
ÖZET
Türkiye’de inşaat sektöründe 
istihdam ve iş kazaları ile ilgili 

çalışmalar incelenmiş bu 
çalışmalardan hareketle uygulanan 
yöntem belirtilerek yapılan analiz 

sonucu diğer çalışmalar ile paraleldir.

GİRİŞ

Türkiye’ de inşaat sektöründe istihdam 
ve iş kazaları ile ilgili çalışmalar

incelenmiştir. İnşaat sektörü ülke 
ekonomisi için büyük öneme sahiptir. En 

fazla istihdamın olduğu sektörlerden 
biridir. Fakat inşaat sektörünün iş kaza 

oranları çok yüksektir. en önemli 
nedenlerinden biri ise nüfusun hızla 
artmasıdır. Riskli ve çalışma koşulları 

ağırdır. İş sağlı ve güvenliği ile ilgili 
önlem kültürel yapısının oluşması 

gereklidir.

❖ Yöntem olarak 16 sorudan 
oluşan anket çalışması ile 
farklı sektörlerde çalışan 124 
kişiyle anket  yapılmıştır. 

❖ SPSS programı yardımı ile 
güven düzeyi hesaplanmıştır.

❖ Anket sonuçları betimsel
tarama modeli yardımıyla 
analiz edilip yorumlanmıştır.

GÜVENİRLİK ANALİZİ

Anket çalışmasını SPSS paket 
programında güvenirlik analizi 
hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha 
değeri 0.70 elde edilmiştir yüzde 
70 oranında oldukça güvenilir 
sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ
Türkiye ‘de meydana gelen iş 

kazalarının ölümle sonuçlanma 
oranları çok yüksektir. Düşük 
ücret, uzun çalışma saatleri, 

denetim ve eğitim 
yetersizliğinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Psikolojik 
sorunların bu çalışmada iş 

kazalarını tetiklediği sonucuna 
varılmıştır.

YÖNTEM

Kaynakça

ÖNERİLER

❖ iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri daha sık 
yapılmalı

❖ İnşaat işçilerinin sosyal 
güvenlik sigorta 
durumları, yasalarla 
desteklenmelidir. 

❖ Haftalık çalışma ve izin 
süreleri 
iyileştirilmelidir.

❖ İşçilere koruyucu 
ekipman verilmeli ve 
çalışma sahasındaki 
önlemler artırılmalıdır.

❖ İş güvenliği denetimleri 
devlet ve iş veren 
tarafından daha sık 
yapılmalıdır

LİTERATÜR ÖZETİ

Çalışmamız ile bağlantılı 
konularda 30 adet tez ve makale 
çalışması incelenmiştir. Bu 
çalışmaların geneli 
değerlendirildiğinde farklı 
yöntemler farklı ana kütleler 
kullanılmasına rağmen iş kazaları 
konusunda aynı sonuçlar sıklıkla 
aynı ihmal ve kazaların yaşandığı 
görülmüştür. Yapılan 
özetlemelerde meslek hastalıkları 
iş güvenliği eğitimlerinin niteliksiz 
olması, uzun çalışma saatleri, 
koruyucu ekipmanların yetersizliği 
veya kullanım denetiminin 
sağlanamaması gibi konular ön 
plandadır. 
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