.1 

A 

    Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (p<0.05) 

 

Tablo 2’ye bakıldığında TRB1 bölgesinde bayan işçilerde 2010-2015 yılları arasında görülen 

yıllık iş kaza ortalama değerleri Malatya ve Elazığ illeri için birbirine benzer sonuçlar tespit 

edilmiştir. ???Bingöl ve Tunceli illerinde ise kadın işçilerin yaşadığı iş kaza ortalama 

değerleri birbirine benzerdir. Ancak, Malatya ilinde görülen yıllık ortalama iş kaza sayılarının 

Bingöl ve Tunceli illerinden istatistikî olarak daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Tablo 

2’ye göre Türkiye genelinde bayan işçilerde görülen iş kaza ortalamalarının Malatya % 

0.15’lik kısmını, Elazığ %0.11, Bingöl %0.01, Tunceli ise %0.002’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Bölgede tarımda istihdam edilen kadınların oranı tüm kadın istihdamının 

yaklaşık üçte ikisidir (Anonim, 2014). Dolayısı ile tabloda istatiki bilgileri sunulan bayan 

işçilerin ağırlıklı olarak tarım sektöründe çalışmış olabileceği fikri doğmaktadır. 

 

2010-2015 yılları arasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde ikamet eden erkek ve 

kadın işçilerin yıllık toplam iş kazaları ortalama değerlerinin iller bazında karşılaştırılmasını 

gösteren istatistikî sonuçlar ise Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. 2010-2015 Yılları Arasında TRB1 Bölgesinde İşçilerin (Kadın ve Erkek) Yaşadığı İş Kazası 

ortalamaları 

 Malatya Elazığ Bingöl Tunceli 

Ortalama iş 

kazaları, % 

268.3±53.3 

B 

311.7±41.4 

B 

57.7±15.7 

A 

17.5±2.6 

A 

    Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (p<0.05) 

Tablo 3’e bakıldığında TRB1 bölgesinde erkek ve bayan işçilerin birlikte değerlendirildiği 

2010-2015 yılları arasında görülen yıllık iş kaza ortalama değerleri Malatya ve Elazığ illeri 

için birbirine benzer bulunurken; Bingöl ve Tunceli illeri için de bu değerler görece yakındır. 

Ancak, Malatya ve Elazığ illerinde görülen yıllık ortalama iş kaza sayılarının Bingöl ve 
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Tunceli illerine kıyasla daha yüksek olduğu Tablo 3’den anlaşılmaktadır. Türkiye genelinde 

yaşanan iş kaza ortalamalarının Malatya % 0.3’lik kısmını, Elazığ %0.35, Bingöl %0.06, 

Tunceli ise %0.02’lik kısmını oluşturmaktadır. 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde TRB1 bölgesinde erkek ve kadın işçilerin yıllık 

ortalama iş kazasının en çok olduğu iller Malatya ve Elazığ illeridir. Bingöl ve Tunceli 

illerinde ise bu oranın söz konusu iki ilden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. İş kazalarının 

yüksek ve düşük olduğu illere bakıldığında nüfusun ve iş olanaklarının yüksek olduğu illerde 

iş kazalarının daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. TRB1 bölgesindeki iller ele alındığında 

Malatya dışındaki diğer illerde işsizliğin Türkiye ortalamasının üstünde seyrettiği 

bildirilmektedir (Anonim, 2014). İş kazalarının fazla olduğu illerde çalışan işçi sayısının 

yüksek olmasına bağlı olarak iş kazalarının da yüksek olması çalışan sayısının fazlalığı ile 

ilişkilendirilebilinir.  

 

TRB1 bölgesindeki illerde görülen iş kaza ortalamalarına ait yıllık değerler Türkiye genelinde 

görülen iş kaza ortalama değerlerinin %1’lik kısmını dahi oluşturmamaktadır. Ancak Türkiye 

genelinin altında olsa da TRB1 bölgesinde söz konusu illerde görülen iş kaza sayılarının 

düşürülmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

 

TRB1 bölgesinde ilerleyen yıllara göre tarımsal faaliyetler azalsa da hala toplam istihdamın 

en büyük bölümünü tarımsal istihdam oluşturmaktadır. Tarımsal alanda işgücü eğitimleri, 

kentsel alanlarda sanayi sektöründe açık bulunan işlere yönelik eğitimler, hizmet sektöründe 

ise var olan işgücünün niteliklerini artıran ve hizmet sektörünün gerektirdiği niteliklere sahip 

işgücü yetiştirme programlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Anonim, 2014). TRB1 bölgesi ve 

çevre illerde tarımsal alanda özelliklede hayvancılık alanında ve hayvansal ürünlerle ilgili 

olarak yapılan araştırmalarda literatürdeki eksik bilgiler her geçen gün tamamlanmaktadır 

(Çakır Sahilli ve ark., 2017b; Tan ve Ertekin, 2017). Söz konusu bölgelerde hayvancılık 

dışında bu araştırmada olduğu gibi sosyal içerikli konular üzerinde yapılacak istatistikî 

çalışmalar literatürde ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamlanması açısından yarar sağlayacaktır. 
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