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Dün Muğla’nın Güllük Beldesinde-
ki bir atık su terfi istasyonunda, 
atık su dolu 7 metre derinliğindeki 

depoya bakım yapmaya giren işçiler ile on-
ların dışarı çıkmaması üzerine aşağıya inen 
arkadaşlarından oluşan toplam 7 işçi metan 
gazından zehirlenerek yaşamlarını kaybetti-
ler. Bu olay dikkatleri tekrar işçi sağlığı ve 
iş güvenliği yasa düzenlemelerine yönelt-
mektedir. 

Bilindiği üzere 2011-2012 yıllarında iş ka-
zaları sonucu işçiler ne yazık ki 10‘ar 10‘ar 
toplu bir şekilde hayatını kaybederken 
6331 sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete'de ya-
yımlanmıştır ve 30.12.2012 tarihinden bu 
yana da yürürlüktedir. Yasada iş yerleri,  Az 
Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli olarak üç 
grupta toplanmaktadır, Yasada, Tehlikeli ve 
Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 
çalışan sayısına bakılmaksızın, 01.07.2013 
tarihinden itibaren; Az Tehlikeli Sınıfta yer 
alan iş yerlerinde de yine çalışan sayısına 
bakılmaksızın 01.07.2014 tarihinden itiba-
ren iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorun-
luluğu getirilmiştir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı yazboz 
tahtası değildir ancak 14.06.2013 tarihin-
de 20 AKP Milletvekili tarafından TBMM 
Başkanlığına "Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" sunul-
muştur. Bu aslında bir Hükümet tasarısıdır 
ve yasalaşacaktır. AKP Hükümeti, Esen-
yurt yangını, Adana baraj kapağı patlaması, 
OSTİM patlaması, Elbistan maden göçüğü 
gibi iş kazalarının kamuoyunda oluşturduğu 
tepkiyi de gözeterek çıkarttığı yasanın yü-
rürlüğe girmesinden altı ay sonra ertelemeyi 
düşünmektedir.  

Hükümet hemen her yasama yılında Tem-
muz ayına doğru bir torba yasa önerisi 
sunmakta ve bu yasa önerileri hızla yasa-
laşmaktadır. Şimdi sunulan değişiklik öne-
risinin 42. maddesi ile 50 den az işçi çalış-
tıran Az Tehlikeli iş yerleri için iş güvenliği 

uzmanı çalıştırılması zorunluluğu 2016 yılı 
Temmuz ayına, Tehlikeli ve Çok Tehlike-
li Sınıfta yer alan iş yerleri için 2014 yılı 
Temmuz ayına ertelenmesi sağlanacaktır. 
Madde gerekçesi, "uygulamada yaşanan so-
runlar" olarak belirtilmektedir. Fakat henüz 
uygulamaya geçmemiş olan ve 01.07.2013 
tarihi itibarıyla uygulanacak olan hükümler 
için "uygulamadaki sorunlar" gerekçesinin 
ileri sürülmesi oldukça anlamlıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden iş yerlerinin 
ancak, % 5‘ini denetleyebildiği için tüm iş-
yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması 
hükmünü getirdi, ancak şimdi bundan vaz-
geçmek istemektedir. 

İş kazalarının çoğunluğu 50‘nin altında çalı-
şan bulunan iş yerlerinde meydana gelmek-
tedir. 2006 yılında meydana gelen iş kaza-
larının %60‘ı,  2007 yılında meydana gelen 
iş kazalarının %62‘si, 2008 yılında mey-
dana gelen iş kazalarının %61‘i, 2009 yı-
lında meydana gelen iş kazalarının %64‘ü,  
2010 yılında meydana gelen iş kazalarının 
%57‘si, 2011 yılında meydana gelen iş ka-
zalarının % 53‘ü,  50‘nin altında işçi çalıştı-
ran iş yerlerinde meydana gelmektedir. 

İş kazalarında hayatını kaybeden işçi sa-

yısı da her yıl artmaktadır. 2008 yılında iş 
kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısı 
865 iken, 2009 yılında 1171‘e, 2010 yılında 
1444‘e, 2011 yılında 1700‘‘e ulaşmıştır. 

Her iş kazasında olduğu gibi yine şunu söy-
lüyoruz: Her kazanın meydana gelmesinde, 
iş yerinden kaynaklanan teknik ya da idari 
problemler olabilir; ancak en az bunlar kadar 
önemli olan husus, Bakanlığın işçi sağlığı 
ve iş güvenliğine yaklaşımıdır. Bakanlığın 
gerçekte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanması gibi bir derdi yoktur, esen rüzgâra 
göre davranmakta rüzgâr hep işverenlerden 
yana esmektedir. Bu nedenledir ki, çıkardı-
ğı yönetmeliği (İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev Yetki ve Sorumlulukları, Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik) 1 ay sonra, çıkardığı 
yasayı beş ay sonra değiştirmektedir. 

Bakanlığı işçi sağlığı ve iş güvenliği konu-
sunda yalnızca işverenleri değil, çalışanlar 
lehine ve istikrarlı politikalar izlemeye, 
meslek örgütleri ve sendikaların önerilerine 
kulak vermeye davet ediyoruz. Aksi durum-
da iş cinayetleri gerçeği çalışma yaşamı ve 
toplumsal yaşamda artarak sürecektir. 
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