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Abstract
In this study, it is aimed to investigate the occupational accidents and risk factors on the Turkish flagged
ships. For this purpose, the data on 234 cases of occupational accident occurred on the Turkish flagged
ships between 06.10.2011 and 04.02.2014 registered in the database of Turkish Social Security
Institution (SGK) were obtained, classified and analyzed with SPSS 21 software. As a result of the
analysis, it was found that at least 44% of the 234 occupatlional accidents were occurred in the deck
or cargo spaces of the ships, top two activities mostly done by victims at the time of accidents were
'walking / climbing or going down stairs / entering and leaving the doors' and ‘maintenance & repair
of machinery parts in engine room', top two events that mostly caused injury of victims were ‘slip stumble - fall at the same level or from high’ and ‘loss of control (full or partial); compression, crushing,
cutting or needle of a body or a limb by one or more objects’, most of the victims were Deck and Engine
Ratings, 30-49 years old, married and educated at the level of high school and lower, and 67.1% of 234
occupational accident cases was resulted in "incapacity for work", 61.1% were resulted in "workday
loss" and 2,6% was resulted in death of victims.
Keywords: Ship, Transport, Maritime, Maritime management, Accident, Risk, Occupational safety,
OHS.
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Özet
Bu çal mada; Türk bayrakl gemilerde meydana gelen i kazalar ve risk etmenlerinin incelenmesi
amaçlanm t r. Bu amaçla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun i kazas veri taban nda “Nace50: suyolu
ta mac l ” ba l alt nda kay tl bulunan ve 06.10.2011-04.02.2014 tarihleri aras nda Türk bayrakl
gemilerde meydana gelmi 234 adet i kazas vakas na ait veriler elde edilmi , s n fland r lm ve SPSS
21 yaz l m ile analiz edilmi tir. Analiz sonucunda; 234 i kazas vakas n n en az %44’ünün gemilerin
güvertesinde veya yük mahallerinde meydana geldi i, kaza an nda kazazedeler taraf ndan en fazla
yap lan iki faaliyetin ‘yürüme/merdiven ç kma-inme/kap lardan giri -ç k ’ ve ‘makine dairesinde
makine parçalar n bak m ve onar m ’ oldu u, yaralanmaya en fazla sebep olan iki olay n ise ‘ayn
düzeyde veya alt düzeye (yüksekten) kayma-t kezleme-dü me’ ve ‘denetim kayb (tam veya k smi),
vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin s k t rmas , ezmesi, batmas , kesmesi’ oldu u,
kazazedelerin ço unlukla 30-49 ya aras , evli, lise ve daha dü ük e itim düzeyine sahip Güverte ve
Makine Tayfalar oldu u ve 234 i kazas vakas n n %67,1’inin ‘i g remezlik’, %61,1’inin ‘i günü kayb ’
ve %2.6’s n n ise kazazedenin lümü ile sonuçland anla lm t r.
Anahtar Kelimeler: Gemi, Ta mac l k, Denizcilik, Deniz i letmecili i, aza, Risk,

g venli i, SG.

1. Giri
2014 y l itibariyle dünya deniz ticaret hacminin 9,84 milyar ton oldu u, dünyadaki mal ticaretinin
4/5’inin denizyolu ile yap ld ve dünya deniz ticaret filosunun 85 094 adet gemiden olu tu u tahmin
edilmektedir (UNCTAD, 2015 & Equasis, 2014). BIMCO/ISF’e g re, dünya gemi filosunda 1,5 milyondan
fazla insan gemiadam olarak çal maktad r (BIMCO/ISF, 2010). Uluslararas Türk deniz ticaret filosu ise
1 888 adet gemiden olu makta olup, Türkiye’de toplamda 179 828 gemiadam kay tl oldu u ve
zabitanlar n %65,7’sinin (31 135), tayfalar n %85,2’sinin (112 883) aktif olarak çal t belirtilmektedir
(UDHB, 2012 & 2015).
Türk deniz ticaret filosu dünya deniz ticaret filosunun bir parças oldu u gibi, Türk gemi çal anlar da
dünya gemi adam arz n n bir parças n olu turmaktad r. Dolay s yla, Türk bayrakl gemilerde g rev
yapan Türk gemi çal anlar n n maruz kald klar i kazas risklerine y nelik ara t r lmalar n, ayn
zamanda dünya deniz ticaret filosundaki gemilerde g rev yapan dünya gemi çal anlar n n i
emniyetine ve refah na katk sa lamas da kaç n lmazd r. Di er taraftan, ülkelerin gemilerinde meydana
gelen i kazalar n n incelendi i çok az say da çal ma bulunmaktad r.

- 56 -

GMO-SHIPMAR / Number: 209 October 2017

Bu bak mdan, bu çal man n Türkiye ve dünyadaki denizcilik ve i sa l
orijinal katk lar sa lamas umulmaktad r.

2.

enizcilik Sektöründe

ve güvenli i ile ilgili literatüre

Kazalar le lgili iteratür Ara t rmas

Literatürde, gemi çal anlar n n gemilerde iç içe olduklar tehlikeli i ler ve gemi operasyonlar ile ilgili
çok say da ILO ve IMO kayna na rastlanmaktad r (ILO, 1981a & IMO, 2010). Baz lar ndan bahsetmek
gerekirse, ILO'nun (1981b) tarih ve 164 say l Mesleki Emniyet ve Sa l k Tavsiye Karar 'nda, tehlikelerin
kayna nda bertaraf edilmesi prensibine de riayet edilmek suretiyle, farkl i tipleri ve sekt rlerinde
genel olarak dikkate edilmesi ve tedbir al nmas gereken ba l ca tehlike kaynaklar ve durumlar
belirtilmi tir . ILO'nun 1996 y l nda yay mlad Limanda ve Denizde Gemide Kaza nleme Uygulama
Kodu'nda, gemilerde yürütülen i ler, tehlikeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aç klanm t r (ILO,
1996). ILO'nun 2005 y l nda yay mlad Limanlarda Sa l k ve Güvenlik ILO Uygulama Kodu'nda ise,
gemilerde yürütülen i leri de kapsayacak ekilde limanlarda yürütülen i ler, tehlikeler ve dikkat
edilmesi gereken hususlar aç klanm t r (ILO, 2005). 1970 tarihli ve 134 say l ILO S zle mesinde ve ILOMLC 2006 S zle mesinde (Ba l k 4.3.1), gemi i letmecilerinden SG y netimi ile gemilerdeki i kazas
risklerinin nlenmesi istenmi ve gemilerdeki baz tehlike kaynaklar genel olarak vurgulanm t r (ILO,
2006). Uluslararas Deniz Ticaret Odas (ICS) taraf ndan yay mlanan Petrol Tankerleri ve Terminaller için
Uluslararas Emniyet K lavuzu (ISGOTT) ve IMO FSA MSC/Circ.1023 rumuzlu belgede gemilerdeki
faaliyetler için tehlikeler detayl ca aç klanm t r (IMO, 2007). IMO-STCW 78/95 (STCW Code A-VI/1-4)
çerçevesinde gemiadamlar na y nelik Ki isel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk Model Course-1.21 kurs
program kapsam nda gemideki tehlikelere i aret edilmi tir (IMO, 2000). IMO MSC.273(85) karar ile
revize edilen Uluslararas Emniyetli Y netim Kodu (ISM Kod) kapsam nda 1 Temmuz 2010 tarihinden
itibaren gemi i letmecilerine, i letilen gemilerde riskleri de erlendirme ve tedbir alma zorunlulu u
getirilmi tir (IMO, 2010).
Literatürde ILO ve IMO kaynaklar n n yan s ra, çe itli ülkelerin bayra n ta yan gemilerde meydana
gelen i kazalar yla ilgili yap lm çok fazla say da olmayan ara t rmalar da mevcuttur. rne in; 1993 –
1997 y llar aras nda Danimarka bayrakl ticaret gemilerde meydana gelen i kazalar n inceleyen
Hansen ve arkada lar na g re; Danimarka bayrakl gemilerdeki lümlü i kazalar n n oran n n
karadakine nazaran 10 kat daha fazla oldu u ve i kazalar na ço unlukla güverte tayfalar n n güvertede
çal rken maruz kald belirtilmi tir (Hansen ve di erleri, 2002). 1986 – 1995 y llar aras nda HongKong bayrakl ticaret gemilerinde meydana gelen kazalar sonucu ya anan lüm vakalar n inceleyen
Nielsen’e g re; 123 lüm vakas n n %56,1’i deniz kazas , %17,1’i hastal k, %10,6’s bireysel meslek
kazas , %7,3’ü denizde kaybolma, %3,3’ü cinayet, %3,3’ü intihar sonucu gerçekle ti i ve en fazla
güverte tayfalar n n ldü ü belirlenmi tir (Nielsen, 1999). U.K. P&I Club taraf ndan 1987 ile 1997 y llar
aras ndaki 10 y ll k d nemde meydana gelen deniz kazalar na ili kin yap lan sigorta s rveylerine at f
yapan Soares ve Teiexeira’ya g re; deniz kazalar n n yakla k %80’inin insan hatas ndan
kaynakland n n tahmin edildi i ve gemi kazalar n n %26’s n n güverte zabitanlar n hatalar ndan,
%17’sinin tayfalar n hatalar ndan, %9’unun mekanik ar zalardan, %9’unun yap sal ar zalardan, %5’inin
pilotlar n hatar ndan, %2’sinin makine zabitanlar n n hatalar ndan kaynakland belirtilmi tir (Soares
ve Teiexeira, 2001). UK P&I Club taraf ndan yay mlanan “Leadership in Action: Review of the Year 2015”
ba l kl rapora g re; UK P&I Club’ n 2007-2014 y llar aras nda y ll k net bildirilen tazminatlar n
maliyetinin 150-200 milyon dolar (say olarak y lda 4-5 bin) civar nda oldu u ve bunun yakla k ortalama
%25’lik k sm n n personel yaralanmalar ndan (personal injury) kaynakland , tazminat ba na maliyetin
ise 14 -15 bin dolar oldu u belirtilmektedir (UK P&I Club, 2015).
Türkiye’de haz rlanan yüksek lisans ve doktora tezleri, en az ndan zetleri, Yüksek retim Kurulu (Y K)
Ba kanl
Ulusal Tez Merkezi’nin resmi web sitesinde yay mlanmaktad r. Bu ba lamda, Türk
gemiadamlar n n i emniyeti ile k smen ilgili de erlendirilebilecek “Gemi adamlar n n çal ma ya am
ve çal ma ili kileri” (A artan, 2006), “Gemiadamlar n n stres düzeyleri ve i doyumlar aras ndaki ili ki”
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(Ceyhun, 2006), “Gemide çal ma ko ullar n n gemi adamlar üzerindeki olumsuz etkileri” (Kurt, 2010),
“Gemiadamlar nda yorgunlu a neden olan etkenleri” (Bal, 2011), “Vardiya zabitlerinin yorgunluk ve
uykusuzluk halleri” (Yükseky ld z, 2012), “Gemiadamlar n n bili sel (cognitive) performans n n stres r
fakt rler alt nda modellenmesi ve operasyonel süreçlere etkisi” (Taç, 2012), “Gemiadamlar n n
tükenmi lik durumu” (Ayd n, 2015) gibi yüksek lisans çal malar , ayr ca “Gemilerde insan güvenilirli i
analizi üzerine bir karar verme model nerisi” (Akyüz, 2015) ve oda nda gemi kazalar n n bulundu u
“Gemi kazas kompleks probleminin incelenmesi için k k sebep analizi yakla m nerisi” (Keçeci, 2015)
gibi doktora çal malar mevcuttur.
Türkiye’de en fazla i kazas vakalar n n ya and in aat sekt rlerindeki duruma bak ld nda ise,
Türkiye’de in aat sekt ründeki i kazalar inceleyen Ceylan (2014) taraf ndan yap lan bir çal maya
g re; 2004 – 2010 y llar aras ndaki d nemde Türkiye genelinde meydana gelen ortalama i kazas say s
73 bin 992, ortalama lüm say s 1152,14 olarak, in aat sekt ründe meydana gelen ortalama i kazas
6 bin 641 ve ortalama lüm say s ise 319,57 olarak tespit edilmi tir. Buna g re; belirtilen d nem için
Türkiye genelindeki i kazas sonucu lüm oran %1,56 iken, in aat sekt ründeki i kazas sonucu lüm
oran %4,81 olarak kar m za ç kmaktad r.

3. Materyal ve Yöntem
3.1. Materyal
Uluslararas al ma rgütü (ILO) nezdinde Türkiye genelinde i kazas vakalar na ili kin kay tlar n
tutmakla sorumlu kurum al ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dur.
verenler taraf ndan beyan edilen i kazas vakalar na ili kin kay tlar, 2011 y l ndan itibaren elektronik
veri taban nda tutulabilmektedir. Bu çal mada; Türk bayrakl gemilerde meydana gelen i kazalar ve
risk etmenlerinin incelenmesi amaçlanm t r. Bu amaçla, Gazi niversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün
yaz l talebine (2013) istinaden, SGK’n n i kazas veri taban nda “Nace50: suyolu ta mac l ” ba l
alt nda kay tl bulunan ve 06.10.2011 - 04.02.2014 tarihleri aras nda Türk bayrakl gemilerde meydana
gelmi 234 adet i kazas vakas na ait veriler temin edilmi (SGK, 2014), s n fland r lm ve SPSS 21
program ile analiz edilmi tir. Kazazedelerin gemi adam yeterlilikleri ise Ula t rma Denizcilik ve
Haberle me Bakanl ’n n ilgili birimlerinden do rulanm t r.
3.2. Yöntem
al mada nominal (isimsel) lçek kullan lm olup, SGK veri setindeki de i ken say s n n fazla olmas
nedeniyle veri i lemeyi kolayla t rmak için de i kenler alt gruplara ayr lm ve numaralama biçiminde
kodlama yap larak s n flama (adland rma) lçe i kullan lm t r. S z konusu nominal ya da kategorik
de i kenlerin ikisi aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki olup olmad n test etmek için ise SPSS
21 (Statistical Package For The Social Sciences) paket program kullan larak sürekli bir da l m olan
g zlenen frekanslar ile beklenen frekanslar aras ndaki fark n istatistiki olarak anlaml olup olmad n
lçen ve frekans da l mlar üzerinden i lem yapan bir analiz y ntemi olan Ki-Kare ( 2) kili li ki Testi
kullan lm t r. Ki-Kare ( 2) kili li ki Testi kullan lmas n n amac ; çal mada kullan lan de i kenlerin
nominal lçme düzeyinde olmas nedeniyle s z konusu de i kenler aras ndaki ili ki olup olmad n
belirlemektir. Kazazedelere ve kazalara ili kin tan mlay c frekanslar ve Ki-Kare ( 2) test sonuçlar
müteakip b lümlerde sunulmu olup, de i kenler aras nda yap lan Ki-Kare ( 2) kili li ki Testlerinde P
< 0.05 ise istatistiksel olarak anlaml ili ki oldu u de erlendirilmi tir.
Kazazedeler ve i kazalar ile ilgili tan mlay c frekanslar, yüzdeler (%) ve Ki-Kare ( 2) test sonuçlar
a a da sunulmu tur.
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4. Bulgular
4.1. Kazazedelere ili kin tan mlay c bulgular
Bu k s mda, kazazedelerin ya , medeni durumu, e itim seviyesi, profesyonel gemiadam yeterli i,
mesleki ve SG e itim durumu de i kenlerinin rekans ve yüzdelerini (%) içeren kazazedelere ili kin baz
tan mlay c bulgular sunulmaktad r.
4.1.1. Kazazedelerin ya da l m
kazas vakalar n n %38,5’inde (90 vaka) kazazedelerin 30-39 ya aras , %26,9’unda (63 vaka) 40-49
ya aras , %19,7’sinde (46 vaka) 20-29 ya aras , %11,1’inde (26 vaka) 50-59 ya aras , %2,6’s nda (6
vaka) 60 ve daha büyük ya larda, %1,3’ünde (3 vaka) ise 19 ve daha küçük ya larda oldu u
g zlemlenmi tir.
4.1.2. Kazazedelerin medeni durum da l m
kazas vakalar n n %58,1’inde (136 vaka) kazazedelerin ‘Evli’, %37,2’sinde (87 vaka) ‘Bek r’ ve
%4,3’ünde (10 vaka) ise ‘Bo anm ’ olduklar g zlemlenmi tir.
4.1.3. Kazazedelerin ö renim durumu da l m
kazas vakalar n n %38,5’inde (90 vaka) kazazedelerin ‘Lise / Meslek Lisesi Mezunu’, %24,4’ünde (57
vaka) ‘ lkokul / lk retim Mezunu’, %15,4’ünde (36 vaka) ‘ niversite Mezunu’ ve %12,8’inde ise (30
vaka) ‘Ortaokul Mezunu’, %3,8’inde (9 vaka) ‘Yüksekokul’, %3,8’inde (9 vaka) ‘Okur-yazar” düzeyde ve
%1,3’ünde (3 vaka) ise “Okur-yazar olmad ” g zlemlenmi tir.
4.1.4. Kazazedelerin mesleki yeterlilik da l m
Tablo 1’den de g rüldü ü gibi, i kazas vakalar n n %36,8’inde (86 vaka) kazazedelerin ‘Güverte
Tayfalar ’, %20,1’inde (47 vaka) ‘Makine Tayfalar ’, %19,7’inde (46 vaka) Ba mühendis/Ba makinist ve
Makine Zabitleri ve %16,2’sinde (38 vaka) Kaptan ve Güverte Zabitleri oldu u g rülmektedir.
Tablo 1. Kazazedelerin gemiadam yeterlilikleri
Frekans
Tayfalar GV
86
Tayfalar MK
47
Ba mühendis/Ba makinist ve Makine Zabitleri
46
Kaptan ve Güverte Zabitleri
38
Yard mc Hizmetliler (Cabin Department)
8
Stajyerler
5
Elektrik ve Elektronik Zabitleri
3
Yat kaptan /personeli
1
Toplam
234

Yüzdesi (%)
36,8
20,1
19,7
16,2
3,4
2,1
1,3
0,4
100,0

4.1.5. Kazazedelerin mesleki ve SG e itimi durumlar na ili kin da l m
Kazazedelere y nelik ‘mesleki e itim alm m ’ sorusuna %88,9 oran nda (208 vaka) ‘Evet’, ‘ Sa l
ve Güvenli i E itimi Alm m ’ sorusuna ise %83,8 oran nda (196 vaka) ‘Evet’ cevab verildi i
g zlemlenmi tir.
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4.2. Kazaya ili kin tan mlay c bulgular
Bu k s mda, i kazas n n zaman ve yeri, kaza s ras nda yap lan faaliyetler, yaralanmaya neden olan
olaylar, kaza sonucu meydana gelen yaran n vücuttaki yeri, kazadan dolay i günü kayb ve kazan n
sonucu de i kenlerinin frekans ve yüzdelerini (%) içeren i kazas vakalar na ili kin baz tan mlay c
bulgular sunulmaktad r.
4.2.1. Kazan n zamanlamas ve saatine ili kin da l m
234 i kazas vakas nda kazazedelerin son i e giri tarihi ile kaza geçirdikleri tarih aras nda geçen süreye
bak ld nda, kazazedelerin en fazla %49,1 oran yla (115 vaka) ‘3 aydan az’ ve akabinde %19,2 oran yla
(45 vaka) ‘3 - 6 ay aras ” sürede kaza geçirdikleri g zlemlenmi tir. 234 i kazas vakas n n en fazlas
%32,5’i (76 vaka) “08:01-12:00” saatleri aras nda, daha sonra s ras yla %22,2’si (52 vaka) “16:01-20:00”
saatleri aras nda, %20,9’u (49 vaka) “12:01-16:00” saatleri aras nda, %10,3’ü (24 vaka) “20:01-23:59”
saatleri aras nda, %7,3’ü (17 vaka) “04:01-08:00” saatleri aras nda, en az i kazas vakas n n ise %6,8
oran yla (16 vaka) “00:00-04:00” saatleri aras nda meydana geldi i g zlemlenmi tir.
4.2.2. Kazan n meydana geldi i gemi mahalline ili kin da l m
234 i kazas vakas nda kazan n meydana geldi i gemi mahalli (SGK kay tlar ndaki aç klamalara g re)
belirlenmi tir. Buna g re; 234 i kazas vakas n n en fazla %44 oran yla (103 vaka) “Gemi güvertesi veya
yük mahalli” ve sonra s ras yla %23,9 oran yla (56 vaka) ‘Gemide ama yeri belirtilmemi /k tü
tan mlanm ’, %22,7 oran yla (53 vaka) ‘Makine mahalli’ ve %9,4 oran yla (22 vaka) ‘Ya am
mahalli/k prü üstü’ k s mlar nda meydana geldi i g zlemlenmi tir.
4.2.3. Kaza s ras nda yap lan faaliyetler ve yaralanmaya neden olan olaylara ili kin da l m
ekil 1’den de g rüldü ü gibi, 234 i kazas vakas nda kaza s ras nda yap lan i ler/gemi operasyonu (SGK
kay tlar ndaki aç klamalara g re) belirlenmi tir. Buna g re; en yüksek oranla % 15,8 (37 vaka)
‘Belirtilmemi /k tü tan mlanm ’ ve yine yak n bir oranla %13,2 (31 vaka) ‘Yürürken/Merdiven
ç karken-inerken / Kap lardan girip-ç karken’ ve daha sonra s ras yla %12 (28 vaka) ‘Makine dairesinde
makine parçalar n bak m-tutum-onar m n yaparken’, %11,1 (26 vaka) ‘Muhtelif i ler’, %7,3 (17 vaka)
‘Yana ma / ayr lma manevras - ba lama / ç zme’, %5,6 (13 vaka) ‘Yükleme-bo altma operasyonu’,
%5,1 (12 vaka) ‘Raspa-boya veya sac de i imi yaparken, ta motoru/spiral/jet motoru / elektrikli
testere vb. aletler ile çal rken”, %4,7 (11 vaka) ‘Ambar kapak operasyonu / bak m-tutum’, vs. s ras nda
oldu u g zlemlenmi tir.
ekil 2’den de g rüldü ü gibi, s z konusu d nemde meydana gelen 234 i kazas vakas nda
yaralanmaya neden olan olaya bak ld nda (SGK kay tlar ndaki aç klamalara g re) en yüksek oranla %
26,5 (62 vaka) ‘Ayn düzeyde veya alt düzeye (yüksekten) dü me’ ve daha sonra s ras yla %16,2 (38
vaka) ‘Vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin s k t rmas , ezmesi, batmas , kesmesi’, %16,2
(38 vaka) ‘Vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin s k t rmas , ezmesi, batmas , kesmesi’,
%12,4 (29 vaka) ‘F rlayan/savrulan/sal nan/serbest dü en bir cismin çarpmas ’ ve %10,7 (25 vaka) ‘a r
bir cismin (halat tamburu, ambar kapa , kreyn sapan , matafora, sürme iskele, nozul/hortum vb)
iddetli çarpmas ’, %6,8 (16 vaka) ‘Vücudun veya uzuvlar n sert bir yüzeye çarpmas ’, vs. oldu u
g zlemlenmi tir.
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15,8

elirtilmemi /k t tan mlanm
r me/Merdi en k

ini / ap lardan giri

13,2

k
12

Makine mahallinde makine par alar n ak m tutum

11,1

Muhteli i ler
ana ma/ayr lma mane ras

a lama /

7,3

zme
5,6

kleme o altma operasyonu

5,1

aspa oya, sac de i imi, ta motoru/spiral/ et

4,7

m ar kapak operasyonu / ak m tutum
uzine e kumanyal k i leri

2,6

Denetim/kontrol

2,6
2,1

aynak s cak al ma
ak m tutumu

2,1

ilika/ urtarma otu indirme alma operasyonu /

2,1

m ar/tank temizli i

2,1

ang ay operasyonu

reyn/ in operasyonu

1,7

ak m tutumu

1,7

t lyede torna tes iye i leri

1,3

Makine mahallerindeki temizlik
emiye eri im

m ara ini
pr

st

1,3

k /ini

1,3

k

ardiyas

le talimleri yang n, gemiyi terk,

0,9
0,9

Lashing operasyonu

0,9

alast tanklar n n kontrol / ak m tutumu

0,9

ksekte al ma

0,4

Pilot alma operasyonu

0,4

ekil 1. Kaza s ras nda yap lan i lerin/gemi operasyonlar n n oransal da l m (%)
4.2.4. Kaza sonucu meydana gelen yaran n vücuttaki yerine ili kin da l m
234 i kazas vakas nda yaran n vücuttaki yerine bak ld nda en yüksek oranla %18,4 (43 vaka)
‘Parmak(lar)’ ve daha sonra s ras yla %14,5 (34 vaka) ‘Vücudun yaralanm di er b lgelerinden yukar da
belirtilmemi alanlar’, %9,8 (23 vaka) ‘eller’, %7,3 (17 vaka) ‘ayaklar’, %6 (14 vaka) ‘Diz dahil bacak’,
%5,1 (12 vaka) ‘Ayak bile i’, vs. oldu u g zlemlenmi tir. Genel olarak bak ld nda ise i kazas
vakalar nda kazazedenin vücudunda olu an yaralar n %28,2’sinin el ve el parmaklar nda, %15’inin ayak
bile i, diz, bacak, kalça ve kalça eklemleri b lgesinde, %11’9’unun boyun ve yüz d hil kafa b lgesinde,
%8,5’inin el bile i, kol dirse i, kol ve omuz b lgesinde, %8,2’sinin ayak ve ayak parmaklar nda, %6,8’inin
ise g üs kafesi (kaburga), kaburgalar, g vde, organlar yla birlikte kar nla ilgili ve s rt n alt b lümü,
organlar yla birlikte g üs b lgesi ve s rttaki omurilik ve omur dahil s rt b lgesinde oldu u
g rülmektedir. Ayr ca, yaran n vücuttaki yeri belirtilmemi , tüm bedene (bütün vücuda) tesir eden
etkiler ile vücudun yaralanm di er b lgelerinden yukar da belirtilmemi alanlar ve bedenin etkilenmi
çe itli b lgelerine ili kin ekilde g rülmeyen %21,4’lük ilave bir oran daha s z konusudur.
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26,5

yn d zeyde eya alt d zeye y ksekten d me
cudu eya ir uz u ir eya irden azla cismin
s k t rmas , ezmesi, atmas , kesmesi

16,2

rlayan/sa rulan/sal nan/ser est d en ir cismin
arpmas

12,4

r ir cismin halat tam uru, am ar kapa , kreyn sapan ,
mata ora, s rme iskele, nozul/hortum
iddetli arpmas

10,7
6,8

cudun eya uzu lar n sert ir y zeye arpmas
ararl /kimyasal maddelere temas e soluma kimyasal
yan k, zehirlenme

4,7

Di er alp krizi/ ni rahats zlanma/ ra ik
kazas / artaklanma/ aklanma/ ntihar s

4,3

stemsiz hareket sonucu uz un incinmesi, urkulmas ,
k r lmas

3,8
3,0

r s cak/so uk y zeylere eya maddelere temas

2,6

D nen par alara temas

2,1

a t kazalar Motorlu ta t n ir insana arpmas
eminin atmas

1,7

la ora

1,7

elirtilmemi /k t tan mlanm
ang n sonucu yanma/dumandan zehirlenme

1,3

lektrik arpmas

1,3

Patlama sonucu yaralanma

0,9

ekil 2. Yaralanmaya neden olan olaylar n oransal da l m (%).
4.2.5. Kazadan dolay meydana gelen i günü kayb na ili kin da l m
234 i kazas vakas n n %38,9’unda (91 vaka) kazadan dolay i günü kayb olmad , %61,1’inde (143
vaka) ise i günü kayb oldu u; s z konusu i günü kayb n n en fazla %29,9 oranla (70 vaka) ‘1 - 9 Gün
Aras ’ ve daha sonra %23,5 (55 vaka) ‘10 - 29 Gün Aras ’ ve %7,7 (18 vaka) ‘30 Gün ve üstü’ oldu u
g zlemlenmi tir.
4.2.6. Kazalar n sonuçlar na ili kin da l m
234 i kazas vakas nda kaza sonucuna bak ld nda en yüksek oranda %52,6’s n n (123 vaka)
“Yaralanma”, %11,5’inin (27 vaka) “Di er” sonuç ve %3’ünün (7 vaka) “Uzuv Kayb ” ile sonuçland
g zlemlenmi tir. Bunlar i g remezlikle sonuçlanan i kazalar olup “ G remezlik Yok” olarak belirtilen
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yani i g remezlik ile sonuçlanmayan kazalar n oran n n ise %30,3 (71 vaka) oldu u g rülmektedir. S z
konusu 234 i kazas vakas n n %2,6’s n n (6 vaka) “Derhal lüm” ile sonuçlanm t r. Ayr ca, incelenen
234 i kazas vakas n n %65-75'lik bir k sm nda “i g remezlik” ve/veya “derhal l m” durumu olu tu u;
kazazedelerin %50-55 civar ndaki bir kesiminde "yaralanma", %3 civar ndaki bir kesiminde "uzuv
kayb ", %10-12 civar ndaki bir kesiminde ise di er ekillerde i g remezlik durumu olu tu u ve i
kazalar sonucu ortalama 7-8 günlük (1 haftal k) i günü kayb olu tu u g zlemlenmi tir.
4.3. Ki-Kare (F2 ili ki testi sonuçlar
Bu k s mda, istatistiksel olarak anlaml baz Ki-Kare ( 2) test sonuçlar ve çapraz tablolar sunulmaktad r.
Tablo 2. “Kazadan dolay i günü kayb ” ile “i sa l ve güvenli i e itim durumu”
de i keni aras ndaki ikili ili ki tablosu
Sa l

ve Güvenli i E itimi
Alm m
Hay r
Evet

Kazadan olay

günü Kayb

0 ( g n kayb yok)
1 - 9 g n aras
10 - 29 g n aras
30 g n ve st
Toplam

Toplam

Frekans

9

82

91

Sütun Yüzdesi

23,7%

41,8%

38,9%

Frekans

9

61

70

Sütun Yüzdesi

23,7%

31,1%

29,9%

Frekans

13

42

55

Sütun Yüzdesi

34,2%

21,4%

23,5%

Frekans

7

11

18

Sütun Yüzdesi

18,4%

5,6%

7,7%

Frekans

38

196

234

Sütun Yüzdesi

100,0%

100,0%

100,0%

F = 12,287 ; P = 0,006
2

Tablo 2 için Ki-kare (F2) = 12,287 ve Anlaml l k Düzeyi (P) = 0,006’d r. izelge de erleri incelendi inde;
Sa l ve Güvenli i E itimi alm olan kazazedelerin kazadan dolay i günü kayb ço unlukla ‘1-29
gün aras ’ (%52,5) iken, Sa l ve Güvenli i E itimi almam olan kazazedelerin daha yüksek bir oranla
(%57,9) ‘1- 29 gün aras ’ oldu u g zlemlenmi tir. “ Sa l ve Güvenli i E itimi Alm m ” sorusuna
“Hay r” cevab verilen i kazas vakalar nda, kazazedelerin gemiadam yeterlik derecelerine ili kin
frekans ve yüzdeler a a da izelge 3’te ayr ca verilmi tir.
Tablo 3. “ Sa l

ve Güvenli i E itimi” almad kaydedilen kazazedelerin
gemiadam yeterlik dereceleri
Frekans

Yüzdesi (%)

Kaptan ve Güverte Zabitleri

4

10,5

Ba mühendis/Ba makinist ve Makine Zabitleri

11

29,0

Tayfalar GV

15

39,5

Tayfalar MK

7

18,4

Yard mc Hizmetliler (a ç )

1

2,6

Toplam

38

100
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Tablo 3’ten de g rüldü ü gibi, Sa l ve Güvenli i E itimi almad /yetersiz oldu u kaydedilen
kazazedelerin ba nda %39,5 (15 vaka) ile güverte tayfalar gelmektedir.
Tablo 4. “Kazadan dolay i günü kayb ” ile “mesleki e itim durumu”
de i keni aras ndaki ikili ili ki tablosu
Mesleki E itim Alm m

günü Kayb

0 ( g n kayb yok)
1 - 9 g n aras

Kazadan olay

10 - 29 g n aras
30 g n ve st
Toplam

Toplam

Hay r

Evet

Frekans

6

85

91

Sütun Yüzdesi

23,1%

40,9%

38,9%

Frekans

6

64

70

Sütun Yüzdesi

23,1%

30,8%

29,9%

Frekans

7

48

55

Sütun Yüzdesi

26,9%

23,1%

23,5%

Frekans

7

11

18

Sütun Yüzdesi

26,9%

5,3%

7,7%

Frekans

26

208

234

Sütun Yüzdesi

100,0%

100,0%

100,0%

F = 16,546 ; P = 0,001
2

Tablo 4 için Ki-kare (F2) = 16,546 ve Anlaml l k Düzeyi (P) = 0,001’dir. izelge de erleri incelendi inde;
mesleki e itim alm olan kazazedelerin kazadan dolay i günü kayb ço unlukla 1 - 29 gün aras (%53,9)
iken, mesleki e itim almam olan kazazedelerin yakla k oranla (%53,8) 10 gün ve üzerinde oldu u
g zlemlenmi tir. “Mesleki E itim Alm m ” sorusuna “Hay r” cevab verilen i kazas vakalar nda,
kazazedelerin gemiadam yeterlik derecelerine ili kin frekans ve yüzdeler a a da izelge 5’te ayr ca
verilmi tir.
Tablo 5. “Mesleki E itim” almad

kaydedilen kazazedelerin gemiadam yeterlik dereceleri
Frekans

Yüzdesi (%)

Kaptan ve Güverte Zabitleri

3

11,5

Ba mühendis/Ba makinist ve Makine Zabitleri

5

19,2

Tayfalar GV

12

46,2

Tayfalar MK

5

19,2

Yard mc Hizmetliler (a ç )

1

3,9

Toplam

26

100,0

Tablo 5’ten de g rüldü ü gibi, mesleki e itim almad /yetersiz oldu u kaydedilen kazazedelerin
ba nda %46,2 (12 vaka) ile yine güverte tayfalar gelmektedir.
5. Tart ma ve Öneriler
Bu çal ma kapsam nda incelenen SGK verilerinin analizi sonucunda; i kazas na maruz kalan gemi
çal anlar n n ço unlukla 30-49 ya aras , evli, lise ve daha dü ük e itim düzeyine sahip ki iler oldu u
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ve farkl yeterliliklerdeki kazazedeler aras nda en fazla “Güverte Tayfas ” ve “Makine Tayfas ” s n f ndaki
ki ilerin bulundu u g zlemlenmi tir. Bu bak mdan, Türk gemilerindeki i kazalar n minimize etmeye
y nelik olarak, bu guruplardaki ki ilere odaklan larak okul e itimleri, mesleki yeterlilik ve SG
e itimlerine vb. tedbirlere daha fazla nem verilmesinin ncelikli ve sonuç odakl ç züm
yakla mlar ndan bir tanesi olabilece i; bu ba lamda, Türk gemilerinde çal anlara y nelik zellikle
standart ve kaliteli e itici videolar, posterler, sosyal medya ve uzaktan e itim araçlar kullan larak
ya am boyu e itim uygulamalar na a rl k verilmesinin yararl olabilece i de erlendirilmektedir.
SGK verilerinin analizi sonucunda; kazazedelerin son i e giri tarihi ile kaza geçirdikleri tarih aras nda
geçen süreler incelendi inde, kazazedelerin en fazla “3 aydan az” süreler içerisinde kaza geçirdikleri
g zlemlenmi tir. Bu bak mdan, gemi çal anlar n n gemiye kat l m ncesi ve sonras “a inal k e itimleri”
ba ta olmak üzere, irket ve gemiye ait emniyetli y netim (ISM) ve i sa l ve güvenli i ( SG)
sistemlerinin ng rdü ü e itimlerin daha etkin uygulanmas n n yararl olaca dü ünülmektedir.
SGK verilerinin analizi sonucunda; i kazas vakalar n n bilinen sebeplerinin ba nda en fazla “Kaymat kezleme-dü me ve ç kme” ve “Denetim kayb (tam veya k smi)” geldi i g zlemlenmi tir. Gemideki
yo un çal ma temposu, prosedürlere uygun davranmama, acelecilik, dikkatsizlik, yeterince
dinlenememe, yorgunluk, ergonomik dizayn hatalar , i sa l ve güvenli i teçhizat n n kullan lmamas ,
kaygan zeminler, a r yük ta ma/kald rmaya çal ma, bilinçsiz i yapma, bilinçsiz teçhizat kullan m ,
merdivenlerden ini -ç k , yüksekte çal ma vb. gibi durumlar n bu tür kazalara yol açabildi inden, bu
konulardaki nleyici ve koruyucu tedbirlerin gemilerde daha etkin bir ekilde uygulanmas n n yararl
olaca de erlendirilmektedir.
SGK verilerinin analizi sonucunda; incelenen i kazas vakalar n n en az %44’ünün gemi güvertesi veya
yük mahallinde meydana geldi i g zlemlenmi tir. Bunun sebepleri aras nda, buralardaki çal ma ve
operasyonlar n g rece daha yo un ve de i ken olmas , demirleme, yana ma-ayr lma, yüklemebo altma vb. gibi ba l ca gemi operasyonlar n n yo un olarak buralarda gerçekle mesi ve üstelik tüm
bu operasyonlar n limandan limana ve yükten yüke farkl l klar g stermesi vb. gibi hususlar n da
olabilece i dü ünülmektedir. Bu çal ma kapsam nda incelenen i kazas vakalar ndan hareketle
olu turulan Tablo 4.1’de, Türk bayrakl gemilerde i kazalar na konu olan ba l ca (tehlikeli) faaliyetler
ve operasyonlar sunulmu olup zellikle bu faaliyetler ve operasyonlar yürütülürken, nleyici ve
koruyucu tedbirlerin daha etkin bir ekilde uygulanmas n n yararl olaca de erlendirilmektedir.
Yine, i kazas vakalar nda yaralanmaya neden olan belli olaylar incelendi inde en fazla a a daki
olaylar sonucu yaralanmalar n gerçekle ti i g zlemlenmi olup gemilerde çal anlar n zellikle bu tür
olaylar kar s nda daha dikkatli ve hassas olmalar ve i letmeciler taraf ndan da gerekli nleyici ve
koruyucu tedbirlerin daha etkin bir ekilde uygulanmas n n yararl olaca de erlendirilmektedir:
x Ayn düzeyde veya alt düzeye (yüksekten) kayma - t kezleme - dü me
x Denetim kayb (tam veya k smi), vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin
s k t rmas , ezmesi, batmas , kesmesi
x F rlayan/savrulan/sal nan/serbest dü en bir cismin çarpmas
x A r bir cismin (halat tamburu, ambar kapa , kreyn sapan , matafora, sürme iskele,
nozul/hortum vb. iddetli çarpmas
x Vücudun veya uzuvlar n sert bir yüzeye çarpmas
x Zararl /kimyasal maddelere temas, soluma (kimyasal yan k, zehirlenme vb.)
x stemsiz hareket sonucu uzvun incinmesi, burkulmas , k r lmas
x A r s cak/so uk yüzeylere veya maddelere temas
x D nen parçalara temas
x Ta t kazalar (motorlu ta t n insana çarpmas )
x Geminin alabora olmas
x Yang n sonucu yanma/dumandan zehirlenme
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x
x
x

Elektrik çarpmas
Patlama sonucu yaralanma
Kalp krizi, ani rahats zlanma, trafik kazas , tartaklanma, intihar vs.

Tablo 6. Bu çal maya g re Türk bayrakl gemilerde i kazalar na konu olan ba l ca (tehlikeli)
faaliyetler ve operasyonlar ile gemi mahallerine g re da l m
Gemi güvertesi & yük mahalli
Ambar kapak operasyonu &
bak m-tutumu
Ambar/tank temizli i
Ambara/tanka giri /ini -ç k
Balast tanklar n n kontrolü &
bak m-tutumu
e itli denetim/kontrol
faaliyetleri
Filika/Kurtarma botu indirmealma operasyonlar
Borda iskelesi (gangway)
operasyonu & bak m-tutumu
Gemiye eri im, ç k -ini

Makine mahalli
Makine mahallerindeki
makine parçalar n n bak mtutum-onar m
At lyelerde torna-tesviye
i leri
e itli denetim/kontrol
faaliyetleri
Kreyn/vinç operasyonu &
bak m-tutumu
Makine mahallerindeki
temizlik faaliyetleri
Yana ma/ayr lma manevras
- ba lama / ç zme
Yürüme/merdiven ç kmainme/kap lardan giri -ç k
Makine mahallindeki
muhtelif i ler

Kaynak - s cak çal ma
Kreyn/vinç operasyonu &
bak m-tutumu
Yük ba lama (lashing)
operasyonu
Pilot alma operasyonu
Raspa-boya, sac de i imi, ta
motoru/spiral/jet
motoru/elektrikli testere vb.
aletler ile çal ma
R le talimleri (yang n, gemiyi
terk, vb.)
Yana ma/ayr lma manevras ba lama / ç zme
Yükleme-bo altma
operasyonu
Gemi güvertesi ve yük
mahallinde yap lan muhtelif
i ler
Yüksekte çal ma
Yürüme/merdiven ç kmainme/kap lardan giri -ç k lar
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Ya am mahalli köprü üstü
Kuzine ve kumanyal k i leri
(yemek haz rlama, bula k,
kesme, vb.)
K prü üstü vardiyas
e itli denetim/kontrol
faaliyetleri
Yürüme/merdiven ç kmainme/kap lardan giri -ç k
Ya am mahalli/k prü
üstündeki muhtelif i ler
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Bu çal ma kapsam nda incelenen i kazas vakalar nda kazazedelerin vücudunda olu an yaralar n en
fazla ellerde, ayaklar ve bacaklar ile ba b lgesinde yo unla t g zlemlenmi tir. Eller için koruyucu
eldivenler, ayaklar için emniyet ayakkab s ve ba b lgesi için baret kullan m hayati nem ta d ndan,
gemi çal anlar n n i sa l ve güvenli ine y nelik koruyucu teçhizat n gemide yeterli say da ve
kalitede olmas nemlidir.
Bu çal ma kapsam nda incelenen i kazas vakalar n n en fazla “08:01-12:00” ve “16:01-20:00” saatleri
aras nda, en az ise “00:00-04:00” saatleri aras nda oldu u g zlemlenmi tir. Kazazedelerin kaza günü i
ba yapt klar saat ile kaza saati aras nda geçen süreler incelendi inde ise, i kazalar n n ço unlukla i
ba ndan sonraki 3. ve 8. saatler aras nda ve i ba ndan sonraki ilk 3 saat içinde gerçekle ti i
g zlemlenmi tir. Ayr ca, incelenen i kazas vakalar n n gerçekle ti i gün i yerindeki vardiyan n
ço unlukla “04:01–08:00” saat diliminde ba lad , kazazedelerin kaza günü i ba saat aral n n da
yine ço unlukla “04:01-08:00” aras oldu u ve ço unlukla “16:01–20:00” saat dilimi aras nda bitti i
g zlemlenmi tir. ncelenen i kazas vakalar n n ço unlukla sabah ve ak am saatlerinde yorgun
olunmas muhtemel saatlere yak n olmas dikkat çekicidir. Gemilerdeki azami çal ma ve asgari
dinlenme süreleri, 654 say l Deniz
Kanunu, ILO-Denizcilik al ma S zle mesi (MLC, 2006) ve
Gemiadamlar Y netmeli i ile belirlenmi tir. Bu sürelere ve çal ma kurallar na uygulamada tam
anlam yla riayet edilmesi, gemilerin emniyetli y netiminin yan s ra gemilerdeki i kazalar n n minimize
edilmesi ve gemi çal anlar n n i sa l ve güvenli i aç s ndan da nem arz etmektedir. Bu bak mdan,
gerek uluslararas sefer yapan, gerekse kabotajda çal an gemilerdeki çal ma ve ya am ko ullar n n
etkin denetimi kritik nemdedir. ILO’nun “insana yak r i (decent work)” yakla m n n denizcilik
sekt rünün genelinde h kim k l nmas n n, sadece çal anlar n refah aç s ndan de il, i letmelerin
verimlili inin ve dolay s yla deniz ticaretindeki toplam verimlili in artmas aç s ndan da nemli oldu u
de erlendirilmektedir.
Bu çal ma kapsam nda incelenen SGK verilerinin %95 güvenirlik düzeyinde Ki-Kare ( 2) ili ki testlerinin
sonuçlar na g re; kazazedenin SG e itimi al p almad / SG e itiminin yeterli olup olmad ile kazadan
dolay i günü kayb süresi aras nda istatistiksel olarak anlaml ili ki oldu u (F2 = 12,287; P = 0,006) ve
SG e itimi alm kazazedelerin kazadan dolay i günü kayb ço unlukla 1-29 gün aras iken, SG e itimi
almam /yetersiz alm kazazedelerin daha yüksek bir oranla 1-29 gün aras oldu u g rülmü tür.
Benzer ekilde, kazazedenin mesleki e itim al p almad /mesleki e itimin yeterli olup olmad ile
kazadan dolay i günü kayb süresi aras nda da istatistiksel olarak anlaml ili ki oldu u (F2 = 16,546; P =
0,001) ve mesleki e itim alm olan kazazedelerin kazadan dolay i günü kayb ço unlukla 1-29 gün
aras iken, mesleki e itim almam /yetersiz alm olan kazazedelerin kazadan dolay i günü kayb n n
ço unlukla 10 gün ve üzerinde oldu u g zlemlenmi tir. Buradan hareketle, Türk gemilerindeki gerek i
kazalar n n, gerekse i kazalar sonucu i günü kay plar n n (dolay s yla maddi ve manevi zararlar n)
minimize edilmesinde, ba ta Tayfa s n f gemi çal anlar olmak üzere, okul e itimleri, mesleki yeterlilik
ve SG e itimlerinin etkinli inin nemli etmenler oldu u de erlendirilmi tir.
Türk bayrakl gemilerde ve gemi i letmecili i yapan firmalarda SG uygulamalar , mevcut durumda,
6331 say l Kanun ve büyük ço unlu u Klas Kurulu lar nca olu turulan Emniyetli Y netim Sistemi (ISMEYS) kapsam nda yürütülmeye çal lmaktad r. Ancak, 6331 say l Kanun hükümlerinin zellikle
uluslararas sefer yapan gemilerde ne derece etkin uygulanabilece i ya da Klas Kurulu lar nca
olu turulan ISM-EYS’nin, SG y netimini ne derece kapsayabildi i, iki sistemin birbiriyle ne derece
uyumlu çal abildi i veya ne lçüde etkin bir uygulama sa lanabildi i konular tart mal d r. Ve daha
nemlisi bu durum sürdürülebilir g zükmemektedir. Bu nedenle, Türk bayrakl gemilerde ve gemi
i letmecili i yapan firmalarda “ SG Y netim Sistemi” olu turulmas na ili kin ILO’nun istedi i tarzda (ILO,
2009) armat r ve gemiadam temsilcilerinin de üzerinde uzla t , formüle edilmi , uygulanan ve
periyodik olarak g zden geçirilen aç klanm net bir “ulusal politika (national policy)” ncelikle
olu turulmas n n ve s z konusu ulusal politika çerçevesinde, Türk gemilerinde ve gemi i leten
firmalarda “Emniyetli Y netim Sistemi (ISM-EYS)” ile entegre bir “ SG Y netim Sistemi” kurulmas n n
zorunlu bir uygulamaya d nü türülmesinin faydal olabilece i de erlendirilmektedir. Ayr ca, STCW
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s zle mesi kapsam nda uygulanan mevcut gemiadamlar e itim müfredat ile 6331 say l Kanun, MLC
2006 S zle mesi ve di er ilgili ulusal ve uluslararas mevzuata g re i veren taraf ndan çal anlara
zorunlu olarak verilmesi gereken SG e itimlerinin birbirleriyle entegre edilmesinin de gerekli ve faydal
olaca dü ünülmektedir.
1993 – 1997 y llar aras nda Danimarka bayrakl ticaret gemilerde meydana gelen i kazalar n inceleyen
Hansen ve arkada lar na g re; Danimarka bayrakl gemilerdeki lümlü i kazalar n n oran n n
karadakine nazaran 10 kat daha fazla oldu u ve i kazalar na ço unlukla güverte tayfalar n n güvertede
çal rken maruz kald belirtilmi tir (Hansen ve di erleri, 2002). Di er taraftan, Türkiye’de in aat
sekt ründeki i kazalar inceleyen Ceylan taraf ndan yap lan bir çal maya (Ceylan, 2014) g re; 2004 –
2010 y llar aras ndaki Türkiye genelindeki i kazas sonucu lüm oran %1,56 iken, in aat sekt ründeki
i kazas sonucu lüm oran %4,81 olarak kar m za ç kmaktad r. Buna g re, Türk bayrakl gemilerde
meydana gelen ve bu çal mada incelenen 234 i kazas vakas nda g rülen %2,6’l k lüm oran n n,
Türkiye’deki in aat sekt ründeki lüm oran n n alt nda ama Türkiye genelinin üzerinde oldu unu
s yleyebiliriz. Ayr ca, Danimarka bayrakl gemilerde oldu u gibi, Türk bayrakl gemilerde olu an ve bu
çal mada incelenen i kazalar n n ço unlukla güverte tayfalar taraf ndan güvertede çal rken
ya and n da ifade edebiliriz.
Bu çal ma için yap lan literatür ara t rmas suresince, di er ülkelerinde gemilerinde meydana gelen i
kazalar n n incelendi i çok az say da çal maya rastlanm t r. Bu durum, farkl ülkelerin filolar n i sa l
ve güvenli i durumu aç s ndan mukayese edebilmek için daha fazla çal maya ve uluslararas i birli ine
ihtiyaç oldu unu g stermektedir. Bu y nüyle bu çal man n Türkiye ve dünyadaki denizcilik ve i sa l
ve güvenli i ile ilgili literatüre orijinal katk lar sa layaca n da s yleyebiliriz. Ancak, farkl zaman
periyotlar ve farkl veri s n fland rma metotlar ile haz rlanm olmalar nedeniyle farkl çal malar n
birbirleriyle sa l kl mukayese edilebilme imk n da oldukça s n rl d r. Bu sebeple, dünya deniz ticaret
filosundaki gemilerde meydana gelen i kazalar na ili kin kay tlar n n tutulmas ve analiz edilmesi için
uluslararas veri taban kurulmas n n, farkl zamanlarda farkl s n fland rma metotlar ile farkl
ara t rmac lar taraf ndan yap lan çal malardan daha yararl olabilece i dü ünülmektedir. Dolay s yla,
IMO ve ILO’ya gemilerdeki i kazalar konusunda daha fazla i dü mektedir.

6. Sonuç
Bu çal mada, Türk bayrakl gemilerde meydana gelmi 234 adet i kazas vakas na ait veriler analiz
edilmi ve risk etmenleri sunulmu tur. al man n bir sonucu olarak; Türk bayrakl gemilerde i kazas na
maruz kalma aç s ndan en riskli gemi çal anlar n n güverte ve makine tayfalar oldu u g rülmü tür.
Dolay s yla, ncelikle bu guruptaki ki ilerin okul e itimleri, mesleki yeterlilik ve SG e itimlerinin daha
fazla geli tirilmesine odaklan lmal d r. Ayr ca, yine bu çal ma sonucunda, kaza an nda kazazedeler
taraf ndan en fazla yap lan iki faaliyetin ‘yürüme/merdiven ç kma-inme/kap lardan giri -ç k ’ ve
‘makine dairesinde makine parçalar n bak m ve onar m ’ oldu u, yaralanmaya en fazla sebep olan iki
olay n ise ‘ayn düzeyde veya alt düzeye (yüksekten) kayma-t kezleme-dü me’ ve ‘denetim kayb (tam
veya k smi), vücudu veya bir uzvu bir veya birden fazla cismin s k t rmas , ezmesi, batmas , kesmesi’
oldu u g rülmü tür. Türk bayrakl gemilerde uygulanan ISM ve ISG uygulamalar ile Türk gemi
çal anlar n n mesleki ve SG e itimlerinde, belirtilen hususlara y nelik olarak ilave tedbirler
al nmas n n faydal olabilece i de erlendirilmi tir.
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