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İŞ KAZASI NEDİR, HANGİ OLAYLAR İŞ KAZASI OLARAK ADDEDİLECEKTİR, 

İŞ KAZASI BİLDİRİM MUHATAPLARI KİMLERDİR, HANGİ DURUMLARDA İŞ 

KAZASI BİLDİRİMİ YAPILACAK VE HANGİ MERCİLERE BİLDİRİLECEKTİR? 

 

GİRİŞ: 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusu, çalışma hayatının küresel boyutta bir sorunudur. Her yıl işle ilgili kaza ve 

hastalıklar sonucunda dünya genelinde 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmekte, ayrıca her yıl 

160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon iş kazası meydana gelmektedir. 

 

Ülkemizde 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe konulmuş ve izleyen 

dönemde Kanun kapsamında çok sayıda yönetmelik yayımlanarak mevzuat güncellemesi yapılmış 

olmasına rağmen, iş sağlığı ve güvenliği alanında henüz istenilen seviyede gelinememiştir. 

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin performansının en dramatik değerlendirme kriteri ölümcül kaza sayı 

ve hızlarıdır.  http://www.detam.com.tr/ Ülkemizde ölümcül iş kazası sayısı ve görülme sıklığı OECD 

ülkeleri ile kıyaslandığında hala çok yüksek seviyededir. 

 

Dolayısıyla, iş kazası olaylarının işçi, işveren ve ülke ekonomisinde yarattığı olumsuzluklar dikkate 

alındığında bu alanda yapılacak çalışmaların çok anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Ancak, ülkemizde meydana gelen iş kazalarının istatistikleri doğru yansıtılmasını sağlamak adına, hem 

5510 Sayılı Yasalar açısından İş Kazası bildirim yükümlülüğü yapmak, hem de 6331 Sayılı Yasa 

kapsamında işveren sorumluluğunun çerçevesini doğru çizmek adına   iş kazaların tanımlamasını doğru 

yapmak durumundayız.  

 

Bu makalemizde,  zaman zaman uygulamada tereddütlere varan, Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu 

bazı kararlarla (Örneğin; işyerinde kalp krizi geçiren kişilerin ölümü ) tanımlamalarda geçen her hangi 

bir etki faktörü olmaksızın yaşayan bir canlı olmanın getirdiği yaşam riskleri nedeniyle zaman zaman 

insan vücudunda meydana gelen bazı hastalıkların İş Kazası olarak bildirilip bildirilmeyeceği hususunda 

işverenlerimizi aydınlatmaya çalışacak, 5510 Sayılı sosyal güvenlik Mevzuatı ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu yönünden hangi durumların iş kazası olarak kabul edildiği, iş kazası durumunda 

işçinin ne tür hakları olduğuna ve işverenlerin bildirim yükümlülüğüne değineceğiz.  
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İki bölüm halinde ele alacağımız bu makalenin birinci bölümünde, işyerinde veya mevzuat uyarınca 

işyeri kapsamında değerlendirilen yerlerde meydana gelen hangi olayların iş kazası sayılmayacağı 

hususunu teknik hususları ortaya koyarak değerlendirmeye tabi tutacağız.  

 

İkinci bölümünde ise, İş Kazası sayılan haller karşısında ilgililerin sorumluluklarına değinip, yerine 

getirilmeme durumunda karşı karşıya kalacakları yaptırımları ele almaya çalışacağız. Umarım bu 

hususta tereddütleri olan kişilere bir katkı sağlamış oluruz.    

BİRİNCİ BÖLÜM 

I. İŞ KAZASINA İLİŞKİN HUKUKİ MEVZUAT, İŞ KAZASI KAVRAMI, SINIFLANDIRILMASI 
VE İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A. HUKUKİ MEVZUAT:  
1. 5510 Sayılı SGK Kanunu  
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
3. Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik (2.Mart 2019 Tarih ve 30702 Sayılı R.G.)  
4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  

 

B.  İŞ KAZASI KAVRAM VE TANIMI 
İş kazası tanımının yapılmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hangi olayların iş kazası olduğu, 

hangilerinin olmadığı hususunda yapılan tartışmalar değerlendirilince, bu kavramın iki ayrı yaklaşımla 

incelenmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır: 

 

- Teknik açıdan iş kazası kavramı 
- Hukuksal açıdan iş kazası kavramı 

 

1. Teknik Açıdan İş Kazası Kavramı  
 

İş kazası kavramını teknik açıdan inceleyen araştırmacılardan bazıları kavramı geniş anlamda 

değerlendirmiş ve aşağıdaki gibi tanımlamalarda bulunmuşlardır: Yapılmış olan tanımlamaları aşağıda 

ki başlıklar altında toplayabiliriz.  

 

• İş kazası (ya da genellikle kaza), önceden planlanmamış ve kontrol altına alınamamış olan, çevresinde 

sakıncalar yaratabilecek olaylardır. İş güvenliği tekniği açısından olayın, çevredeki canlı veya cansızlara 

zarar getirmesi olasılığı söz konusudur.  

• İş kazası, olaylar zincirinde beklenmedik ve hatalı bir davranış ya da teknik bir arıza nedeniyle ortaya 

çıkan, sonucunda her zaman bir sakatlanma, ölüm ya da tahrip görülmese bile belirli bir faaliyetin 

tamamlanmasını engelleyen bir olaydır.  

• İş kazası, kişilere ve/veya eşyaya zarar verdiği için işletmedeki faaliyetin durmasına veya kesintiye 

uğramasına neden olan, istenmeyen ani bir olaydır.  

• Kaza, beklenmeyen bir çabuklukla bir zararı doğuran bütün sebepler kompleksidir. 



 
 

 

 

Dikkat edildiğinde bütün İş Kazaları, insanlardan, makinelerden ve çevre koşullarından meydana 

gelmektedir. 

 

2. Hukuki Açıdan İş Kazası Kavramı  
 

Hukuk sisteminde iş kazası tanımlanırken, çalışanın korunması amacıyla, işle ilişkili olan ve çalışana 

zarar veren olayların iş kazası kapsamına alınmasına çalışıldığı görülmektedir. 

 

Hukuki düzenlemelerimizde İş Kazası; Belirli haller içinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ya da 

sonradan, bedence ve ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmaktadır.  

 

a) Sosyal Sigorta Hukukuna Göre; 
Buradan hareketle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde 

iş kazasının unsurları aşağıda ki başlıklar altında sıralanmıştır.  

 

- 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, 
- Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki 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 hale getiren” olaydır. 
 

b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre:  
 

İş kazası, “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 

bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı… İfade eder” şeklinde tanımlanmıştır 

(3/1, g).  

 

İş kazası bildirimi yaşanan olayın aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. 

 

3. Hukuki Tanımlar çerçevesinde İş Kazası Kapsamında Olan Kişiler.  
 

Her iki Kanunu da ele aldığımızda iş kazası sigortası kapsamında olan kişileri aşağıda ki başlık altında 

toplamaktayız.   



 
 

 

 

a) Hizmet akdi/iş sözleşmesi ile çalışanlar (4/a), 
b) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b), 
c) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar, 
d) Aday çırak, çırak ve stajyerler, 
e) Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar, 
f) Türkiye İş Kurumu kursiyerleri, 
g) Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 

çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, 
h) İNTÖRN öğrenciler, 
i) Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, 
j) Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar. 

 

C. İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI 
 

İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine ve kaza olayının 

sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. https://www.detam.com.tr/bagimsiz-

denetim-hizmetleri/ 

 

1. Yaralanmanın Ağırlığına Göre: 
 

a) Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,  
b) Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar,  
c) Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,  
d) Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,  
e) Ölüm ile sonuçlanan kazalar. 

 

2. Yaralanmanın Cinsine Göre: 
 

a) Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.), 
b)  Boyun omurga yaralanmaları,  
c) Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,  
d) Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,  
e) Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,  
f) Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,  
g) Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,  
h) İç organ yaralanmaları,  
i) Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar. 
 

3. Kazanın Cinsine Göre: 
 

1. Düşme, incinme,  
2. Parça, malzeme düşmesi,  
3. Göze yabancı cisim kaçması,  

https://www.detam.com.tr/bagimsiz-denetim-hizmetleri/
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4. Yanma,  
5. Makinalardan doğan kazalar,  
6. El aletlerinden olan kazalar,  
7. Elektrik kazaları  
8. Patlamalar,  
9. Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar. 

 

D. İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ  
 

Biz bu değerlendirmemizde, bildirim yükümlülüğü taşıyan kişilerin hangi durumlarda hangi kişiler için 

İş Kazası Bildiriminde bulunacaklarını ele alacağız. Dolayısıyla kendi adına çalışan kişiler bu 

değerlendirmemizin kapsamı dışında tutulacaklardır.  

 

Yukarıda yer alan Yasal mevzuat ve bu mevzuata bağlı olarak ele alınmış olan İş Kazası tanımlarından 

yola çıktığımızda, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için oluşumunda bazı unsurların yer alması 

gerekmektedir. BUNUDA ÜÇ BAŞLIK ALTINDA TOPLAMAKTAYIZ.  

 

1. DIŞTAN GELEN BİR ETKEN (HARİCİ) , ZARAR VERİCİ BİR OLAY,  
2. İSTENMEYEN BİR OLAY  ve  
3. ANİ BİR OLGU aranmaktadır.  

 

İş kazası kavramı bedeni etkileyen, ani, prensip olarak alışılmışın dışında, dıştan gelen zorlayıcı etkilerle 

meydana gelen (harici) zarar verici bir olay olarak tanımlanmaktadır. Dış etken yoksa iç etkene bağlı bir 

hastalık söz konusudur. Bu durumda bizim hukukumuz da normal hastalık hali olarak kabul edilmiştir.  

 

Dış etken denildiğinde de, bütün İş Kazalarının, İNSAN, MAKİNE ve ÇEVRE KOŞULLARI olarak 
adlandırdığımız oluşumlardan meydana geldiği görülmektedir.  Yani, kişinin herhangi bir dış etken 
olmaksızın BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE oluşan herhangi HASTALIK HALİ İŞ KAZASI 
SAYILMAMAKTADIR*( Alman hukukunda; iç etkene bağlı olaylar da iş kazası kapsamında 

değerlendirilebilmektedir. Zarar bedeni, ruhi veya zihni olabilir. Anilik unsuru olayın sınırlı bir zaman parçası içinde 
meydana gelmesini anlatmaktadır. Sınırlı zaman ise, en fazla bir günlük çalışma süresi olarak kabul edilmektedir) 

 

Bunları bir örnekle açıklayacak olursak;  

- MİDE RAHATSIZLIĞI (ÜLSER, KASRİT vb)  
- BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI ( KRONİK BARSAK DÜĞÜMLENMESİ,  İSHAL, KANSER vb)  

 

Bunlar hastaneye yatmış, tedavi olmuş ve sonucunda rapor almış olsalar dahi, bu durum bir iş kazası 

olarak nitelendirilmeyecek bir bildirim yapılmayacaktır.  

 

Bu gibi kişiler hastane rapor bitimi iş başı almış olsalar dahi, işe başlatılmadan önce mutlaka İŞYERİ 

HEKİMİ tarafından muayene edilecek ve işe başlayıp başlatılamayacağına ilişkin yazılı görüşü 



 
 

 

alınacaktır. https://detammobilsaglik.com/Zaman zaman bazı işyerlerinde personellerinin 

rahatsızlanması sonucu meydana gelen hastaneye yatış istirahat raporları süreçleri sonrasında, bunun 

iş kazası olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği hangi durumların İş Kazası olarak bildirimine tabi 

olduğu,  hususunda firma yetkililerinin tereddütleri olduğu görülmektedir.  

 

 

Bazı işletmelerde, daha önce yapılmış yanlış uygulamalar kavram karmaşası oluşturmakta ve hem ilgili 

işyeri yetkililerini gereksiz bildirimler tanzim ederek, olası bir kargaşanın içerisine sokmakta,  hem de 

bildirim yapılan mercileri gerek siz yere meşgul ederek, zaman israfına yol açmaktadırlar. 

 

ÖZET OLARAK belirtecek olursak, işyeri mesai saatleri içerisinde de olsa kişisel rahatsızlık nedeniyle 

meydana gelen Hastalık hali İş kazası sayılmadığından bildirime tabi değildir.      

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ ve BİLDİRİMİN YAPILMASINDA  HUKUKİ 

SORUMLULUĞUN MUHATABLARI 

 

Bu bölümde İş kazasına bağlı olarak İş kazası sayılan haller içerisinde işverenin yükümlülüklerine 

değineceğiz.  Özet olarak; İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. 

Meydana gelen iş kazasını sorumluluğun muhatabı açısından aşağıda ki başlıklar altında toplayabiliriz.  

 

I. İŞ KAZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLANLAR. 
 

A. HİZMET AKDİNE DAYALI OLARAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN 
 

İş kazası bildirimi, 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında bulunan ve hizmet akdi  

Kapsamında bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar bakımından işveren tarafından 

yapılmalıdır.  Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü 

işverene aittir. İşveren kanunda gösterilen sürelerde ( 3Gün) ve usulüne uygun olarak durumu yetkili 

makamlara bildirmek ile sorumlu tutulmuştur. Altı çizili olarak belirtildiği üzere, işveren tarafından 

bildirim yapılması ancak işçi ile aralarında bir hizmet akdinin mevcut olduğu durumlarda söz konusu 

olmaktadır. Yargıtay’ın görüşüne göre eğer işveren ile kazaya uğrayan arasında bir eser sözleşmesi 

mevcut ise iş kazası bildirimi işveren tarafından yapılmak zorunda değildir. 

 

İş kazası bildirimi yapmayan işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası 

uygulanmaktadır. Ayrıca iş kazasının meydana gelmesinde işverenin kusurunun bulunması durumunda 

cezai sorumluluğu da gündeme gelecektir. 

https://detammobilsaglik.com/


 
 

 

 

B. MUHTAR VEYA KENDİ AD VE HESABINA ÇALIŞAN KİŞİ (ESKİ BAĞKURLU)  
 

Eğer kişi aynı kanunun 4/1-b kapsamında yer alan muhtar veya kendi ad ve hesabına çalışan biri ise iş 

kazası bildirimi bu kişilerce doğrudan yapılmalıdır. Bildirimin iş kazası sonucu meydana gelen 

rahatsızlığın bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içerisinde yapılması 

gerekmektedir. Örneğin kişi eğer hastaneye yatırılmış ise taburcu olduğu gün söz konusu engel 

kalkmıştır. Ancak bu kapsamda bildirim de bulunacak sigortalılar açısından tanınan bildirim süresi iş 

kazasından sonra en fazla bir aydır. 

 

C. ÖĞRENCİ OLAN KİŞİ İÇİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
 

Diğer taraftan, iş kazası geçiren kişi üniversite bünyesinde kısmi süreli çalışan öğrenci ise, yapılacak iş 

kazasının hukuki sorumluluğu Üniversitedir. Bu tür  iş kazalarının  Üniversite tarafından bildirilmesi 

gerekmektedir. Bildirim süresi (3Gün) 

 

D. İNŞAAT PROJELERİNDE ŞANTİYE ŞEFİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ* 
 

Bildiririm muhataplığı açısından önem arz eden bir diğer husus ise, İnşaat projelerinde   Şantiye 

şeflerine ilişkin yönetmelikte görülmektedir. Şantiye şefleri görevli oldukları inşaat alanında meydana 

gelen iş kazalarını derhal ilgili mercilere bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. (Md. 8/(7-b) 

………………………… 

*İş kazası bildirim süresi bakımından şantiye şeflerine ilişkin düzenleme önem arz etmektedir. Şantiye Şefleri 

Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesine göre şantiyelerde gerçekleşen iş kazaları şantiye şefi tarafından derhal 

yetkili yerlere bildirilmelidir. Bu kapsamda işverene tanınan üç günlük süre şantiye şefleri bakımından geçerli 

değildir. https://www.detam.com.tr/anasayfa/ 

 

E. AL İŞVEREN ÇALIŞANININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
 

İş kazasına uğrayan kişi alt işveren tarafından çalıştırılan biri ise iş kazası bildirimi alt iş veren tarafından 

yapılmalıdır. (Bildirim Süresi 3 Gün) Ancak alt işveren tarafından iş kazası bildirim yükümlülüğü yerine 

getirilmemiş ise asıl işveren de sorumluluk altına girecektir. Bu durumda alt işveren ve asıl işveren 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

 

F. SAĞLIK HİZMET SORUMLULARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
 

İş kazası bildirimi yapması zorunlu tutulan bir diğer grup ise sağlık hizmeti sunucularıdır.  Sağlık hizmeti 

sunucularının kapsamına; 

https://www.detam.com.tr/anasayfa/


 
 

 

 

1. İşyeri Hekimi,  
2. Diş Hekimi  
3. Eczacı, 
4. Ebe 
5. Hemşire ve Sağlık Hizmeti veren Diğer Kişiler. 
6. Sağlık ocakları,  
7. Resmi ve Özel hastaneler girmektedir.  

 

Kanunda sayılan bu kişi ve kurumların iş kazası durumu kendilerine intikal ettiği andan itibaren iş kazası 

bildirimi yapmakla sorumlu oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca iş kazası durumundan bu kişi ve 

kurumlarca kolluk kuvvetlerinin de haberdar edilmesi gerekmektedir.  

 

Eğer bu kişi ve kurumlar iş kazası bildirimini kolluk kuvvetleri ve savcılığa bildirmezlerse “sağlık mesleği 

mensuplarının suçu bildirmemesi suçu” işlenmiş olacaktır ve bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacaklardır. ** 

……………………………. 

*Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu 

TCK Madde 280 

(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili 

makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler 

anlaşılır 

 

G. İŞ KAZASI BİLDİRİMİN AMACI 
 

İş kazası bildirimi, iş kazasına uğrayan sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan 

hizmetlerden yararlanabilmesi için yapılmalıdır. İş kazasına uğrayan kişi bu kaza sonucu vefat etmiş ise 

iş kazası bildirimi yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası nedeni ile sağlamış olduğu 

hizmetlerden mirasçıları da yararlanamaz.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımda bulunulabilmesi için söz konusu iş kazasının yardım 

gerektirecek ölçüde olması aranmıştır. Yani küçük ve önemsiz kazalar, örneğin parmak incinmesi gibi 

durumlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yardımda bulunulmayan durumlardır. 

 

H. İŞ KAZASI SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR: 
 

1. Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi, 



 
 

 

2. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, 
3. İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, 
4. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlilik durumunda evlenme ödeneği verilmesi, 
5. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. 

 

İ. İŞ KAZASI BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI MERCİLER 
 

1. Kolluk Kuvvetleri: 
İş kazasının meydana gelmesi durumunda iş kazası bildirimi yapmakla yükümlü olanların mümkün olan 

en kısa sürede yetkili kolluk kuvvetlerine haber vermesi gereklidir.  

2. Sosyal Güvenlik Kurumu 
Meydana gelen İş kazası kolluk kuvvetlerine yapılacak bildirimi müteakiben, kanunda belirtilen süreler 

içerisinde (3 Gün) işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.  Not: Sosyal Güvenlik 

Kurumu yerine başka kurumları yapılan bildirimler kurumca dikkate alınmamaktadır. 

3. Özel İstihdam Bürosu 
Eğer ortada özel istihdam bürosu aracılığı ile kurulan geçici bir iş ilişkisi mevcut ise iş kazası 

durumundan özel istihdam bürosunun da haberdar edilmesi gerekmektedir. 

4. İşveren 
Meydana gelen iş kazası işveren tarafından bilinmediği takdirde durum işverene hemen bildirilmelidir. 

 

J. İŞ KAZASININ BİLDİRİM ŞEKLİ 
 

İş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na, ELEKTRONİK ORTAM ‘da veya YAZILI olarak yapılan 

bildirim olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir.  

 

1. İlk olarak bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından elektronik ortamda veya  
yazılı olarak yapılabilmektedir. İş kazası bildirimi yapacak olan kişi bu yollardan istediğini seçmekte 

özgürdür. Elektronik ortamdan bildirimde bulunabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 

işverene verilen kullanıcı kodu ve e-bildirge şifresine sahip olmak gerekmektedir. Elektronik ortamda 

yapılan bildirimlerin ayrıca yazılı olarak kuruma bildirilmesine gerek yoktur. 

 

2. İş kazası bildirimi için yazılı başvuru da kendi içerisinde yine iki şekilde yapılabilmektedir.  
Bunlardan birisi, bildirim yükümlüsü tarafından iş kazasına ilişkin bilgilerin bir dilekçe ile kuruma kurum 

evrak girişi ile iletilmesi.  Diğeri ise iş kazası bildirimine ilişkin kurumun sitesinde bulunan formun 

doldurulması yoluyla yapılmasıdır.   

3. Diğer taraftan, dilekçe veya form ile yapılacak İş kazası bildirimini posta yolu ile de  
Yapılması mümkündür.  Ancak, bildirim adi posta veya kargo ile yapılması halinde, dikkat edilmesi 

gereken husus kurumca bildirim süresinin hesabında kurum kayıtlarına giriş tarihinin esas alınacağıdır. 

Kurum bu gibi durumlarda, yani  Bildirimin  iadeli taahhütlü posta ile yapıldığı takdirde postaya veriliş 

tarihini bildirimin yapılmış olduğu tarih olarak kabul etmektedir.   

 



 
 

 

K. İŞ KAZASINI BİLDİRMEME CEZASI 
 

İş kazası bildirmeme cezası belirli olasılıklara göre farklılık göstermektedir. İşveren tarafından sigortalı 

olarak çalıştırılan ancak geçirdiği iş kazası kuruma bildirilmeyenler ile kuruma sigortalı olarak dahi 

bildirilmeyen açısından uygulanacak cezalar farklıdır. 

 

1. Sigortalı İşçinin Geçirdiği İş Kazasını süresi içerisinde SGK ‘ ya Bildirmeme  
işveren işçiyi sigortalı olarak kuruma bildirmiş ancak daha sonrasında geçirdiği iş kazası durumunu 

süresi içerisinde kuruma bildirmemiş ise iş kazası geçiren işçiye kaza tarihinden itibaren kurum 

tarafından bağlanan geçici iş göremezlik ödeneği ve bu ödeneğin yasal faizi işverenden tahsil 

edilecektir. 

2. Sigortaya Kaydı Yapılmamış veya İş Kazasından Sonra Bildirimi Yapılmış İşçinin Durumu 
Eğer iş kazası geçiren işçinin işverence kuruma kaydı hiç yapılmamış, iş kazasından sonra yapılmış veya 

kurum tarafından sonradan tespit edilmiş ise işveren işçiye ödenen sosyal sigorta yardımlarını ödemek 

zorundadır. 

3. İş Kazası ile Sigortalı Girişinin aynı tarihte olması. 
Sigortalı İşe Giriş kaydı ile iş kazasının aynı gün olması durumunda ise, Yargıtay’a göre iş kaydının 

kuruma iş kazasından önce ulaştığının ispatının yapılması gerekmektedir.   

 

4. İşe Giriş Sigorta Bildiriminin Kanunu süresinden sonra verilmesi 
Dikkat edilmesi gereken nokta işverence işe giriş kaydının kuruma kanuni süresinden sonra  

verilmesi veya kurumca tespit edilmesi durumları iş kazasından önce gerçekleşmiş ise işveren 

tarafından sosyal sigorta yardımları ödenmek zorunda değildir.  

 

İş kazaları işveren veya sağlık hizmeti sunucuları tarafından kuruma bildirilmediği takdirde işin dâhil 

olduğu tehlike sınıfına göre belirli bir miktarda para cezası uygulanmaktadır. 19.02.2022 

 

E. Baş İş Müfettişi  

Dr. İbrahim OĞUR  

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı  

https://www.detam.com.tr/ 

            

https://www.detam.com.tr/


 
 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ 

✓ İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi 
✓ İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi 
✓ Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi 
✓ Acil Durum ve Eylem Planı Hazırlanması 
✓ Risk Analizi 
✓ Çalışma Ortamı  Gözetimi 
✓ Eğitim , Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri 

EVDE ve İŞYERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ 
✓ PCR- Covid- 19 Testi 
✓ Antikor Testi- Covid-19 

✓ Koruyucu Hekimlik Hizmeti 
✓ Tıbbi Danışmanlık 

✓ Psikolojik Danışmanlık 

✓ Tahlil ve Tetkik Hizmetleri 
✓ Ambulans Hizmetleri 
✓ Mobil Sağlık Hizmetleri 

5.2 EĞİTİM HİZMETLERİMİZ 

✓ Uzaktan/Online Eğitim Hizmetleri  
✓ Yüksekte Çalışma Eğitimi 
✓ GWO-IRATA-SIPRATA Eğitimleri 
✓ Dikey ve Düşey Kapalı Alan Çalışma Eğitimi 
✓ Yangın Eğitimi 
✓ Patlamadan Korunma Eğitimi 
✓ Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri Eğitimi 
✓ Tahliye ve Kurtarma Eğitimi 
✓ İlk Yardım Eğitimi 

YAZILIM HİZMETLERİ 
✓ İBYS ( İSG6331) İSG Bilgi Yönetim Sistemi 
✓ ESİS Şirket İçi Yönetim Yazılımı 
✓ E-SONUÇ Sağlık Yazılımı 
✓ E- REÇETE Uygulaması 

YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMETİ 
✓ ISO 19001 

✓ ISO 45001 

✓ ISO 27001 

✓ ISO 14001 

✓ ISO 10002 

İSG ÖLÇÜM , TES , KONTROL VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
✓ İş Hijyeni, Test Ve Analizi 
✓ Çevre Ölçüm ve Analizi 
✓ Periyodik Test ve Kontroller 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
✓ Çevre Görevlisi Atama 

✓ Atık Yönetim Planı 
✓ Atık Beyan Formlarının Hazırlanması 
✓ Sıfır Atık Danışmanlığı 
✓ Enerji Verimliliği Danışmanlığı 

YAPI SEKTÖRÜ VASIFLI PERSONEL HİZMTELERİ 
✓ İskele Teknik Uzmanı Hizmeti 
✓ Saha Gözetmeni Hizmeti 
✓ Saha İSG İşçisi Hizmeti 
✓ Saha İSG Kaynakçısı Hizmeti 
✓ Yüksekte Çalışma/ Güvenlik Ağı/ İple Erişim Uzmanı Hizmeti 

MERKEZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ ( DÖKÜMANTASYON , BİLGİ 
VE TEKNİK DESTEK ) 

✓ İş Hukuku ve SGK Danışmanlığı 
✓ KVKK ( Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı ) 
✓ Gemi Sektörü Güvenlik ve Kurtarma Danışmanlığı 

 

 

HİZMETLERİMİZ 


