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İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri İş Kazalarını Azaltıyor mu?

Do Occupational Health and Safety Inspections Reduce Occupational 
Accidents?

Bu çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin iş kazalarını azaltmada etkili olup olmadığı ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaca yönelik teftiş ile ilgili veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Çalışma Hayatı İstatistikleri kitabından, iş kazası ile ilgili veriler Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik 
Yıllıklarından alınmıştır. Araştırma hipotezinin test edilmesi için nicel araştırma yöntemlerinden ilişki 
analizi ile veriler değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde R istatistik dilinin üzerine inşa edilen yeni bir “3. 
nesil”, sıfırdan kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanan, maliyetli istatistiksel ürünlere karşı bir alternatif 
olan Jamovi (Version 2.2.5.0) bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; iş sağlığı ve 
güvenliği program dışı teftiş sayısının iş kazası sayılarının üzerinde negatif bir etkiye, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili idari para cezası önerilen iş yeri sayısının ölümlü iş kazası üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Bu çalışma ile program dışı teftişlerin kesinlikle iş kazalarının azaltılmasında en etkili 
yollardan biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlara istinaden sunulan öneriler idari teftişin sıklaştırılması 
ve işverenin kendi iş yerinde iç denetim mekanizmasını aktif hale getirmesidir. Son olarak iş sağlığı ve 
güvenliği teftişinde yer alan görevlilerin denetiminin merkezi bir yapılanma ile sürdürülmesi önerilmektedir.

With this study, it has been tried to reveal whether OHS inspections are effective in reducing occupational 
accidents. For this purpose, the data related to the inspection were taken from the Labour statistics , and the 
data about the work accident was taken from the Social Security Institution Statistical Yearbooks. In order to 
test the research hypothesis, the data were evaluated by correlation analysis, one of the quantitative research 
methods. A new “3rd generation” computer software built on the R statistical language, Jamovi was used to 
analyze the data. As a result of the analyzes made; it has been determined that the number of occupational 
health and safety unschedule inspection have a negative impact on number of occupational accidents, the 
number of workplaces where fines related to occupational health and safety are recommended have a positive 
effect on number of fatal occupational accidents. With this study, it has been concluded that unscheduled 
inspections are one of the most effective ways to reduce occupational accidents. Suggestions are to increase 
the frequency of administrative inspection and to activate the internal control mechanism in the employer’s 
own workplace. It is also recommended to establish a structure to supervise the inspectors.
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