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31 MART`TA ÇÖKEN YALNIZCA ELEKTRİK SİSTEMİ DEĞİL, AYNI 
ZAMANDA AKP'NİN ENERJİ POLİTİKASIDIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 31 Mart 2015 tarihinde yaşanan elektrik sistemi çöküntüsüyle 
ilgili 10 Nisan 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Özelleştirmeler Durdurulmalı, Enerji 
Sektörünün Faaliyetlerini Planlayan, Geliştiren, 
Denetleyen, Üretim İçin Güvence Olan Kamu 
Varlığı Korunmalı ve Geliştirilmelidir!

31 Mart 2015 günü yaşanan ve ulaşım, sağlık, eğitim, 
üretim faaliyetlerinin tüm ülkede durmasına neden olan 
elektrik sistemi çöküntüsünden bu yana on gün geçme-
sine karşın, çöküntünün nedenleri konusunda, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, kamuoyuna doyuru-
cu ve inandırıcı bir açıklama yapılmamıştır.

Enerji sektöründeki faaliyetler ve uygulamalardan siya-
seten sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 
üstlendiği görevin kendisine yüklediği sorumluluklardan 
maalesef haberdar değildir. 31 Mart günü sistemin çök-
mesinin ardından, derhal Türkiye`ye dönüp olaya el koy-
ması gereken Sayın Bakan, sanki hiçbir şey olmamış gibi, 
yurtdışı gezisine devam etmiştir. Türkiye`ye döndükten 
sonra da, kamuoyuna olayın gerçek nedenlerini anlatan 
bir açıklama yapamamıştır.

Sistem çöküntüsünün temel nedeni, siyasi iktidarın sür-
düregeldiği kamuyu küçültme, işlevsizleştirme, kamu 
varlıklarını özel sektöre devretme, elektrik dağıtım ve 
üretim faaliyetlerinin tamamını özel sektöre bırakma; 
iletimdeki kamu etkinliğini sınırlama ve zaman içinde ta-
şeronlaştırma, özel iletim hatları yapımı, EPİAŞ vb. uygu-
lamalarla özel sektörü bu alanda da etkin kılma; kamusal 
planlama, üretim, denetim uygulamalarını rafa kaldırma 
çabalarıdır.

2002`den bu yana tüm dağıtım şirketlerini özelleştiren, 
kamunun elektrik üretimindeki payını yönetimde olduk-
ları dönemde yarı yarıya azaltan ve bugün üçte birin altına 
düşüren, kamunun elinde kalan son bir kaç termik sant-
ralı ve birçok hidroelektrik santralını da hızla satmayı; 
elde kalacağı söylenen az sayıda hidroelektrik santralle, 
üretimde kamu payını yüzde 10`un altına çekmeyi göze 
alan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız.

Bu anlayış, özel sektörün santralleri kârlı bulmadığı ge-

rekçesiyle üretim yapmak istemediği zamanlarda doğa-
bilecek açığı kapatmak üzere devreye girebilecek kamu 
santral kapasitesini elde tutmayı planlamamıştır.

Bu anlayış, kamuda deneyimli ve nitelikli kadroları etki-
sizleştirmiş, atama ve görevlendirmelerde, ehliyet ve li-
yakati değil, tarikat referanslarını, iktidara yakınlığı temel 
ölçüt olarak almıştır.

Bu anlayış, iletim altyapısında da; gerekli iyileştirme, ge-
liştirme, modernizasyon ve kapasite artırma yatırımları-
nı yapma yükümlülüğünü de yerine getirmediği için 31 
Mart’ta yaşanan çöküntüye engel olamamıştır.

Önerilerimiz:

1. Yaşanan çöküntünün, bugüne değin açıklanmayan ne-
denlerini araştırmak üzere; bünyesinde meslek odaları, 
uzmanlar ve akademisyenlerin de yer alacağı “Bağımsız 
Soruşturma Kurulu” oluşturulmalı ve bu Kurulun çalış-
maları kamuoyuna açıklanmalıdır.

2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı siyasal sorumluluğu-
nun ayrımına varmalı ve görevinden istifa etmelidir.

3. Enerjiden yararlanmak, modern çağın gereği ve temel 
bir haktır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, 
kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde su-
nulması temel bir enerji politikası olmalıdır.

4. Enerji üretiminde yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kay-
naklarına ağırlık verilmelidir. Enerji planlamaları, ulusal ve 
kamusal çıkarların korunmasını ve toplumsal yararın ar-
tırılmasını, yurttaşların temel ve çağdaş bir insan hakkın-
dan yararlanması için ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye 
kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir.

5. Enerjiyle ilgili tüm kurumlar çalışmalarında şeffaflaşma-
lı, bilgiler yaygınlaşmalı, herkesçe erişilebilir ve kullanıla-
bilir olmalıdır.

6. Elektrik enerjisi faaliyetlerinin kamu hizmeti olduğu 
gerçeği kabul edilmeli ve yasalarda yer alacak hususlar 
buna göre düzenlenmelidir.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu‘nda dünyada du-
rum, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) kavramının gelişimi, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair veriler, meslek 
hastalıkları ve iş kazalarının nedenleri, iş güvenliği, iş sağ-
lığı ve güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri 
hekimliği, MMO‘nun çalışmaları ve çözüm önerileri yer 
alıyor. Raporun tamamına www.mmo.org.tr/dokuman/
isg_raporu_2015.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları ve neoliberal 
politikalar belirliyor

Toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazaları ve meslek has-
talıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
politikalardan kaynaklanıyor. Neoliberal serbestleştirme, 
özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek 
istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, ka-
dın, genç, çocuk emeği sömürüsü ve kayıtdışı istihdam, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden ol-
maktadır.

2010- 2012 yıllarındaki iş kazalarında toplu ölümler ol-
ması nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 2012 
yılında çıkartıldı ve daha sonra, sonuncusu 2015‘te olmak 
üzere defalarca değiştirildi. İş Güvenliği Uzmanlığı, he-
kimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler 
de defalarca değiştirildi. Ancak kazalar ve iş cinayetleri 
artarak devam etmektedir. Gerek yasa ilk gündeme gel-
diğinde gerekse üzerinde yapılan değişiklikler üzerine, “iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ile önleneme-
yeceğini” hep söyledik. Nitekim gerçek durum ve veriler 
de bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık 
kadroları ve işverenler kayırılıyor

İSG, tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri ile bağıntılı çok-
bilimli bir konudur ancak bu bilimlerin katkıları engel-
lenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığının 
korunmasını, geliştirilmesini işverenden çok uzmana, he-
kime yüklemiştir. Yasa yayımlandığından bu yana iş gü-
venliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 
işyerlerine vereceği hizmet süresi, sürekli olarak azaltıl-

maktadır. Zira amaç, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
önlemek değil, uzmanın, hekimin, diğer sağlık personeli-
nin işyerlerine maliyetini azaltmaktır. Uzmanın, hekimin 
ve diğer sağlık personelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 
dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının azalmasını beklemek mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire 
vd. sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarı-
dan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dö-
nüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, 
“iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuş; özel öğretim 
kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek ör-
gütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kadroları kayı-
rılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık 
hizmeti vermesi yoluyla “tam zamanlı iş güvenliği mü-
hendisliği” dışlanmış, uzmanlar yanlarında ücretli olarak 
çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işve-
renlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.  

Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu, 1.500’ün üze-
rinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, 
fakat sonradan yapılan düzenlemeler sonucu, eğitim ku-
rumları ve OSGB‘ler kapanmaya başlamış, ülkemiz “eği-
tim kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

Türkiye‘deki iş kazalarına ilişkin bazı veriler

Yalnızca zorunlu/aktif sigortalı kayıtlı çalışanları kapsayan 
SGK verilerine göre, 2013 yılı iş kazası sayısı, 2012 ve ön-
ceki yıllara göre olağanüstü düzeyde artmıştır. 2012 yılı 
iş kazası sayısı 74 bin 871; 2013 yılı iş kazası sayısı ise 191 
bin 389‘dur ve 2012‘ye göre yüzde 291 oranında artış 
olmuştur. İş kazası geçirenlerin 20 bin 745‘i kadın, 170 
bin 644‘ü erkektir.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayısı 2012‘de 
745, 2013‘te 1.360‘tır ve 2013 yılında 2012‘ye göre yüz-
de 83 oranında artmıştır. 2014 verileri SGK tarafından 
henüz açıklanmamıştır, ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi (İSGM) verilerine göre, 2014‘te en az bin 886 
emekçi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşamını yi-
tirmiştir. SGK 2013 verilerinde meslek hastalıklarından 

MMO'NUN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU AÇIKLANDI
2013'TE İŞ KAZALARI YÜZDE 291, ÖLÜMLER YÜZDE 83 ORANINDA ARTTI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu, 29. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 5 Mayıs 2015 tarihinde 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı.

7. Enerji sektöründeki faaliyetlerde planlama gereklili-
ği kabul edilmelidir. Bu planlama, birincil enerji kayna-
ğı kullanımında ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın 
azaltılması; süreklilik, toplumsal fayda ve maliyet analizi, 
arz güvenilirliği ve çevreye verilen zararın asgari düzey-
de olması unsurlarını içermelidir. Gerek kamu sektörü, 
gerek özel sektör yatırımları için bu planlamaya uymak 
zorunluluğu getirilmelidir.

8. İletim şebekesinde gerekli bakım, onarım, idame, iyi-
leştirme, yenileme, şebeke genişletme, geliştirme ve ka-
pasite artırma yatırımları hızla yapılmalıdır.

9. Arz açığının doğabileceği sorunlu durumlarda hızla 
devreye girebilecek güvenilir bir kamu santral stoku bu-
lundurulmalıdır.

10. 7 Haziran seçimlerinde elektrik kesintilerinin yaşan-

maması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

11. Enerji sektöründe süregelen ve sorunlara çözüm 
getirmediği ortaya çıkan kamu kurumlarını küçültme, iş-
levsizleştirme, özelleştirmeler ve bu yöndeki politika ve 
uygulamalar son bulmalı; mevcut kamu kuruluşları etkin-
leştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Enerji üretim, iletim ve 
dağıtımında, kamu kuruluşlarında çalışanların, yönetim ve 
denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir statüde, 
etkin ve verimli çalışmalar yapması sağlanmalıdır.

Bu kapsamda; elektrik üretim, iletim, dağıtım faaliyetle-
rinin bütünlük içinde olması için EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, 
TETAŞ, eskiden olduğu gibi Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) bünyesinde birleştirilmelidir.

 Ali Ekber Çakar
           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MMO Örgütlülüğü, 1 Mayıs Birlik, Mücadele, 
Dayanışma Gününde Bütün Türkiye‘de 
Alanlarda Olacaktır

AKP iktidarı döneminde, yeni liberal sosyo-ekonomik 
dönüşüm programları uyarınca, serbestleştirme, özelleş-
tirmeler eşliğinde yapılan bir dizi düzenleme, emeğin ve 
mühendisliğin aleyhine; işçi sağlığı ve iş güvenliği normla-
rının dışında, tamamen sermaye güçlerinin lehine olmuş-
tur. İş Yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Devlet 
Memurları Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nda yapı-
lan düzenlemeler ile iş, sağlık, sosyal güvence bütünlüğü 
tamamen parçalanmış durumdadır.

İşçi sınıfı ve bütün çalışanlar esnek üretim-esnek, güven-
cesiz, taşeron istihdam biçimleri altında yoğun bir sö-
mürüye tabi tutulmaktadır. Bu durum, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği politikalarına da yansımış, bu alan da piyasanın 
acımasız koşullarına terk edilmiştir. İş güvenliği mühen-
disliği ve işyeri hekimliği uygulamaları daha yerleşmeden 
geriletilmiş, piyasa aktörlerinin çıkarlarına göre düzen-
lenmiştir.

AKP iktidarı, yeni sermaye birikimi politikalarının gerek-

“ZORBALAR KALMAZ GİDER”.. TAKSİM YASAĞINI KINIYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Emeğin Bayramı 1 Mayıs’a çağrı amacıyla 29 Nisan 2015 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

sindiği daha fazla ucuz ve yedek emek gücü ordularını 
oluşturmayı çocuklara kadar yaymış, 4 + 4 + 4 eğitim 
uygulamasıyla hem sermayenin gereksinimleri hem de 
gericiliğin ideolojik-kültürel dünyası doğrultusunda adım 
atmıştır. Mesleki eğitim konusu, bugün sermayenin daha 
fazla ucuz emek sömürüsü politikasının bir aracı olmuş-
tur.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma 
günü olan 1 Mayıs, Türkiye‘de bu koşullarda, 1 Mayıs‘ın 
simgesi olan Taksim‘e getirilen yasak ve yıllardır tanık ol-
duğumuz üzere polis terörü altında “kutlanacak”. Taksim 
yasağı, Anayasa‘ya ve AİHM kararlarına aykırıdır. Taksim 
yasağı, iktidarın emek düşmanı politikalarının bir yansı-
ması ve toplumsal muhalefetin birleşik gücünden duydu-
ğu korkunun bir ürünüdür.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, eme-
ğin hakları ve bayramı için, ülkemizi karanlıktan gün ışı-
ğına çıkarmak için, Taksim yasağına karşı İstanbul‘da ve 
bütün illerde alanlara çıkarak 1 Mayıs kortejlerinde yerini 
alacak; bütün emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye öz-
lemini paylaşacaktır.
 Ali Ekber Çakar
           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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- Taşeron çalışması yasaklanmalı, örgütlenme, toplu söz-
leşme ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılma-
lı ve esnek, güvencesiz çalışma biçimleri yasaklanmalıdır.

- İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıt-
lamasız bütün iş yerlerini ve her statüdeki tüm çalışanları 
kapsamalıdır.

- Düzenlemeler; “işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması-
nın öncelikle işverenin görevi olduğu” ilkesinde hareket-
le yapılmalıdır. İşyerinde istihdam edilen uzman, hekim 
vb.‘nin verdikleri hizmetin bir danışmanlık hizmeti oldu-
ğu kabullenilmelidir.

- İSG hizmetlerinin “piyasa koşullarında” verilmesi an-
layışı dışlanmalı; kamu hizmeti, kamu denetimi anlayışı 
hâkim olmalıdır.

- OSGB uygulamasına son verilmelidir.

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin 
işyerinde yürüttüğü çalışmalar, ilgili meslek örgütleri ta-
rafından denetlenmelidir.

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin iş-
yerlerinde görevlendirilmesi, söz konusu Enstitünün ye-
rel birimince yapılmalı, işyeri ile yapılacak sözleşme “tip 
sözleşme” olarak enstitü ve meslek örgütleri tarafından 
hazırlanmalı, sözleşmede yer alan hususlar personel için 
asgari haklar olarak kabullenilmelidir.

- Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı işyerinde-
ki İSG‘ye ilişkin durumu Enstitünün yerel birimine rapor 
etmelidir.

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin 
ücreti, Enstitü bünyesinde oluşturulacak bir fondan kar-
şılanmalıdır.

- İSG ile görevli çalışan temsilcilerinin eğitimleri Enstitü-
nün görevlendirmesi ile kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek örgütleri tarafından yerine getirilmelidir.

- Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre 
belirlenecek süre ile her gün işyerinin bütününde gözlem 
yapması ve bunu rapor etme olanağı yaratılmalıdır.

- Çalışan temsilcilerinin koşulsuz iş güvencesi olmalıdır.

- 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde İşçi 
Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

- Çalışan temsilcisi, uzman, hekim tarafından önerilen 
hususlar, öneriyi yapan kişi ikna edilmediği sürece kabul 
edilmek zorunda olmalıdır. İşveren bu karara karşı sade-
ce Enstitü yerel birimine itiraz edebilmelidir.

- İşçi eğitimleri Enstitü tarafından gerçekleştirilmelidir.

 Ali Ekber Çakar
           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Bir yıl önce 13 Mayıs‘ta, Soma‘daki bir madende yaşanan 
toplu iş cinayeti sonucu 5‘i mühendis 301 emekçi yaşa-
mını kaybetmişti. Bu katliamın ve bütün iş cinayetlerinin 
altyapısı, sermaye güçlerinin azami kâr ve yoğun emek 
sömürüsünü esas alan politikalar ve kamu denetiminin 
bulunmaması ile oluşmaktadır. AKP iktidarı döneminde 
rödovans, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam 
biçimleri ve aşırı çalışma yaygınlaşmış, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılması doğ-
rultusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Soma kat-
liamının ve birçok iş cinayetinin arkasında bu gerçekler 
bulunmaktadır.

SOMA'YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 12 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla 13 ve 
16 Mayıs 2015 tarihlerinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrıcılığında düzenlenecek Soma’da yaşamını 
yitiren maden emekçilerini anma ve iş cinayetlerine dikkat çekme eylemlerine çağrı yaptı. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bu vahşi sömürü koşulla-
rını ve Soma‘da yaşamını yitiren maden emekçilerini an-
mak, iş cinayetlerine dikkat çekmek için 13 Mayıs‘ta ülke 
genelinde kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları 
yapacak; 16 Mayıs‘ta da Soma‘da bir miting düzenleye-
cektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, bu et-
kinliklere TMMOB çatısı altında etkin olarak katılacak-
tır. Haydi, hep birlikte “iş cinayetlerine mahkûm değiliz” 
demeye, hep birlikte taşeron köleliğine, sefalet ücretine 
karşı yaşamı savunmaya.

 Ali Ekber Çakar
           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

dolayı hiç ölüm yoktur! Ancak İSGM verilerine göre, 
2013‘te en az 3, 2014 yılında en az 29 emekçi meslek 
hastalıklarından dolayı yaşamını kaybetmiştir. 2013 ve 
2014 yıllarına ait iş kazası sonucu ölüm vakaları 1996 son-
rasının doruğu düzeyindedir.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları so-
nucu ölüm geliri bağlananlarla ilgili veriler de bulunmak-
ta; fakat dosyalar ilgili ölüm yılında sonuçlanmadığı için o 
yılın ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan hak sahibi sayı-
sını tespit güçlüğü bulunmaktadır. Bu yılları birleştirerek 
ortalamalar tespit edildiğinde, 2005-2013 arası ölümlerin 
yıllık ortalaması bin 227, ölüm geliri bağlanan dosya sayısı 
yıllık ortalaması ise 2 bin 311‘dir. Bu durum, ölümlerin 
açıklananın iki katı olduğunu göstermektedir. Eurostat 
istatistiklerine göre de Türkiye 100 bin çalışan başına 
ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da birinci sıradadır.

İş kazaları sonucu emekçiler 2013‘te 2 milyon 357 bin 
505 gün geçici iş göremezlik durumu yaşamışlardır. İş 
kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik 
(malullük, sakatlık) verisi ise 2 bin 305‘tir.

2013 yılında gerçekleşen iş kazalarının faaliyet grupları-
na göre dağılımında makine ve teçhizat hariç fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı 15 bin 699 iş kazası ile birinci, bina 
inşaatı 14 bin 286 kaza ile ikinci, ana metal sanayii 12 bin 
601 kaza ile üçüncü sırada yer almaktadır. Fabrik metal 
ürünler ile ana metal sanayinin birlikte yorumlanması du-
rumunda 27 bin 760 kaza (yüzde 14,50) ile metal sanayi 
birinci; bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve özel inşaat 
faaliyetlerinin birlikte yorumlanması durumunda inşaat 
sektörü 26 bin 967 (yüzde 14,09) kaza ile ikinci; kara ve 
boru hattı taşımacılığı, suyolu, havayolu ve taşımacılık için 
depolama ve destekleyici faaliyetlerin birlikte yorumlan-
ması durumunda taşımacılık 15 bin 901 kaza (yüzde 8,80) 
ile üçüncü; kömür ve linyit çıkartılması, metal cevheri 
madenciliği, diğer madencilik ve taşocakçılığı ile maden-
ciliği destekleyici hizmet faaliyetlerinin birlikte yorumlan-
ması durumunda madencilik faaliyetleri 14 bin 186 (yüz-
de 7,41) kaza ile dördüncü sırada yer almaktadır.

2013‘te en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralama-
sında 296 kişi (yüzde 21,76) ile bina inşaatı birinci sırada, 
183 kişi (yüzde 13,45‘i) ile kara taşımacılığı ve boru hattı 
taşımacılığı ikinci sırada, 121 kişi (yüzde 8,89‘u) ile bina 
dışı yapıların inşaatı üçüncü sırada, 104 kişi (yüzde 7,64‘ü) 
ile özel inşaat faaliyetleri dördüncü sırada yer almaktadır. 
Bir, üç ve dördüncü sıradaki inşaat faaliyetleri iş kaza-

sı sonucu ölüm sayısı 521‘dir (yüzde 38,30) ve bin 360 
ölüm vakasının üçte birini oluşturmaktadır.

2013 yılında iş kazası sonucu ölümlerin en yüksek oldu-
ğu 17 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bur-
sa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Adana, 
Hatay, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Ş. Urfa, Zonguldak‘tır. 
Hiç ölüm yaşanmayan iller ise Afyon, Bayburt, Hakkari, 
Tunceli olarak görünmektedir.

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi 
yanını oluşturmaktadır ve 81 il içinde yalnızca 19 ilde 
ve 371 vakadan ibarettir! 371 vakanın 215‘i sigortalılığı 
bittikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulanları kap-
samaktadır. İller sıralamasının ilk beşi, Zonguldak 42 kişi, 
Hatay 35 kişi, İstanbul 28 kişi, Bilecik 15 kişi, Kocaeli 7 
kişi şeklindedir! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, mes-
lek hastalıkları oranı yüzde 56 iken Türkiye‘de iş kazaları 
oranının yüzde 99,998, meslek hastalıklarının on binde 2 
oranında olması SGK veri tabanının sorunlu yapısını gös-
termektedir.

Kadınların en fazla iş kazasına maruz kaldığı iller sıralama-
sında İstanbul 4 bin 946 iş kazası ile başı çekmekte, onu 
2 bin 305 iş kazasıyla İzmir izlemekte ve sıralama Bursa 
2 bin 77, Antalya bin 432, Ankara bin 63, Kocaeli bin 2, 
Tekirdağ 990, Manisa 972, Denizli 699 iş kazası şeklinde 
sürmektedir.

Önerilerimiz:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) hep tek 
başına davranarak, sendikaların ve meslek örgütlerinin 
görüşlerini önemsemeyerek yanlış kararlar almaktadır. 
Çalışma yaşamı ve İSG ile ilgili tüm mevzuat düzenleme-
leri, bu alanla ilgili emek ve meslek örgütlerinin önerileri 
dikkate alınarak yapılmadığı müddetçe, mevcut sorunlar, 
olaylar ve acılar ne yazık ki artacaktır. Bu açıdan aşağıdaki 
özet önerilerimize kulak verilmelidir.

- Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağ-
lık Bakanlığı‘nın katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, 
düzenleme ve denetim yapan, çoğunluğunu emek ör-
gütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü oluşturulmalıdır. 
Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tarafın-
dan bütünüyle yeniden düzenlenmelidir.

- İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, sağlık perso-
neli ve diğer personelin eğitimi bu Enstitü tarafından ye-
rine getirilmelidir. Sözü edilen personel her yıl yenileme 
eğitimine tabi tutulmalıdır.


