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ÖZET: Tekstil, insanlığın en temel gereksinimi olan giyinme ihtiyacından dolayı ortaya çıkan en eski bir sektör olup, zaman içinde
çok geniş uygulama alanları ile büyük gelişim göstermiştir. Tekstil sektörü ülkemizde olduğu kadar, dünya ticaretinde ve üretiminde
önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve rekabetin büyük ölçüde artmasıyla iş kazaları sonucu çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine
yönelik tehlikelerde artmaktadır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sayısı bakımından tekstil sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Bu
çalışmada 2007-2016 yılları arasında Türkiye genelinde meydana gelen iş kazaları ile tekstil sektöründe yaşanan kazalara ait veriler
incelenerek analiz edilmiştir. Bunun yanında Türkiye tekstil sektörü iş kazaları verileri Avrupa birliği üye ülkeleri ile
karşılaştırılmıştır.
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ANALYSIS OF EMPLOYMENT AND WORK
ACCIDENTS IN TURKISH TEXTILE SECTOR
ABSTRACT: Textile is the oldest sector due to the necessity of dressing, which is the most basic need of mankind, and has shown
great development with its wide range of applications over time. The textile industry has an important place in the world trade and
production as much as it is in our country. Work accidents increase with the increase in production and competition, and the risks to
the health of workers and occcupational safety are increasing. Textile sector has an important place in terms of the number of work
accidents in our country. In this study, between the years 2007-2016 work accidents occurred in Turkey and work accidents in the
textile sector data were examined and analyzed. Besides, Turkey textile sector accidents at work were compared with data from
member countries of the European Union.
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