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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2015-2020 Yılları Arasında Meydana 
Gelen İş Kazalarının Sektörlere ve İlçelere Göre Analizi

Analysing the Occupational Accidents That Occurred in the Turkish Republic 
of Northern Cyprus Between 2015-2020 According to Sectors and Districts

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2015-2020 yılları arasında meydana gelen iş 
kazalarının sektörlere ve ilçelere göre analizi yapılmıştır. KKTC, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlı Sosyal Sigortalar Dairesinden (SSD) alınan veriler doğrultusunda iş kazası ve meslek hastalıkları 
dağılımları sektörlere ve ilçelere göre yıllık olarak analiz edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 2015-2020 
yılları arasında KKTC’de herhangi bir meslek hastalığı bulgusuna rastlanmazken, toplam 1,492 iş kazasının 
meydana geldiği, en yüksek iş kazası sayısının 362 iş kazası ile İnşaat Sanayinde gerçekleştiği, en yüksek iş 
kazasının 817 iş kazası ile Lefkoşa ilçesinde yaşandığı ve toplam 32 ölümlü iş kazasından 15 tanesinin İnşaat 
Sanayinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. İş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler ve ilçelerin tespit 
edilmesi ve bu noktadan hareketle iş kazalarını önleyici adımlar atılması amacı ile yürütülen bu çalışmada, 
iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler ve ilçeler tespit edilmiş ve bu çalışmaların ileriki dönemlerde 
tekrar edilerek iş kazalarının azaltılması hedeflenmiştir.

According to sectors and districts, this study analysed occupational accidents that occurred in the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC) between 2015-2020. In line with the data obtained from the Social 
Insurance Department (SID) affiliated with the TRNC Ministry of Labour and Social Security, occupational 
accidents and diseases were analysed annually according to sectors and districts. Research findings indicate 
that a total of 1,492 occupational accidents occurred in the TRNC between the years 2015-2020. There were 
not any occupational diseases during the examined period. The highest number of occupational accidents 
occurred in the construction industry, with 362 occupational accidents, and the highest occupational accident 
was in Nicosia, with 817 occupational accidents. It has been determined that 15 out of 32 fatal occupational 
accidents occurred in the construction industry. In this study, which was carried out to determine the sectors 
and districts where occupational accidents are experienced intensively and take steps to prevent occupational 
accidents from this point, sectors and districts where occupational accidents are experienced intensively were 
determined, and it was aimed to reduce occupational accidents by repeating these studies in the future.
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