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ÖZ 

Giriş: İş kazaları, işin yapımı ve yürütülmesi sırasında oluşan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların ortam ve 
zaman şartlarında bir araya gelmesinden kaynaklanan hastalık, yaralanma, ölüm, zarar ya da hasara neden olan 
istenmeyen olaylardır.  Bu çalışma bir eğitim araştırma hastanesinin acil servisine iş kazası nedeni ile başvuran 
sağlık çalışanlarının balık kılçığı yöntemine göre kök nedenlerini tespit etmek amacı ile yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tipte ve retrospektif bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ocak 
2021-Aralık 2021 tarihleri arasında acil servise iş kazası nedeni ile başvuran 69 sağlık çalışanı oluşturdu. 
Araştırmanın verileri hastane bilgi sistemi üzerinden alındı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 
ve balık kılçığı yöntemi kullanıldı. 

Bulgular: Acil Servise iş kazası ile başvuran sağlık çalışanlarının %44,9’unun klinik destek elemanı olduğu, 
%43,4’ünün kesici/delici alet yaralanması ile yaralandığı tespit edildi. İş kazalarının balık kılçığı diyagramına göre 
yapılan kök neden analizinde; %68,10 insan , %17,40 çevre, % 5,80 malzeme ve  % 8,70 metot ile ilişkili nedenler 
olarak dört başlıkta belirlendi. İş kazalarından insan ilişkili nedenlerden %53,20’sinin “Dalgınlık/Dikkatsizlik”, çevre 
ilişkili nedenlerden %58,33’nün “Kaygan/Islak Zemin”, malzeme ilişkili nedenlerden %50’sinin “Kullanılan 
Cihazların Arızalı Olması”, metot ilişkili nedenlerden ise %100’ünün “Talimat Eksikliği” olduğu bulundu. 

Sonuç: İş kazalarının balık kılçığı diyagramına göre kök nedenlerinin belirlendiği ve bu kazaların önlenebilir 
kazalar olduğu bulundu.  

 

SUMMARY 

Introduction: Occupational accidents are undesirable events that cause illness, injury, death, damage or damage 
resulting from the combination of dangerous situations and dangerous behaviors occurring during the construction 
and execution of the work, in environmental and time conditions. This study was carried out in order to determine 
the root causes of the health workers who applied to the emergency department of a training and research 
hospital due to a work accident, according to the fishbone diagram. 

Material and Method: This research is descriptive and retrospective. The sample of the study consisted of 69 
health workers who applied to the emergency department due to work accident between January 2021 and 
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December 2021. The data of the study were obtained from the hospital information system. Descriptive statistics 
and fishbone diagram were used to evaluate the data.  

Results: It was determined that 44.9% of the health workers who applied to the Emergency Department with a 
work accident were clinical support personnel, and 43.4% were injured by sharp / stab wounds. In the root cause 
analysis made according to the fishbone diagram of occupational accidents; It was determined under four 
headings as 68.10% human, 17.40% environment, 5.80% material and 8.70% method-related causes. 53.20% of 
work accidents are due to human-related causes  “Inattentiveness/carelessness”, 58,33% of environmental-
related causes “Slippery/Wet Floor”, 50% of material-related causes “Defective Devices Used”, method-related 
causes On the other hand, 100% of them were found to be “Lack of Instruction”. 

Conclusion: It was found that the root causes of occupational accidents were determined according to the 
fishbone diagram and these accidents were preventable accidents. 

 
 

 

GİRİŞ 

İş kazaları, işin yapımı ve yürütülmesi sırasında 
oluşan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların 
ortam ve zaman şartlarında bir araya gelmesin-
den kaynaklanan hastalık, yaralanma, ölüm, 
zarar ya da hasara neden olan istenmeyen 
olaylardır (1,2). Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 
(International Labour Organization - ILO)  göre iş 
kazası; belirli bir yaralanmaya ya da zarara 
sebep olan, önceden planlanmamış ve öngörüle-
meyen olay olarak tanımlamaktadır (2). İş kaza-
larının incelenmesi olayın açıklığa kavuşması, 
sorunun ve sorumluların belirlenmesi, yeni kaza-
ların önlenmesi için alınacak önlemlerin saptan-
ması bakımından önem taşımaktadır (3). Sağlık 
çalışanları yaptıkları işin özelliği nedeni ile iş 
kazaları ile sıklıkla karşılaşmaktadırlar (4). 
ABD’de İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi 
(Occupational Safety and Health Administration), 
sağlık çalışanlarının bazı durumlarda hasta için 
kendi sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atabildikle-
rini belirtmektedir (5). Sağlık çalışanları, yaptıkları 
işin özelliğine, mesleğine, çalıştığı bölüme göre 
birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır (6). Bel ve 
sırt sorunları, kesici, delici alet yaralanmaları, 
stres ve şiddet gibi birçok riskler sıralanmaktadır. 
Karşılaştıkları riskler iş kazalarının artmasına ve 
iş performanslarının azalmasına sebep olmakta-
dır. Bu durum hem çalışanların hem de hastaların 
güvenliğini olumsuz etkilemektedir (7). İş kazaları 
ve meslek hastalıklarının çalışana, işverene ve 
hatta ülke ekonomisine çok yönlü ve yüksek 
maliyetleri bulunmaktadır (8). Sağlık sektöründe 
yalnızca sırt yaralanmaları ile ilişkili dolaylı ve 
doğrudan maliyetlerin yıllık 20 milyar dolar olduğu 
öngörülmektedir (5). Yetişmiş insan gücünün iş 
kazaları meslek hastalıkları nedenleri ile iş 

göremez hale gelmesinin ülke ekonomisine de 
olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmektedir (9).  

İş kazalarının önlenmesi için, iş kazaları henüz 
ortaya çıkmadan önce tehlikenin kaynağında 
kontrol altına alınması, riskleri asgari düzeye 
indirecek şekilde çalışma sistemlerinin ergonomik 
tasarımı, kişisel koruyucu ekipman kullanımının 
sağlanması ve yaygınlaştırılması ve en önemlisi 
de örgüt yönetimi ve çalışanlar tarafından konu-
nun sahiplenmesi önem taşımaktadır (3). Kök 
neden analizi, olayın nasıl gerçekleştiğini ve 
eğilimini anlamak, olaylardan çıkarım sağlamak, 
süreçleri planlayıp uygulamak, aynı veya benzer 
olayın tekrarlanmasını önlemek için yapılmak-
tadır. Kök neden analizi, “istenmeyen olayın olası 
bir şekilde meydana gelmesi, performans 
değişikliğinin altında yatan temel nedenlerin veya 
etkili faktörlerin belirlenmesi için bir süreç” olarak 
tanımlanmaktadır. Olayların kök neden analizle-
rinde yaygın kullanılmaktadır. Olaylar ve nedenler 
kök neden analizinin inceleme konusudur. Kök 
neden analizlerinde kişiler önemli değildir.  Bu 
yaklaşımda amaç, kimin ihmali olduğunu bulmak 
değil, tüm olayları gözden geçirerek sistemde 
iyileştirmeler yapmaktır (10). Balık kılçığı yöntemi 
olası nedenleri ortaya çıkarmak amacı ile kulla-
nılan tekniklerden biridir. İlk defa 1943 yılında 
Ishikawa tarafından geliştirilmiş ve Japonya’da 
kullanılmıştır. Ortaya çıkarılan nedenleri düzenle-
mek ve kaydetmek içinde görsel açıdan etkili bir 
yöntemdir. Bu teknik bir balık iskeletine benzedi-
ğinden dolayı aynı zamanda “balık kılçığı” analizi 
olarak da bilinir (11). Bu çalışma bir eğitim ve 
araştırma hastanesinin acil servisine başvuran 
sağlık çalışanlarının karşılaştıkları iş kazalarının 
kök nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma tanımlayıcı tipte ve retrospektif 
tasarlandı. Araştırmanın örneklemini bir eğitim ve 
araştırma hastanesinde çalışan ve iş kazası 
nedeni ile 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri 
arasında Acil Servise başvuran sağlık çalışanları 
oluşturdu. Araştırmanın verileri hastane bilgi sis-
temi üzerinden acil servise iş kazası ile başvuran 
sağlık çalışanları kayıtları retrospektif incelenerek 
kaydedildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanım-
layıcı istatistikler sayı, yüzde ve iş kazalarının 
potansiyel nedenlerinden yararlanarak kök 
nedenlerinin belirlenmesi amacıyla balık kılçığı 
yöntemi kullanıldı. Balık kılçığı yöntemi bireysel 
olarak kullanılacağı gibi, grup beyin fırtınası 
içinde etkin bir yöntemdir. Bu yöntem ile yaşanan 
bir sorunun asıl nedeni ve çözümleri bulunmaya 
çalışılır. Birinci aşamada öncelikle bir sorun ya da 
olumsuz bir durum balık kılçığı yönteminin baş 
kısmına yazılır. İkinci aşamada ise bu soruna 
neden olabilecek sebepler belirlenmeye çalışılır 
ve kategorize edilir. Balık kılçığında insan, mal-
zeme, metot, çevre gibi temel nedenler belirlen-
miştir. Üçüncü aşamada katılımcı(lar) tarafından 
alt nedenleri bulunur. Dördüncü aşamada ise en 
olası nedenler önem sırasına göre sıralanır.  (12)  

Bu çalışmanın izni, İzmir Bakırçay Üniversitesi 
“Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik 
Kurulu Kararı” ve araştırmanın yapıldığı kurum-
dan yazılı izin alınarak yapıldı. 

BULGULAR 

01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında Acil 
Servise iş kazası ile başvuran 69 sağlık çalışanı 
olduğu belirlendi. İş kazası nedeni ile acil servise 
başvuran sağlık çalışanlarının meslek grubuna 
göre dağılımı Tablo 1’de görülmektedir (Tablo 1). 

Acil servise iş kazası ile başvuran sağlık çalışan-
larının karşılaştıkları kaza türleri Tablo 2’de 
belirtildi. En sık karşılaşılan kaza türlerinin sıra-
sıyla % 43,4’ünün kesici/delici alet yaralanması, 
%31,9’u düşme/çarpma/yaralanma, %14,4’ü fizik-
sel şiddet, %5,8 ’i bel ağrısı/bel incinmesi, % 1,5’i 
diz kapağı yaralanması, , %1,5’i kimyasal madde 
ile temasa maruz kalma, %1,5’i yanma olduğu 
belirlendi (Tablo 2). 

Acil Servise başvuran sağlık çalışanlarının iş 
kazaları nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 
%68,10’unun insan, %5,80’nin malzeme, 
%8,70’nin ise metot, %17,40’nın çevre ve 
kaynaklı faktörler olduğu bulundu. İnsan kaynaklı 
faktörlerden %53,20’sinin “Dalgınlık/Dikkatsizlik”, 
çevre ilişkili nedenlerden %58,33’nün “Kaygan/ 
Islak Zemin”, malzeme ilişkili nedenlerden 
%50’sinin “Kullanılan Cihazların Arızalı Olması”, 
metot ilişkili nedenlerden ise %100’nün “Talimat 
Eksikliği” olduğu bulundu (Tablo 3). 

Acil Servise başvuran sağlık çalışanlarının balık 
kılçığı yöntemine göre insan, malzeme, metot ve 
çevre kaynaklı faktörlerin kök nedenleri belirlendi 
(Şekil 1). 

 

 

Tablo 1. İş Kazası Nedeni ile Acil Servise Başvuran Sağlık Çalışanlarının Meslek Grubuna Göre Dağılımı (n=69) 

Meslek Grubu n % 

Klinik Destek Elemanı 31 44,9 

Hemşire 17 24,7 

Anestezi Teknisyeni 4 5,8 

Acil Tıp Teknisyeni 4 5,8 

Ebe 4 5,8 

Laboratuvar Teknisyeni 3 4,4 

Stajer Öğrenci 3 4,4 

Doktor 2 2,8 

Memur 1 1,4 
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Tablo 2. Acil Servise Başvuran Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Kaza Türleri  (n=69) 

 

Kaza Türü n % 

Kesici/Delici Alet Yaralanması 30 43,4 

Düşme/Çarpma/Yaralanma 22 31,9 

Fiziksel Şiddet 10 14,4 

Bel Ağrısı/Bel İncinmesi 4 5,8 

Diz Kapağı Yaralanması 1 1,5 

Kimyasal Madde ile Temasa Maruz Kalma 1 1,5 

Yanık 1 1,5 

 

Tablo 3. Acil Servise Başvuran Sağlık Çalışanlarının İş Kazalarının Balık Kılçığı Yöntemine Göre Nedenleri 

Kaza Nedeni n % 

İNSAN 47 %68,10 

Dalgınlık/Dikkatsizlik 25 %53,20 

Ajite Hasta /Hasta Yakını 11 %23,40 

Atıkların Doğru Ayrıştırılmaması 7 %14,90 

KKE Kullanım Hatası 2 %4,25 

Uygun Olmayan Hız 2 %4,25 

MALZEME 4 %5,80 

Kullanılan Cihazların Arızalı Olması 2 %50 

KKE Eksikliği 2 %50 

METOT 6 %8,70 

Talimatlarda Eksiklik Olması 6 %100 

ÇEVRE 12 %17,40 

Islak/Kaygan Zemin 7 %58,33 

Düzensiz Ortam 4 %33,33 

Kırık Zemin Boşlukları 1 %8,34 

 

 

Şekil 1. Acil Servise Başvuran Sağlık Çalışanlarının İş Kazalarının Balık Kılçığı Yöntemine Göre Kök Neden Analizi 
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TARTIŞMA 

Acil Servise iş kazası ile başvuran sağlık çalışan-
larının değerlendirildiği bu çalışmada bulgular 
literatür doğrultusunda tartışılmıştır. İş kazası 
nedeni ile 69 sağlık çalışanının başvuruda bulun-
duğu ve bunlardan %44,9’unun klinik destek 
elamanı olduğu bulundu. Sağlık çalışanlarının iş 
kazalarına yönelik yapılan bir çalışmada sağlık 
memuru/sağlık teknikerlerinin, yapılan başka bir 
çalışmada ise temizlik personellerinin olduğu 
saptandı (13, 14). 

Acil Servise başvuran sağlık çalışanlarının kaza 
türlerine bakıldığında %43,4 ile kesici/delici alet 
yaralanması olduğu, %31,9’unun düşme/ çarp-
ma/ yaralanma olduğu,% 14,4’ünün fiziksel şiddet 
olduğu belirlendi. Kesici/delici alet yaralanmaları 
sağlık çalışanlarının en sık karşılaştıkları iş 
kazaları arasında yer almaktadır (14,15). Kesici 
delici alet yaralanmalarının %80’nini iğne 
batmaları oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının iş 
kazalarına yönelik yapılan çalışmalarda da 
benzer sonuçlar görülmektedir (16, 17). Her yıl 
yaklaşık 385.000 sağlık çalışanı iğne batması ve 
diğer kesici delici alet yaralanmalarına maruz 
kalmaktadır (18). Yapılan bir çalışmada sağlık 
çalışanlarının meydana geldiği iş kaza türlerinin 
kesici, delici alet yaralanması, burkulma incinme, 
düşme olarak tespit edilirken, yanık ve sıvı sıçra-
masına maruziyetin daha az olduğu görülmüştür 
(17). Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları iş 
kazaları ve eğitimin iş kazalarını azaltma 
durumuna etkisinin amaçlandığı başka bir 
çalışmada da sağlık personelinin son bir yıl içinde 
% 68,8’inin kan ve vücut sıvısı sıçramasına, % 

62,5’inin kesici-delici alet yaralanmasına, % 
44,4’ünün şiddete, % 18,8’inin alerjik reaksiyona, 
% 11,3’ünün zehirlenmeye maruz kaldığı belirlen-
miştir (19). Bu kapsamda yapılan araştırma so-
nuçları bu çalışma sonucu ile benzerlik 
göstermektedir. 

Acil Servise başvuran sağlık çalışanlarının iş 
kazaları nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 
%68,10’unun insan, %5,80’nin malzeme, 
%8,70’nin ise metot, %17,40’nın çevre ve 
kaynaklı faktörler olduğu bulundu. İş kazalarının 
nedenlerini ortaya koymak için yapılan çalışma-
larda insana ve çevresel nedenlere bağlı mey-
dana geldiği ortaya konmuştur (20). İş kazalarının 
yaklaşık %44’lük bölümünün genel olmayan özel-
likli konularda olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
başka bir çalışmada kategorize edilen bu konu-
ların; %15’inin araç gereç eksikliği veya yeter-
sizliği, %4’nün dikkatsizlik olduğu bulundu (17).  

SONUÇ 

Bu çalışmada iş kazası nedenlerinin çoğunlukla 
insan kaynaklı ve önlenebilir nedenler olduğu 
saptandı. İstenmeyen olaylarda balık kılçığı yön-
temi ile kök neden analizinin düzenli bir şekilde 
uygulanmasının, hataya katkıda bulunan ve/veya 
hata oluşmasını artıran etmenlerin belirlenmesi, 
bu etmenlerin ortadan kaldırılması ve gelecekte 
tekrarlanmasını önlemeye yönelik iyileştirilmenin 
yapılmasında etkin bir yöntem olduğu görüldü. 
Bulgularımız sağlık yöneticilerinin iş kazalarını 
önlemeye yönelik çalışmalarda bu yöntemi kul-
lanmasının yararlı olacağını düşündürmektedir.  
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