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3 (ÜÇ) İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
BAŞKANLIĞINA HABER VERİLİR 

(Bu işlem 657 4- d Sürekli işçiler  için İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığınca, 
kısmi zamanlı öğrenciler için SKS Daire Başkanlığınca, akademik ve idari 

personel için ise Personel Daire Başkanlığınca,stajyer öğrenciler için okulları 
tarafından yapılabildiği için, kazalının bağlı olduğu birim iş kazası tutanağını 

derhal ilgili Daire Başkanlığına aktarmalıdır) 

DERHAL KOLLUK KUVETİNE HABER VERİLİR 

(SADECE İŞÇİ, KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ VE STAJYERLER İÇİN) 

(İlgisine göre Jandarma Karakolu veya Polis Karakoluna haber verilir. 
Derhal Cumhuriyet Başsavcılığına yazı (Ekinde İş Kazası Tutanağı) ile iş 

kazası bildirilir.) 

İŞ KAZASI TUTANAĞI HAZIRLANIR 

(Örnek verilen İş Kazası Tutanağından yaralanılabilir) 

KAZALI DERHAL EN YAKIN SAĞLIK BİRİMİNE 
ULAŞTIRILIR 

İŞ KAZASI 
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İŞ KAZASI SONUCU TAMAMLANMASI ACİLİYET 
ARZEDEN İŞLEMLERİN ARDINDAN 

YAPILACAKLAR  

İlgili birim iş kazası geçiren çalışanın bağlı 
bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna 
ekinde kaza tutanağı olan bir yazı ile bilgi verir. 

Çalışanın varsa bağlı olduğu İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulunca, yoksa  çalıştığı birimdeki 
İşveren Vekilince 6331 sayılı  İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu uyarınca meydana gelen iş 
kazasını araştırmak ve bundan sonra benzer iş 
kazalarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri 
almak üzere İş Verence/İş Veren Vekilince veya 
İş Veren/İş Veren Vekili tarafından 
oluşturulmuş bir komisyonca iş kazasının 
incelenerek raporlanması sağlanır. Bu rapor 
doğrultusunda alınması gereken önemler İş 
Veren/İş Veren Vekili tarafından alınır. Ayrıca 
yine bu rapor doğrultusunda dikkat edilmesi 
gereken husular tüm çalışanlara duyurulur, 
alınması gereken önlemler ile uyulması 
gereken  kurallara tüm çalışanlarca riayet 
edilmesi İş Veren/İş Veren Vekilince denetlenir. 
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İŞ KAZASI TANIMI 

İş Kazası tanımı Ulusal Mevzuatımızda hem 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 1 bendinin (g) alt bendinde hem de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde tanımlanmıştır.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda; 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet 

veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,  

şeklinde tanımlanmıştır. 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda; 

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 

MADDE 13- İş kazası; 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın 

sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

e) 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. 

... 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;  

 Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,  

 Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,  

 Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,  

şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki bentlerde (5510 Sayılı SSGSSK 

madde 13)  sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir. 

Bunları örneklendirmek gerekirse; 

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; 

İşyeri, Kanunun (5510) 11 inci maddesinde, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan 

unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak tanımlanmış olup, işyerinde üretilen mal veya 

verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve 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 sayılmıştır. 

Örneğin; sigortalıların işyeri sayılan yerlerde; avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde 

top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada 

çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında 

dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan 

havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını 

ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazalar iş 

kazası olarak kabul edilecektir. 
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Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da 

ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir. 

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle; 

Torna atölyesinde çalışan sigortalının elini torna makinesine kaptırması, tarlada çalışan 

sigortalının ilaçlama yaparken zehirlenmesi, tarlada çalışan sigortalının traktörün devrilmesi 

sonucu yaralanması ya da işverene ait traktör ile tarlaya giderken yolda traktörle kaza geçirmesi, 

beyaz eşya tamir bakım servisinde çalışan sigortalının buzdolabı tamiri için gittiği binada 

dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaralanması gibi olaylar işlerin yürütümü sırasında ve 

çalışma esnasında meydana geldiğinden iş kazası sayılması gerekmektedir. 

Kasap olarak işyeri işleten sigortalının getirilen etleri almak için işyeri dışına çıktığında bir 

aracın çarpması, marangoz atölyesi işleten sigortalının işyeri dışında mutfak dolabı monte 

ederken ayağına parçalardan birinin düşmesi sonucu yaralanması ya da çiftçilik yapan bir 

sigortalının tarlasına giderken yolda traktörü ile kaza geçirmesi gibi kazalar iş kazası olarak 

kabul edilecektir. 

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka 

bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda;  

İşverenin, işyerinde çalışan bir sigortalıyı evindeki bir malzemeyi almak üzere 

görevlendirmesi halinde, sigortalının işverenin evine gidip gelmesi sırasında uğradığı kazanın, 

muhasebe bürosunda çalışan sigortalının işvereni tarafından mükellefin hesaplarını kontrol 

etmek için görevlendirilmesi halinde bu iş için gidip gelmesi sırasında ve mükellefin bulunduğu 

yerde çalışması sırasında meydana gelen olayların, iş kazası sayılması gerekmektedir. 

Ancak, görevli olarak gönderilen sigortalının görev konusu ile ilgili olmayan ve görevinin 

dışında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaz. Bu nedenle görevli gönderilen sigortalının işi 

dışında eğlenmek için gittiği sinema veya gece kulübünde herhangi bir nedenden dolayı uğradığı 

kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren 

kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; 

Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda geçirdiği kazalar 

da iş kazası sayılmaktadır.  

Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerindeki emzirme 

odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş 

gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmalıdır. 

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında; 

Burada önemli olan işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı 

yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen olayın, yine işverenin kiraladığı bir minibüs 

veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların evlerinden işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden 

evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazasının, sigortalının servis 

aracından inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen 

olayın, iş kazası sayılması gerekmektedir.  

Ancak, sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı 

tarafında bulunan işyerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip 

götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılamayacaktır. 
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İŞ KAZASI TUTANAĞI (ÖRNEK) 
 

KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN    

ADI-SOYADI    :  

SİGORTA SİCİL NO   :  

BABA ADI    :  

DOĞUMYERİ    :  

DOĞUM TARİHİ   :  

GÖREVİ    :  

İŞE BAŞLAMA TARİHİ  :  

KAZA TARİH VE SAATİ  :  

KAZA TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISI :  

KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ  :  

ADRESİ    :  

        

TELEFONU    :  

UZUV KAYBI    : (  ) Yok  (  ) Var ............. 

KAZANIN NASIL OLDUĞU  :   

 

 

 

 

 

 

 

  Müdür/Ustabaşı Kazalı Tanık Tanık 

Adı Soyadı :     

Görevi  :     

Adresi :     

Telefonu :     

İmza :     

 


