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Kongre

VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’nde; MMO, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, TTB, DİSK, 
TMMOB’ye bağlı Odalar, üniversite-
ler, meslek örgütleri, kamu ve özel ku-
rum ve kuruluşları, mühendisler, dok-
torlar, işçiler, hemşireler, öğrenciler, 
sağlık personeli ve ilgili teknik perso-
nelin katılımıyla toplam 25 oturum ger-
çekleştirildi, 36 sözlü, 55 poster bildiri 
sunuldu. Kongre kapsamında düzenle-
nen sergiye 17 firma, kurum ve kuruluş 
katılım sağladı. 

Üç gün süren Kongre’nin açılış ko-
nuşmaları MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, MMO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı tarafından 
yapıldı.

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin ATICI açılışta özetle 
şunları söyledi: “Ülkemizdeki yaygın 
kanının aksine, sanayileşme ve kalkın-
manın bedeli; iş kazalarından ve meslek 
hastalıklarından gereği gibi korunama-
yan, işsiz kalma ve işini kaybetme kor-
kusu yaşayan, örgütlenmeleri engelle-
nen, sosyal güvenliğinden endişe duyan 
bir çalışan kesim yaratmak değildir.

Son birkaç yılda Davutpaşa, Tuzla, 

Kemalpaşa, Dursunbey, Ostim, İvedik, 
Elbistan`daki, geçen yıl Kozan Erge-
nuşağı barajındaki kazada, İstanbul‘da 

VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi Adana'da Yapıldı
TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
adına Adana Şube 
yürütücülüğünde 
düzenlenen VII. Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi, 18-20 Nisan 
2013 tarihlerinde, 
Çukurova Üniversitesi 
Mithat Özsan Amfisinde 
922’si delege olmak üzere 
toplam 1543 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

rezidans inşaatında çalışan işçilerin 
çadırında çıkan yangında son birkaç 
ayda, Gaziantep OSB‘deki patlamada, 
Zonguldak Kozlu‘da bulunan kömür 
ocağındaki patlamada, Samsun Bakır 
İşletmesi‘nde amonyak tankı kapağının 
çökmesinde ve benzeri çok sayıda in-
sanımızın hayatını kaybettiği “iş cina-
yetleri” aslında yapısal sorunlara işaret 
etmektedir. 

Sorunlara kalıcı çözümler bulmak is-
tiyorsak yine “İş‘e yani ülkemizin sa-
nayileşme ve kalkınma politikalarına 
dönmemiz gerekiyor. Ucuz iş gücüne 
dayalı ve katma değeri düşük, emek yo-
ğun, kaynak yoğun süreçlere dayanan, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maalesef 
bir maliyet unsuru olarak görüldüğü ve 
bu yüzden iş kazalarının giderek arttığı, 
bir sanayileşme modelinden vazgeçil-
melidir. Araştırma geliştirmeye kaynak 
ayıran, katma değeri, artı değeri yüksek 
ürünlere yönelen bir sanayileşme mo-
deli, bağımsızlığı ve gelişkin bir sanayi 
toplumunu, refah devletini, demokra-
sisi daha güçlü bir ülkeyi ve insanına 
çalışanına değer veren bir toplumu be-
raberinde getirecektir. 

İşte o zaman, ülkemizin de altında im-
zası olan BM İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 23. maddesinin gere-
ğini, yani ‘Herkesin, kendi özgür seçi-
miyle belirlediği bir iş yerinde, adil ve 
elverişli çalışma koşullarında çalışma 
hakkı vardır’ sözünün hakkını vererek, 
yerine getirebiliriz.”

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber ÇAKAR ise Odanın İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği alanına yönelik 
çalışmalarına değindikten sonra şunları 
söyledi: “İnsanlık tarihinin geçirdiği 
evreler sonucu çalışma temel bir hak 
olmuştur. Ancak bu hakkın kabulünün 
tek başına bir anlam ifade etmediği-
ni yaşanan deneyimler göstermiştir, 
göstermektedir. Bu hakkın kullanımı, 
aynı zamanda insanca yaşama hakkının 
gerekliliklerini karşılayacak bir içerikle 
anlamlanmalıdır. 

Yaşam hakkının sağlıklı 
yaşama ve çalışma hak-
kına dönüştüğü, üretimde 
kâr elde etmenin ötesinde 
farklı değerlerin yerleştiği, 
her şeyin odağında insanın 
olması gerektiği günümüz 
dünyasında iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının 
ortadan kaldırılması, bilim-
sel ve teknolojik gelişmele-
rin sağladığı olanakların bu 
alana yönelik kullanılma-
sıyla   mümkündür. 

“Sosyal devlet,” “refah 
devleti,” “güvenceli ça-
lışma” gibi kavramların 
geçerliğinin bulunduğu ön-
ceki dönemlerde bu kavra-
ma verilen önem, ülke ve 
toplumların gelişmişlik dü-
zeyleri, bu uğurda verilen 
mücadeleler ve dünya kon-
jonktürü ile doğrudan ilin-
tili idi. Sanayileşmesini tamamlayama-
mış ve demokrasi kültürü gelişmemiş 
bizim gibi ülkelerde ise eleştiri, öneri, 
denetim sistematiği çok daha sorunlu-
dur. Çalışanların sağlığı ve güvenliği 
çok daha açık biçimlerde sömürü ve kâr 
unsuruna tabidir. 

Son 14 yılda emek verimliliği arttı, 
ücretler düştü

Sanayileşme ve kalkınmanın bedeli, 
asla, iyi eğitilmiş iş gücünden ve gerek-
li önlemlerden kaçınma olmamalıdır. 

Yeterli ölçüde beslenememe, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarından gereği gibi 
korunamama, işini kaybetme korkusu 
yaşama, örgütlenmelerin engellenmesi, 
sosyal güvenliğinden endişe duymak, 
kısaca insanın refahı, mutluluğu ve gü-
venliğini zedelemenin ülke ve halk için 
sanayileşme ve kalkınmayla bir ilgisi 
yoktur. 

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşama 
ve güvenceli çalışma hakkının en temel 
hak olarak benimsenmesi gerekmek-
tedir. Bu hakkın kullanımında iş yerle-
rinin, çalışanların beden bütünlüğü ile 
sağlığını bozucu etkilerden arındırıl-
ması esastır. Bu hakkın korunması ve 
kullanımında devlet asli sorumludur. Bu 
noktada en önemli unsur denetim, etkin 
kamusal denetimdir. Denetimi sadece 
yasal düzenlemelere aykırı davranış ve 
durumları tespit etmek, soruşturmak 
ve raporlamak şeklinde algılamamak 
gerekir. Denetim olgusunu birleştiren, 
uzlaştıran, aksayan yönlerin nedenlerini 
ve niçinlerini tespit eden, bunlara uygun 
önlemlerin zamanında alınmasını sağla-
yan, planlamanın yapıldığı dinamik bir 
süreç olarak algılamak gerekiyor. 
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İş güvenliği mühendisliği kavram ve 
uygulaması dışlanıyor

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güven-
liği mühendisliği ve iş yeri hekimliği 
konularına uzanır bir şekilde gerçekle-
şen değişimlerin altyapısı 1980 sonrası 
neo-liberal döneme damgasını vuran, 
günümüzde de yoğunlaşan esnek ve 
fason üretim, taşeronlaştırma, serbest-
leştirme politikalarında bulunmaktadır.

Özellikle 2003 yılından bu yana ça-
lışma yaşamıyla ilgili yapılan tüm 
düzenlemeler; emeğin, mühendisliğin 
aleyhine ve işçi sağlığı ve iş güvenliği 
normlarının dışında, tamamen serma-
ye güçlerinin lehine olmuştur. Örne-
ğin 4857 sayılı İş Kanunu, 4947 sayılı 
torba kanun, 5763 sayılı İş Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, 5920 ve 5921 sayılı 
İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu 
ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanunlar, 6009 sayılı 
torba kanun, Ulusal İstihdam Strateji 
Belgesi, 6111 sayılı torba kanun ile 
çalışma yaşamı, esnek üretim ve esnek 
çalışma temelinde yapılandırılmıştır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikala-
rı piyasanın acımasız koşullarına terk 
edilmiştir. İş güvenliği mühendisliği 
ve iş yeri hekimliği uygulamaları daha 
yerleşmeden geriletilmiş, mevzuat 
tüm yargı kararlarına karşın piyasa 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. İş 
kazalarının ve iş cinayetlerinin sürek-
li olarak artması, kısaca işçi sağlığı ve 
iş güvenliği politikalarındaki yapısal 
sorunların tamamı, sermayenin azami 
kâr, azami sömürü politikalarından 
kaynaklanmaktadır. 

İş güvenliği mühendisliği ve iş yeri 
hekimliği hizmetleri piyasaya açıldı

Neo liberal değişimin ruhunu yansıtan 
son “Ulusal İstihdam Stratejisi” de bun-
dan böyle yapılacak tüm düzenlemelere 
parça parça sızarak esnek, güvencesiz 
çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaktır. 
Geçici-kiralık işçilik uygulamasına ge-

çilecek, özel istihdam büroları yaygın-
laştırılacak, kıdem tazminatları budana-
cak, “bölgesel asgari ücret” uygulaması 
yoluyla asgari ücret geriletilecek, 25 
yaş altı yeni genç işçiler, güvencesiz 
ucuz emek sömürüsüne tabi tutulacak, 
bütün bunlar sosyo-ekonomik kriz öğe-
leriyle birlikte işçi sağlığı ve iş güven-
liği alanındaki sorunları daha da derin-
leştirecektir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik 
mevzuat düzenlemeleri, piyasa aktör-
lerinin çıkarları doğrultusunda hazır-
lanmıştır. İş yeri hekimi ve iş güvenliği 
mühendislerinin eğitimlerini özel ku-
ruluşlara bırakan, alanın ehli mühen-
dislik örgütlerinin verdiği sertifikaları 
görmezden gelen, hizmet sunumunu ve 
eğitim aşamasını taşeronlara devreden, 
iş yeri ortak birimlerini tasfiye ederek 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin 
özel sektör eliyle yürütülmesini hedef-
leyen, idari yargı kararlarını görmezden 
gelen bir anlayışla oluşturulan mevzuat, 
bu alanda süregelen krizi devam ettire-
cektir.  

Meslek hastalıkları verileri gerçekleri 
yansıtmıyor

Son çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası’nın iş kazaları, iş cinayetleri ve 
meslek hastalıklarını önleyici bir yönü 
bulunmamaktadır. Yine de tek dileği-
miz, tüzük, yönetmelik vb. mevzuat 
çalışmalarında ilgili emek ve meslek 
kuruluşlarının görüşlerinin dikkate 
alınması ve tüm çalışanlar için sağlık ve 
güvenlik politikalarının oluşturulma-
sıdır; ancak bu konuda da umut verici 
gelişmeler yaşanmamaktadır. 

Odamız; işçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatındaki tüm olumsuzlukların 
giderilmesini, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına yönelik önleyici yakla-
şımlar geliştirilmesini, “iş güvenliği 
mühendisliği”nin çalışma yaşamının 
sorunlarını çözümleyecek şekilde yaşa-
ma geçirilmesini, işçilerimizin ve tüm 
çalışanlarımızın yaşamlarının güven-
ceye alınması yönündeki mücadelesini 
sürdürecektir. 

Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi‘nin, örgütlenmenin önünde-
ki engellerin kaldırıldığı, çalışanların 
geleceklerinden kaygı duymadığı, in-
sanların birbirlerine saygı gösterdiği, 
bizlerin ve çocuklarımızın iş ve işsizlik 
kaygılarının olmadığı; işçi sınıfı ve tüm 
emekçileri ilgilendiren işçi sağlığı ve 
iş güvenliğine ilişkin toplumsal bilinç 
ve duyarlılıkların gelişmesine katkıda 
bulunmasını ve özgürce yaşayacağımız 
insanca bir gelecek ütopyasının gerçek-
leşmesini diliyorum.”

TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Meh-
met SOĞANCI ise özetle şunları söyle-
di: “İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; 
insan odaklı bir mesleğin uygulayıcıla-
rının örgütü olan TMMOB‘nin önemli 
çalışma alanlarından, mücadele alanla-
rından birini oluşturuyor. Bu Kongre’de 
de uzmanlar konuyu tüm yönleriyle tar-
tışacaklar.

TMMOB‘nin konuya ilişkin yaptığı 
tüm çalışmalarının sonunda dile getir-
diği “işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgi-
li düzenlemelerin sorunlu olduğu” her 
yıl artan iş kazalarıyla kendini göster-
mektedir. Öyle ki artık, yalnız biz değil 
medya bile “iş kazası” yerine “iş cina-
yeti” sözünü kullanmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel 
amaç; çalışanların sağlığına zarar ve-
rebilecek hususların önceden belirle-
nerek gereken önlemlerin alınması, iş 

kazası geçirmeden, meslek hastalıkla-
rına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda çalışmalarının sağlanması, 
çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlü-
ğünün korunmasıdır.

İş yerinde sağlık ve güvenlik koşulla-
rını sağlamak işverenin öncelikli göre-
vidir

İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili 
şartları sağlamak işverenin öncelikli 
ödev ve sorumluluğudur. Çalışanlar da 
bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatla-
ra uymakla yükümlüdürler. İlgili düzen-
lemeleri hazırlamak ve uygulanmasını 
denetlemek ise elbette devletin göre-
vidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma 
içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
önemine inanmalarıyla mümkündür.

Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da, so-
runun merkezine inen ve ona göre çö-
zümler üreten bir yasa değildir, yürürlü-
ğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri 
ve ölümler artarak devam etmektedir. 
Bu yasadaki en önemli sıkıntılardan biri 
iş yerinde “kaza‘‘ olduğunda, sorumlu 
tutulacak kişilerin yine aynı iş yerinde 
ücretli olarak çalıştırılan mühendisler 
olmasıdır. Yeni yasa, iş kazalarında iş-
verenlerin sorumluluğunu ortadan kal-
dırmaya yönelik bir düzenleme olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

4857 sayılı İş Yasası ve ilgili mevzuat 
çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır

Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri 
başka işverenlere kiralamayı, taşeron-
laştırmayı yasal hâle getiren, fazla me-
sai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri 
budayan 4857 sayılı İş Yasası ve ilgili 
mevzuat, öznesi “insan” olan çağdaş bir 
yapıya kavuşturulmalıdır.

“İş Güvenliği Mühendisliği” kavramı, 
TMMOB‘nin belirlediği şekilde ta-
nımlanmalı, 50’den fazla işçi çalıştıran 
sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş 
güvenliği mühendisi çalıştırılması zo-
runlu hâle getirilmelidir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri-

nin kamusal bir hizmet olarak algılan-
ması sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda çalışma koşulları 
arasındaki nedensel ilişkileri araştıracak 
ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar 
oluşturulmalı, eğitim kurumları bu ko-
nuda özendirilmelidir. Eğitim ve öğre-
tim müfredatı, orta öğrenimden başlana-
rak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu 
da içerecek şekilde yeniden düzenlen-
meli, bütün okullarda işçi sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimi verilmeli, üniversite-
lerin ilgili fakültelerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği kürsüleri kurulmalıdır.

İş cinayetleri kader değildir 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimine 
önem verilmeli, eğitim almamış çalışana 
işbaşı yaptırılmamalıdır. Eğitimler, ilgili 
meslek örgütleri tarafından verilmeli, bu 
eğitimler özerk olmalıdır. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği önlemleri, iş yeri mekânı, 
teknoloji, üretimde kullanılan ham mad-
de, üretilen ürün, ergonomi, çalışanların 
sağlığının korunması vb. konular proje 
aşamasında planlanmalıdır. Üretim sü-
recinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel 
koruyucular, ilgili standart ve mevzuata 
uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda 
zorunlu standartlar oluşturulmalı; üre-
tim, satış ve kullanım sırasında mutla-
ka denetim yapılmalıdır. Standart dışı 
malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu 
engellenmeli ve bu konuda bir denetim 
ağı oluşturulmalıdır. 

Meslek hastalıklarına ilişkin çalışma-
lar geliştiril-
meli, meslek 
h a s t a l ı k l a r ı 
hastaneleri iş-
levine uygun 
olarak yapı-
landı r ı lmal ı 
ve yaygınlaş-
tırılmalıdır. İş 
kazası araştır-
maları gerçek-
çi ve güveni-
lir olmalıdır. 
İş yerlerinde 
kaza ve mes-

lek hastalıklarına ait bilgiler bir veri 
tabanında toplanmalı, bu bilgilerden 
ölçme ve değerlendirme amaçlı yararla-
nılmalıdır. Sigortasız ve sendikasız ça-
lıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi 
kayıt altına alınmalıdır. İş cinayetleri 
kader değildir! İş cinayetleri engellene-
bilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın özne-
si insan olsun!

Gençlik geleceğimizdir

TMMOB için çok önem taşıyan bir ko-
nuyu daha burada sizlerle paylaşmak is-
tiyorum. TMMOB‘nin 41. ve 42. Genel 
Kurullarında kararı alınan ve son yıllar-
daki en önemli projelerinden biri olan 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri‘nin in-
şaatı hızla ilerliyor. Binamızın açılışını 
Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk‘ün 
ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 2013 
tarihinde hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Çünkü “Gençlik geleceğimizdir” sö-
zünden hareketle, aydınlık yürekli ay-
dınlık beyinli mühendis, mimar, şehir 
plancısı adayı arkadaşlarımızın en iyi 
şekilde yetişebilmesi için, Öğrenci Evi-
mizin önemini çok iyi biliyoruz. Birlik-
te hayalini kurduğumuz Öğrenci Evi-
miz için birer tuğlayı hepimiz ayrı ayrı 
koyarak, bu yapıyı hep birlikte yüksel-
teceğiz, bitireceğiz. Hepinizin desteği 
çok değerli bunu hatırlatmak istedim.”
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Kongre’ye 922’si delege olmak üzere 
toplam 1543 kişi katılmış, düzenlenen 
sergiye 17 firma, kurum ve kuruluş 
katılmıştır. MMO, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, TTB, DİSK, 
TMMOB`ye bağlı diğer Odalar, üniver-
siteler, meslek örgütleri, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşları, mühendisler, 
doktorlar, işçiler, hemşireler, öğrenci-
ler, sağlık personeli ve ilgili teknik per-
sonelin katılımıyla yapılan Kongrede 
36 sözlü, 55 poster bildiri sunulmuş, 
biri açılış paneli, 12’si özel olmak üzere 
toplam 25 oturum yapılmıştır. 

Kongre’nin panel ve oturumlarında işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanı üzerine 
önemli tespitler ve öneriler yapılmıştır. 
Bu tespit ve öneriler 7-8 Mayıs 2013 
tarihlerinde düzenlenecek olan “27. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayı-
sıyla aşağıda kamuoyunun bilgisine su-
nulmaktadır.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının 
doğru çözümlere kavuşturulmasına yö-
nelik güvenlik önlemlerinin geliştiril-
mesi, mesleğimiz ve Odamızın temel 
görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık 
alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu 
gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konu-
sunda da geliştirici, iyileştirici çalış-
malara katkıda bulunmayı en önemli 
görevlerinden biri olarak görmektedir. 

Odamızın 2001 yılından bu yana dü-
zenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği Kongresi’nin, özellikle bu konuya 
ilişkin duyarlılıkların yerleşmesinde 
önemli ve uyarıcı bir rolü bulunmakta-
dır. Kongrelerimizde şekillenen bütün-
lüklü öneriler ve Oda Raporlarımız bu 
alanda önemli açılımlar sağlamıştır. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu-
muzca her yıl güncellenen İşçi Sağlığı 

ve İş Güvenliği Oda Raporumuz, bu 
konuda çalışma yapan kesimler için 
önemli bir başvuru kaynağıdır. 

Türkiye her 100 bin çalışan başına dü-
şen ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da 
birinci, dünyada üçüncü sırada yer 
almaktadır. İş kazası sonucu ölüm sa-
yısı 2008‘te 865 iken 2011’de 1700’e 
yükselmiştir. İş kazası sonucu sürekli 
iş göremezlik sayısında belirgin bir 
artış söz konusudur. Meslek hastalık-
larında durumumuz daha da trajiktir 
ve meslek hastalığı olgu sayısı ger-
çeğinden çok düşük gösterilmektedir. 
Ülkemizde yılda 35-40 bin civarında 
meslek hastalığı tespit edilmesi ge-
rekirken SGK istatistiklerinde tespit 
edilen meslek hastalığı vaka sayısının 
500-600 civarında olması, kamuoyu-
nun da takdir edeceği üzere anlaşılır 
bir durum değildir. 

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Yasası’nın yürürlüğe girmesinden son-
ra ilk kez gerçekleştirilen Kongre’nin 
önemli tartışma başlıklarından biri de 
bu Yasa olmuştur. 2010-2012 arasında 
yaşanan iş kazaları ve toplu ölümler 
sonucu gündeme gelen 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası, iş kazaları, 
iş cinayetleri ve meslek hastalıklarını 
önleyici bir yeterlilikte değildir. 

Ne yazık ki, bu Yasa da, sorunun kök-
lerine inen ve ona göre çözümler üreten 
bir Yasa değildir. Yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler 
artarak devam etmektedir. Yasa’daki 
en önemli sıkıntılardan biri iş yerinde 
“kaza‘‘ olduğunda, sorumlu tutulacak 
kişilerin yine aynı iş yerinde ücretli 
olarak çalıştırılan mühendisler olması-
dır. Yasa ile iş kazalarında işverenlerin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaya yö-

nelik düzenlemeler yapılmıştır.

Çıkartılan yeni yönetmelikler de piya-
sa aktörlerinin çıkarları doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Mevzuatta “iş güvenliği 
uzmanlığı” gibi bir tanım getirilmiş; 
böylece mühendisler ile teknik eleman-
lar bir tutulmuş; iş güvenliği mühen-
disliği büyük yara almış ve piyasaya 
açılmış durumdadır. İş yeri hekimi ve iş 
güvenliği mühendislerinin eğitimlerini 
özel dershanelere bırakan, alanın ehli 
meslek örgütlerinin verdiği sertifikaları 
görmezden gelen, hizmet sunumunu ve 
eğitim aşamasını taşeronlara devreden, 
iş yeri ortak sağlık birimlerini tasfiye 
ederek işçi sağlığı ve iş güvenliği hiz-
metlerinin özel sektör eliyle yürütülme-
sini hedefleyen, idari yargı kararlarını 
görmezden gelen bir anlayışla oluştu-
rulan mevzuat, işçi sağlığı ve güvenliği 
alanında süregelen krizi derinleştire-
cektir. 

VII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI 

Neo liberal değişimin ruhunu yansıtan 
son “Ulusal İstihdam Stratejisi” de, ya-
pılacak tüm düzenlemelere parça parça 
sızarak esnek, güvencesiz çalışma bi-
çimlerini yaygınlaştıracaktır. Geçici-
kiralık işçilik uygulamasına geçilecek, 
özel istihdam büroları yaygınlaştırı-
lacak, kıdem tazminatları budanacak, 
“bölgesel asgari ücret” uygulaması 
yoluyla asgari ücret geriletilecek, yeni 
genç işçiler güvencesiz ucuz emek sö-
mürüsüne tabi tutulacak, bütün bunlar 
sosyo ekonomik kriz öğeleriyle birlikte 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki 
krizi de derinleştirecektir. 

Kongre’nin panel ve oturumlarında su-
nulan bildiriler ile yapılan tartışmalar 
sonucu işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) 
alanında atılması gereken bütünlüklü 
adım, önlem ve düzenlemeler aşağıda 
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

1. BM İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 23. maddesinde be-
lirtilen “Herkesin, kendi özgür seçimiy-
le belirlediği bir iş yerinde, adil ve elve-
rişli çalışma koşullarında çalışma hakkı 
vardır” yaklaşımına uygun olarak, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önü-
ne geçilebilmesi için iş yerlerinde “önce 
insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği” 
anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçle-
rinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem 
ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. 

2. İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş gü-
venliğinin birbirini tamamladığı gerçe-
ğinden hareketle, tüm çalışanlar insana 
yakışır “norm ve standartta” bir sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. 
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma ön-
lenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki 
engeller kaldırılmalı, çalışanların sos-
yal ve ekonomik yaşamlarının iyileşti-
rilmesi sağlanmalıdır.

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgi-
li ulusal politikaların oluşturulması ve 
karar alma sürecine, TMMOB`ye bağlı 
ilgili meslek odaları, TTB ve sendika-

ların katılımı sağlanmalıdır. İSG ala-
nındaki hizmetler kamusal hizmet ola-
rak algılanmalı; ilgili meslek örgütleri, 
işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin 
katılımıyla bir koordinasyon mekaniz-
ması oluşturulmalıdır. TMMOB, TTB, 
sendikalar ve üniversitelerin görüşleri 
önemsenerek ilgili mevzuat yeniden 
düzenlenmelidir.

4. Sosyal hukuk devletinde iş yasaları 
çalışanların hakkını korumak ve geliş-
tirmek amacını temel ilke edinirken, 
4857 sayılı İş Yasası ile başlayan ve 
6331 Yasa ile devam eden süreçte yapı-
lan bütün düzenlemeler işverenlerin çı-
karları doğrultusunda şekillendirilmiş-
tir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri 
başka işverenlere kiralamayı, taşeron-
laştırmayı yasal hâle getiren, kıdem taz-
minatlarını, fazla mesai ücretlerini, sen-
dikal hak ve yetkileri budayan bu Yasa 
ve diğer düzenlemeler yerine konunun 
taraflarının katılımıyla demokratik bir 
yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni 
“insan” olan çağdaş bir yapıya kavuştu-
rulmalıdır.

5. 6331 sayılı yasayla “ağır ve tehlikeli 
işler” kavramı ve iş yerlerine “işletme 
belgesi” alınması zorunluluğu kaldırıl-
mıştır. Ağır ve tehlikeli işler kavramı-
nın yasadan çıkartılması ve ilgili yö-
netmeliğin iptali çocukların, gençlerin, 
kadınların korunmasız olarak çalıştırıl-
ması, işletme belgesinin kaldırılması da 
iş yerlerinin daha az denetimi anlamına 
gelecektir. Yapılacak düzenlemelerde 
çocukları, gençleri, kadınları koruyucu 
hükümler yer almalıdır. Önceki yasa-
larda bulunan “iş yeri kurma izni” ve 
“işletme belgesi” alınması zorunluluğu 
da yeniden mevzuatlarda yer almalıdır. 

6. İSG ile ilgili düzenlemeler ve uygu-
lamalar, bütün iş yerlerini ve tüm ça-
lışanları (ev hizmetlerini, hükümlü ve 
tutuklular dâhil) kapsamalıdır. 

7. Ülkemizdeki iş kazalarının büyük 
bir çoğunluğunun küçük ölçekli iş yer-
lerinde olduğu gerçeği göz önünde bu-

lundurularak kurul oluşturma zorunlu-
luğunun en az 30 çalışanın bulunduğu 
iş yerlerinde de işletme bünyesinde İSG 
Kurullarının kurulması zorunlu hale ge-
tirilmelidir. İş yerinin bir bütün olduğu 
gerçeğinden hareketle bir iş yerinde 
tek bir İSG Kurulu olmalıdır. Kurul 
oluşturulması ve karar mekanizmaları 
demokratikleştirilmelidir. Çalışan tem-
silcilerinin iş güvenceleri sendika tem-
silciliğiyle eş düzeye getirilmelidir.

8. “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kon-
seyi” bileşenleri, hükümet ve işveren 
ağırlıklı bir yapıdan çıkartılmalı, ça-
lışan ve meslek örgütleri ağırlıklı hâle 
getirilmelidir. Bu konseyin kararları 
tavsiye niteliğinden çıkarılarak yönlen-
dirici ve fonksiyonel bir yapıya kavuş-
turulmalıdır. 

9. 4857 sayılı İş Yasası ile İSG uygu-
lamalarında “iş güvenliği mühendisi” 
yerine “iş güvenliği uzmanı” tanımı 
getirilerek mühendislik ile teknik ele-
manlık birbiriyle eşdeğer tutulmuş, iş 
güvenliği mühendisliği şeklinde bir 
yapıya dönüştürülmüştür. İş güvenliği 
alanında mühendislere de, teknik ele-
manlara da ihtiyaç vardır, ancak bu ih-
tiyaç “iş güvenliği mühendisliği” ve “iş 
güvenliği teknik elemanı” olarak ayrı 
ayrı tanımlanmalı ve bu yapı içerisinde 
görev, yetki ve sorumluluklar belirlen-
melidir. “İş Güvenliği Mühendisliği” 
kavramı, TMMOB‘nin belirlediği şe-
kilde tanımlanmalı, 50‘den fazla çalı-
şanın bulunduğu sanayi işletmelerinde 
“tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi 
çalıştırılması zorunlu hâle getirilmeli-
dir. 10’dan az çalışanın bulunduğu iş 
yerlerinde İSG hizmet bedelinin karşı-
lanmasında SGK prim kaynakları kul-
lanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı 
bir kaynak tahsis edilmelidir. 

10. Önümüzdeki dönemde, mühendis-
lerin ve doktorların lisans sonrası işçi 
sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin 
üniversiteler, kamu kurumu niteliğin-
deki TMMOB’ye bağlı ilgili meslek 
odaları ve TTB tarafından verilmesi, 
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sertifikalandırılması, böylelikle çağdaş 
yaklaşımların ülkemize kazandırılması 
hedeflenmelidir.

11. 6331 sayılı Yasa ile işverenlerin 
önlem alma yükümlülüğü ve devletin 
denetim görevi azaltılarak, sorumluluk 
iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekim-
leri ve çalışanlara yüklenmiştir. İş yeri 
hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının 
yaptıkları tespitler, saptadıkları gerek-
lilik ve öneriler yerine getirilmeden iş 
kazası ve meslek hastalıklarından so-
rumlu tutulmaları ve belgelerinin askı-
ya alınması, gerçeklerle bağdaşmamak-
tadır. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları 
ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakan-
lık kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir.

12. Daha etkin İSG denetimlerinin ya-
pılabilmesi için 6331 sayılı Yasa’ya 
bağlı olarak çıkarılması gereken yönet-
melikler TMMOB ve ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile üniversitelerin görüşleri 
alınarak bir an önce çıkarılmalıdır.

13. Kamu kurum ve kuruluşlarında gö-
rev yapan iş yeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanlarının asli görevlerinin yanında 
aynı kurum içinde veya diğer kurum ve 
kuruluşlarda görevlendirilmeleri, ek iş 
yükü ile uzmanlığın belirli bir yetkin-

likle uygulanmasını ortadan kaldırıcı 
niteliktedir. İş yeri hekimleri ve iş gü-
venliği uzmanlarına başka görev veril-
memelidir. 

14. Çalışanlar, İSG ile ilgili sürekli eği-
tim verilerek bilinçlendirilmelidir. Bu 
eğitimler özerk olmalı ve ilgili meslek 
örgütleri tarafından verilmelidir.

15. Eğitim ve öğretim müfredatı, orta-
öğrenimden başlanarak İSG konusunu 
da içerecek şekilde yeniden düzenlen-
meli, bütün okullarda İSG eğitimi ya-
pılmalı, üniversitelerin ilgili fakültele-
rinde İSG kürsüleri kurulmalıdır. Tüm 
çalışanlar hak ve sorumlulukları üzeri-
ne sürekli olarak bilinçlendirilmelidir.

16. Çalışanlar ile işverenler arasında 
İSG duyarlılığı ve bilincinin oluşma-
sı sağlıklı ve güvenli iş yerinin oluşu-
muyla paralellik taşımaktadır. Bunun 
için güvenlik kültürü, aile kültürü ve 
toplumsal işçi sağlığı kültürü bir arada 
oluşturulmalı ve özendirilmelidir.

17. SGK tarafından yayımlanan İş Ka-
zası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri 
ve özellikle de meslek hastalığı sayısı 
gerçekleri yansıtmaktan çok uzaktadır. 
Ülkemizde birçok konuda olduğu gibi 
İSG konusunda da sağlıklı veri ve bilgi 
toplanamamaktadır. İş yerlerinde kaza 
ve meslek hastalıklarına ait bilgiler bir 

veri tabanında toplanmalı, bu bilgiler-
den ölçme ve değerlendirme amaçlı 
yararlanılmalıdır. Bakanlık iş müfet-
tişlerinin incelediği iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarıyla ilgili sadece sayıları 
değil rapor ve analizleri de kamuoyu 
ile paylaşmalıdır. Meslek hastalıkları 
hastanesi veya kliniklerinin sayısı ar-
tırılmalı, hekim ve işçi eğitimi dâhil, 
meslek hastalıklarının tespitine yönelik 
çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır. 

18. Dünyada ve ülkemizde ürkütücü 
boyutlara ulaşan çocuk emeği sömü-
rüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler 
rehabilite edilerek, eğitime yönlendiril-
melidir.

19. Ucuz iş gücü olarak görülen ka-
dınlara ve kadın emeğine yönelik tüm 
olumsuz uygulamalar kaldırılarak eşit 
işe eşit ücret uygulamalarıyla istihdam-
da fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
odası olmanın sorumluluk ve bilinciy-
le, ülkemizde kanayan bir yara olan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ge-
liştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı 
vermeye hazır olduğumuzu, bu yöndeki 
mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuo-
yuna duyururuz.  
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