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ILO Üyesi Ülkelerin İş Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Oranı Bakımından 
Kümeleme Yöntemi ile Sınıflandırılması

Classification of ILO Member Countries by Clustering Method in Terms of 
Death Rate as A Result of Work Accidents

Bu çalışmada ILO üyesi ülkeler, yüksek riskli sektörlerde meydana gelmiş iş kazası nedenli ölüm oranları 
bakımından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ülkeler iş kazası nedenli ölüm oranlarındaki benzerlik 
veya farklılık durumlarına göre dört temel kümeye ayrılmıştır. Bu bakımdan; Hollanda, Panama, Danimarka, 
İsveç, İngiltere, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Polonya, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan birinci kümede, 
Kazakistan, Ukrayna, İsrail, Macaristan, Slovakya, Fransa, Litvanya, Slovenya, Bulgaristan, İtalya, Çek 
Cumhuriyeti, İrlanda ikinci kümede, Filipinler, Lüksemburg, İspanya, Portekiz, Türkiye, Estonya üçüncü 
kümede, Norveç, Romanya, Avusturya, ABD ve Mısır ise dördüncü kümede yer almıştır. Çalışmada her 
bir küme iş kazası nedenli ölüm oranı bakımından diğer kümelerle karşılaştırılmıştır. Ülkelerin kümelere 
ayrılmasında Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi, kümelerin karşılaştırılmasında Kruskal Wallis Testi ve Mann-
Whitney U Testi kullanılmıştır.  Sonuç olarak iş kazası nedenli ölüm oranının birinci küme ülkelerinde 
daha az meydana geldiği, diğer kümelerdeki iş kazası nedenli ölüm oranlarının ise sektörün çeşidine göre 
değişiklik gösterdiği görülmüştür.

In the present study, ILO member countries have been examined in terms of occupational accident-related 
mortality rates in sectors with high risk levels. As a result of the study, it has been observed that countries 
are separated into four basic groups according to similarity or difference in occupational accident-related 
mortality rates. In this respect, Netherlands, Panama, Denmark, Sweden, the UK, Switzerland, Finland, 
Germany, Pol, Croatia, Cyprus, and Greece are in the first group; Kazakhstan, Ukraine, Israel, Hungary, 
Slovakia, France, Lithuania, Slovenia, Bulgaria, Italy, Czech Republic, and Ireland are in the second group; 
the Philippines, Luxembourg, Spain, Portugal, Turkey, and Estonia are in the third group; and Norway, 
Romania, Austria, the USA and Egypt are in the fourth group. In the study, each group was compared with 
other groups in terms of occupational accident-related mortality rates. The Hierarchical Clustering Method 
was used to separate countries into groups, and the Kruskal Wallis Test and Mann-Whitney U-Test were used 
in comparing the groups. As a result, it has been found that the least mortality rates were in the first group 
countries, and the mortality rates in other groups varied according to sector types.
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