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SUNU� 

Çal��ma hayat�n�n en temel konular�ndan biri olan �� Sa�l��� ve 
Güvenli�i konusu, üretim sürecindeki ve toplumdaki de�i�iklikle-
re ba�l� olarak sürekli geli�im göstermektedir. Ça�da� toplumlar 
insana ve çal��ana de�er vererek, çal��ma hayat�n� çal��ma çevre-
siyle birlikte daha insanc�l hale getirerek, ya�am kalitesini yüksel-
terek, verimlili�i artt�rarak hedeflerine ula�maktad�rlar. �� sa�l��� 
ve güvenli�i konular�na gereken önem verilmedi�inde, bu alanda-
ki sorunlar kendini, i� kazalar�, meslek hastal�klar�, ölümler, yara-
lanmalar, çevre kirlili�i, hastal�klar, üretim kayb� �eklinde göster-
mektedir. Avrupa Birli�i uyum sürecinde AB yönergeleri dikkate 
al�narak ulusal mevzuatta bir tak�m de�i�iklikler yap�lmas�na 
ra�men, Türkiye’de i� sa�l��� ve güvenli�i konusu halen olumsuz 
bir tablo çizmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 Y�l� �statistiklerine göre, 72 bin 
963 i� kazas� ve 539 meslek hastal��� meydana gelmi�, bunlar�n 
866’s� ölümle sonuçlanm��t�r. Öte yandan, i� kazas� ve meslek has-
tal��� sonucu kaybedilen i� günü say�s� 1 milyon 865 bin 115 ol-
mu�tur. SGK verilerinin sadece sigortal�lar� kapsad���, Türkiye’de 
sigortal� i�çi say�s�n�n yakla��k 9 milyon ki�i oldu�u, buna kar��l�k 
toplam istihdam�n 21 milyon ki�i oldu�u dü�ünülürse, gerçekte i� 
kazalar� ve buna ba�l� ölümlerin, meslek hastal�klar�n�n çok daha 
fazla oldu�u anla��lmaktad�r. 

Ça�da� bir i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat� olu�turmak; ba�ta 
devlet, i�çi ve i�veren kesimi olmak üzere toplumun her kesiminde 
i� sa�l��� ve güvenli�i bilinci ve kültürünün yarat�lmas�yla ve tüm 
i�yeri ve çal��anlar�n sa�l�k ve güvenlik kapsam�na al�nmas� ile 
mümkün olabilmektedir. 

Konfederasyonumuz bu dü�ünceler çerçevesinde, i�çi hak ve 
özgürlüklerini koruyup geli�tirme yönünde mücadele verirken, 
çal��ma ya�am�n�n en önemli alanlar�ndan biri olan i� sa�l��� ve 
güvenli�i alan�ndaki çal��malar�n� da yo�unla�t�rm��t�r. Amac�m�z 
çal��anlar�n ya�am kalitelerinin artt�r�lmas�, i�letmelerin üretime 
devam etmeleri ve ülkemizin verimlilik düzeyinin yükseltilmesi-
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dir. Bunun için ba�ta devlet olmak üzere taraflar olarak birlikte 
çal��mal�, huzurlu, sa�l�kl�, güvenli çal��ma ortam� ve kültürü bir-
likte geli�tirilmelidir.  

“TÜRK-�� �� Sa�l��� ve Güvenli�i E�itim Notlar�” konfederas-
yonumuzun son dönemde çe�itli kentlerde yapt��� seminerlerde 
sunulan bildirilerin bir kitap haline getirilerek, üyelerimizin en 
geni� biçimde bilgilendirilmesi amac�yla haz�rlanm��t�r.  

�� sa�l��� ve güvenli�i alan�na ili�kin son geli�melerin yer ald��� 
bu kitab�n haz�rlanmas�nda önemli katk�lar� olan de�erli uzmanla-
r�m�za ve akademisyenlerimize te�ekkür ediyor, bu yay�n�m�z�n 
sa�l�kl� bir çevre ve çal��ma ortam�n�n olu�turulmas� için katk�da 
bulunmas�n� diliyoruz. 

TÜRK-�� 
                                                                          YÖNET�M KURULU 
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ENDÜSTR� �L��K�LER� S�STEM�M�Z 
Dr. Naci ÖNSAL 

 

1- ENDÜSTR� �L��K�LER�  

�nsanlar�n avc�l�k ve bal�kç�l�k ile ba�layan beslenmeye yönelik 
tüketim faaliyeti, topra��n beslenme amaçl� üretim faaliyetine ko-
nu olmas� ve hayvanlar�n evcille�tirilmesi ile ya�anan geli�me; 
toplumlar�n kendilerine yeterli üretimi yapt�klar�, üretilenlerin 
pazar de�erinin s�f�ra yak�n oldu�u ve üretim için s�n�rl� i�birli�i-
nin yap�ld��� tar�m toplumlar� haline gelmesini sa�lam��t�r. 

�nsanlar� tar�m toplumu haline getiren geli�me süreci devam 
etmi�, s�nama-yan�lma yolu ile edinilen bilgiler artm��, buhar�n 
üretimde kullan�lmaya ba�lamas� tar�m toplumunun niteliklerini 
de�i�tirmi�, insanlar�n kitleler halinde makineler ile yap�lan üreti-
min parças� haline gelmesine, k�rdan kentlere ak�na neden olmu�, 
her �ey piyasa için ve topluca üretilir hale gelmi�, i�birli�i yo�un-
la�m��, i�ler ayr��m��t�r.   

Bu geli�meler sonucu toplumlar�n önemli bir k�sm� 19.yüzy�l�n 
sonlar�nda sanayi toplumu haline gelmi�tir. Ya�anan bu geli�me de 
sanayi devrimi olarak tan�mlanm��t�r.    

Sosyal Siyaset (veya Sosyal Politika) kavram� da bu y�llarda 
kullan�lm��, daha sonra geni� bir sahaya yay�l�p bilimsel bir kav-
ram haline gelmi�tir. 

Geni� anlamda sosyal siyaset, sosyal hayat�n devaml�l�k ve bü-
tünlü�ü bak�m�ndan sosyal kesimlerin kendi aralar�nda ve top-
lumla olan ili�kilerin de ortaya ç�kan ve sosyal hayat� felce u�rat-
mak, tahrip etmek yolunda olu�an tehlikeleri ortadan kald�rmaya 
yönelmi� bir politika olarak görülmektedir.1    

������������������������������������������������������������

1Tuna Orhan, Sosyal Siyaset, Sermet Matbaas�, �stanbul 1966, s.14 
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Sosyal Planlama, Çal��ma Ekonomisi, Toplu Pazarl�k ve En-
düstri �li�kileri, Sendikac�l�k ve Milletleraras� Sendikac�l�k, Millet-
leraras� Sosyal Siyaset, Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik, �ehir ve 
Bölge Planlamas�, Konut Siyaseti, Küçük Sanayinin Yap�s� ve Prob-
lemleri, �� Hukuku, Yönetim ve Çal��ma Sosyolojisi, Yönetim ve 
Çal��ma Psikolojisi, Personel Yönetim ve Kamu Personel Yönetimi 
gibi konular geni� anlamda sosyal siyasetin ilgi alan�n� olu�tur-
maktad�r.2 

Dar anlamda “Sosyal Siyaset” ise; kapitalist ekonomi düzenin-
de iki s�n�f aras�ndaki kar��tl�klar� ve çat��malar� hafifletmeye, 
mümkün oldu�u taktirde bunlar� ortadan kald�rmaya, mevcut ve 
yürürlükteki düzeni devam ettirmeye ve sa�lamla�t�rmaya yönel-
mi� bir siyaset olarak anla��lmaktad�r.3    

Sanayi ve Endüstri kelimeleri e�anlaml� kullan�lmaktad�r. En-
düstri, hammaddelerin i�lenmesi ve kullan�l�r hale getirilmesi i�i-
dir.4 

Daha teknik bir tan�m yapmak gerekirse endüstri; sürekli veya 
belli zamanlarda makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde 
veya gücün niteli�ini veya biçimini de�i�tirecek toplu üretimde 
bulunma i�idir.   

Bu i� pamu�un iplik haline getirilmesi ya da akarsu veya rüz-
gar gücünün elektrik enerjisine dönü�türülmesi vb. olabilir. 

Üretim; insan, bilgi, malzeme, makineyi bir araya getiren ve bir 
süreç içinde yürütülen bir i�tir. �nsan, bilgi, malzeme, ekipman ve 
süreçlerin kullan�lmas�, geli�tirilmesi ve yönetimi ile ilgili mühen-
dislik dal� da endüstri mühendisli�idir. Endüstri mühendisli�inin 
oda��nda insan yer almaktad�r. 

������������������������������������������������������������

2Zaim Sabahattin, Çal��ma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, �stanbul, 1990, s.1 
3 Tuna Orhan, Yalç�nta� Nevzat, Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, �stanbul,  

1985, s.20 
4 MEB örnekleriyle Türkçe Sözlük Cilt1, s.836 
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Endüstri ve endüstri mühendisli�i tan�m� bize endüstri ili�kile-
rinin çerçevesi hakk�nda fikir vermektedir. Bilindi�i gibi üretim 
ekonomik ve sosyal ko�ullara ba�l� olarak de�i�mekte, de�i�ik bir 
ili�kiler yuma�� içinde gerçekle�mektedir. Üretimin insan unsuru-
nun iki ö�esi olan i�veren ve i�çi aras�ndaki ili�kiler de bu yuma��n 
içerisindedir. ��veren ile i�çi aras�ndaki en önemli ba� i�çinin ücreti 
üzerinden kurulmaktad�r. 

Endüstri ili�kileri, üretimin yap�ld��� her yerde olu�an, ekono-
mik ve sosyal ko�ullara ba�l� olarak de�i�en nitelikte olmakla bir-
likte i�çiler ile i�verenler aras�nda yürütülen ve oda��nda ücret 
pazarl��� olan kurumsalla�m�� ili�kiler bütünüdür. 

Kurumsalla�m�� ili�kiler büyük ölçüde sendikalar arac�l��� ile 
gerçekle�ecektir. Yani örgütlenmeyi gerektirmektedir. Örgütlenen 
i�çiler ücret pazarl���n� sendikalar� arac�l��� ile toplu pazarl�k süre-
ci içinde gerçekle�tireceklerdir. 

Demek ki endüstri ili�kileri bir yandan i� sözle�mesinin kurul-
mas�n� yani bireysel i� hukukunu ilgilendirirken di�er yandan da 
kolektif i� hukukunu uygulayarak i� sözle�mesinin kurulmas�, 
içeri�i ve sona ermesine ili�kin düzenlemeleri içeren toplu i� söz-
le�mesine ula�mak için yap�lan toplu pazarl��� da içermektedir. 

Endüstri ili�kileri ayn� zamanda bu ili�kileri inceleyen bilim da-
l�n�n da ad�d�r. 

Endüstri ili�kileri bir sistemdir. Bu sistem, bir ülkede endüstri 
hayat�nda çal��ma ko�ullar�n�n belirlendi�i bir düzeni ifade etmek-
tedir. Endüstri ili�kileri ülkenin bütün sosyal sorunlar�n� ve her 
sektördeki çal��ma problemlerini ele almamaktad�r. Esas itibariyle 
sanayi kesimi ile bu kesimdeki istihdam sorunlar�n�n belirlenme-
siyle ilgili bulunmaktad�r. Dar anlamda sosyal siyaset “modern 
kesimde” ya�ayan ve çal��an endüstri ili�kileri ile ilgili bir ilim 
oldu�u için, endüstri ili�kileri sistemi endüstri hayat�ndaki çal��ma 
sorunlar�n�n çözümlenmesini amaçlamaktad�r. Bir ülkede endüstri 
ili�kileri sisteminin i�leyi�ini anlamak için, o ülkede sendikac�l�k, 
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i�çi hareketleri, i�veren örgütlenmeleri ve çal��ma hayat�nda devle-
tin fonksiyonlar�n� analiz etmek gerekir.5 

Dar anlamda endüstri ili�kileri buraya kadar payla�t���m�z çer-
çevededir. Ancak endüstri ili�kileri kavram� zaman zaman geni� 
anlamda çal��ma hayat�n�, çal��ma ili�kilerinin bütününü içerecek 
�ekilde de kullan�lmaktad�r. 

Günümüzde toplumlar�n geli�mi�lik düzeyi ayn� de�il. Ne ya-
z�k ki hala tar�m toplumlar� oldu�unu biliyoruz. Sanayi toplumlar� 
ise ço�unlukta. Ancak ula��m ve ileti�im al�mlar�nda kazan�lan 
yenilikler sonucu ça��m�z “bilgi ça��”, toplum da “bilgi toplumu” 
olarak nitelendiriliyor. 

20.Yüzy�l�n sonunda bir k�s�m bilim adam� sendikalar ile ilgili 
olarak olumsuz dü�üncelere sahip oldular. Bu dü�ünceye göre, 
sendikalar sanayinin ürünü oldu�una göre ve sanayi toplumun-
dan bilgi toplumuna geçildi�ine göre sendikalar ve sendikac�l�k 
sona erecektir. Yeni bir endüstri ili�kilerinden bahsetmek gerekir. 
Yeni düzenin ad� “sendikas�z endüstri ili�kileri” dir.6 

Hemen bütün dünyada sendikalar�n üye kaybetmesi ve sendi-
kalar�n küçülmesi bu görü�ü do�rulayan bir trend olarak gözükü-
yordu.  

Ancak sendikalar bilgi toplumunun küresel dünyas�nda varl�k-
lar�n� sürdürmeye devam ediyorlar. Sendikalar birle�iyorlar ve 
küresel sözle�meler yapmaya da ba�lad�lar. 

Sendikas�z endüstri ili�kilerini dü�ünenler ve endüstri ili�kileri 
kavram�n�n yerini “insan kaynaklar�” alacak diyenler, belki “yeni 
endüstri ili�kileri” kavram� üzerinde dü�ünseler daha yerinde 
olacakt�r. 

������������������������������������������������������������

5 Ekin Nusret, Endüstri �li�kileri, Elektronik Ofset, �stanbul, 1976, s.1 
6 Bu konuda ülkemizde yap�lm�� tek çal��ma Abdulkadir �enkal’a ait-

tir. Sendikas�z Endüstri �li�kileri  (Genel olarak Dünyada ve Türkiye’de), 
Ankara, 1999�
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2- ENDÜSTR� �L��K�LER� S�STEM�M�Z  

Endüstri ili�kileri ile ilgili temel bilgileri gördükten sonra, �imdi 
endüstri ili�kileri sistemimizi konu�abiliriz. Bunun için de sendika-
lar, toplu pazarl�k ve devletin sistem içindeki yeri ve rolü konula-
r�n� k�saca gözden geçirmeliyiz. 

Tarihi geli�meyi, eski yasalar�n (274-275) çizdi�i endüstri ili�ki-
leri dönemini, TBMM de bekleyen yasa tekliflerini ve Türk-�� tara-
f�ndan bir akademik heyete haz�rlat�lan yasa tasar�s�n� ihmal etmek 
zorunday�z. Çünkü zaman�m�z s�n�rl�. Ancak konu�man�n sonun-
da yorulmam�� olursan�z, biraz daha zaman da bulursak k�saca 
baz� konulara de�inmeye çal���r�m. 

2.1 SEND�KALAR  

��çilerin (veya i�verenlerin) çal��ma ili�kilerinde, ortak ekono-
mik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geli�tirmek için 
meydana getirdikleri tüzel ki�ili�e sahip kurulu�lara sendika deni-
lir. 

Sendikalar i�kolu esas�na göre ve Türkiye çap�nda faaliyette bu-
lunmak amac� ile kurulur.  

Meslek veya i�yeri esas�na göre i�çi sendikas� kurulamaz.  

Bir i�yerinin girdi�i i�kolu ÇSGB taraf�ndan tespit edilir.  

��çi sendikas� herhangi bir yerden izin almaks�z�n kurulur ve 
kurulu�u sendika merkezinin bulundu�u ilin Valili�ine bildirilir. 
Kurucular�n sahip olaca�� nitelikler ile kuruculara ili�kin belgeler 
Kanunda (2821 Md 5 ve Md 6) gayet detayl� bir �ekilde say�lm��t�r.   

Sendikalar�n zorunlu organlar� genel kurul, yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Sendikalar isterlerse ba�-
ka organlarda kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organlar�n 
görev, yetki ve sorumluluklar� devredilemez.  

Genel kurullar üye say�s�na göre üyelerle veya delegelerle yap�-
l�r. Ola�an genel kurul süresi  4 y�ld�r.   
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Genel kurul için delegelerin seçilmesi, genel kurulun görevleri, 
toplant� ve karar nisaplar�, seçimlerde uygulanacak esaslar kanun-
da detayl� bir �ekilde s�ralanm��t�r.  

Kanun uygulanmas�nda yönetim ve denetim kurulu üyelerini 
“yönetici” olarak tan�mlam��t�r.   

2821 say�l� kanunda ya da ba�ka bir yerde (mevzuat da) “sendi-
kac�” tan�m� yoktur. Sendikac�, “sendikac�l�k yapan kimse, sendi-
kada çal��an kimse” olarak tan�mlanmaktad�r. Yeri gelmi�ken ifade 
edeyim ki sendikac�l�k bir meslek de de�ildir. 

Yönetim kurullar� en az 3, en çok 9 üyeden; Disiplin Kurulu en 
az 3, en çok 5 üyeden; Denetleme Kurulu 3 üyeden olu�ur.  

 16 ya��n� doldurmu� her i�çi sendikaya üye olabilir. Sendikala-
ra sadece “askeri �ah�slar” üye olamazlar.   

Sendikaya üye olmak ve üye bulunulan sendikadan ayr�lmak 
noter arac�l��� ile olur. ��çiler ayn� zamanda birden çok sendikaya 
üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olunmas� halinde, sonra-
ki üyelikler geçersizdir.  

Üyeler sendikalar�na “aidat öderler”. Aidat i�çinin bir günlük 
ç�plak ücretini geçemez. ��çinin geçici olarak i�siz kalmas� (bir y�l) 
sendika üyeli�ini etkilemez.   

Sendika aidatlar� (aidat veya dayan��ma aidat�) i�veren taraf�n-
dan ücret ödemesinden kesilerek sendikan�n gösterece�i banka 
hesab�na yat�r�l�r.   

Sendikalar�n faaliyetlerini kanun “çal��ma hayat�na ili�kin” ve 
“sosyal faaliyetler” olmak üzere iki ba�l�k alt�nda toplam��t�r.   

1- Toplu i� sözle�mesi akdetmek,   

2- Toplu i� uyu�mazl�klar�nda, ilgili makama, arabulucuya, 
hakem kurullar�na, i� mahkemelerine ve di�er yarg� organlar�na 
ba�vurmak,   

3- Üyelerini ve mirasç�lar�n� temsilen açt�klar� davalarda taraf 
olmak,   
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4- Grev karar� almak ve al�nan karar� uygulamak birinci 
grupta;    

1. Üyelerine ve mirasç�lar�na adli yard�mda bulunmak,  

2. Kanun ve uluslararas� antla�ma hükümlerine göre topla-
nan kurullara temsilci göndermek, 

3. Üyeleri için kurs ve konferanslar tertiplemek, sa�l�k ve 
spor tesisleri, kütüphane, matbaa kurmak,  

4. Üyelerinin sand�klar� kurmas�na yard�mc� olmak ve nakit 
mevcudunun yüzde be�inden fazla olmamak kayd�yla bu sand�k-
lara kredi vermek (ba��� olmaz), 

5. Üyeleri için kooperatifler kurulmas�na yard�m etmek ve 
nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kayd�yla bu 
kooperatiflere kredi vermek (ba��� olmaz), 

6. Üyeleri için teknik ve mesleki e�itim tesisleri kurmak, 

7. Nakit mevcudunun yüzde k�rk�ndan fazla olmamak kayd� 
ile s�nai ve iktisadi te�ebbüslere yat�r�mlar yapmak,  

8. �lgili bakanl�klara devretmek üzere e�itim, sa�l�k, rehabili-
tasyon veya spor tesisleri kurmak (nakit mevcudunun yüzde 
yirmibe�ini a�mamak kayd� ile), yurt içinde veya yurtd���nda tabi 
afetlere yard�m etmek,  

ikinci gruptaki görevler olarak say�lm��t�r.  

Bunlara kar��l�k sendikalar;  

1- Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokra-
tik esaslara ayk�r� faaliyette bulunamazlar, 

2- Ticaretle u�ra�mazlar,  

3- Dar anlamda siyaset yapamazlar,  

4- Gelirlerini üyeleri ve mensuplar� aras�nda da��tamazlar  

Sendikalar�n gelirleri, giderleri, mal edinimleri, görevlilerin üc-
retleri, fesih ve infisah hallerinde ne olaca��, tutulacak kay�t ve 
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defterler, bilanço ve çal��ma raporu, kanuna uymaman�n müeyyi-
deleri de kanunda gayet detayl� bir �ekilde düzenlenmi�tir.   

Sendikalar�n kural olarak kendi kendilerini denetlemeleri gere-
kir. Bu i�, Denetleme Kuruluna ve Genel Kurullara b�rak�lm��t�r. 
Sendikalar sadece her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve 
hesaplar�yla çal��ma ve denetleme raporlar�n� ÇSGB’na ve üyesi 
bulunduklar� konfederasyonlara gönderirler. 

Sendikalar biraraya gelerek (en az be� sendika) bir konfederas-
yon kurabilirler.  

Bugün ülkemizde i�çi sendikalar� TÜRK-�� (33 sendika), D�SK 
(18 sendika) ve Hak-�� (8 sendika) konfederasyonlar�n� kurmu� 
bulunmaktad�rlar.  

Hak-��’in 6 sendikas�, Disk’in 8 sendikas�, Türk-��’in sendikala-
r�n�n tamam� toplu i� sözle�mesi yapabilmektedir.  

K�saca i�veren sendikalar�ndan da bahsetmek gerekecektir. Ha-
len 3 tanesi Kamu ��veren Sendikas� olmak üzere 22 i�veren sendi-
kas� bulunmakta ve bunlar bir konfederasyonun bünyesinde 
(T�SK) toplanm�� durumdad�rlar.  

��çi sendikalar� ile ilgili olarak yukar�da say�lan esaslar i�veren 
sendikalar� içinde genel olarak geçerlidir. Sadece Kamu ��veren 
Sendikalar�n�n, ayn� i�kolundaki kamu i�verenleri taraf�ndan ku-
rulmas� ve ayn� i�kolunda faaliyette bulunmas� �art� aranmaz.  

Kamu Görevlileri sendikalar�ndan da bahsetmek gerekecektir. 
Kamu görevlileri sendikalar�n�n kurulu�, i�leyi� ve toplu görü�me 
haklar� ayr� bir kanun ile düzenlenmi�tir. Kamu Görevlileri Sendi-
kalar�n�n kurulu� ve i�leyi�i de i�çi sendikalar�na benzemektedir. 
��çi sendikalar� için belirlenmi� 28 i�kolu bu sendikalar için 11 
hizmet kolu olarak düzenlenmi�tir. Sendika kurucusu olabilmek 
için o hizmet kolunda 2 y�ld�r çal���yor olmak ko�ulu bulunmakta-
d�r. Kamu Görevlileri Sendikalar� 6 konfederasyonun çat�s� alt�nda 
da��lm�� vaziyettedirler.   
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Bu sendikalar�n toplu pazarl�k ve grev haklar� yoktur. Her y�l 
15 A�ustosta 15 günlük bir toplu görü�me yaparlar. Nihai karar� 
hükümet vermektedir. 

2.2. TOPLU PAZARLIK   

 Toplu pazarl�k, toplu i� sözle�mesine ula�mak için yap�lan i�tir. 
Haz�rl�k, görü�meler ve toplu i� sözle�mesi metninin düzenlenme-
si gibi a�amalar içerir. Ku�kusuz uzla�ma sa�lanamam��sa bir ara-
buluculuk a�amas�ndan, hatta grev ve lokavt a�amalar�ndan da 
geçilir. 

Toplu i� sözle�mesi, hizmet akdinin yap�lmas�, muhtevas� ve 
sona ermesi ile ilgili hususlar� düzenlemek üzere i�çi sendikas� ile 
i�veren (veya i�veren sendikas�) aras�nda yap�lan (yaz�l�) bir söz-
le�medir.  

 Taraflar isterlerse toplu i� sözle�mesine (taraflar�n) kar��l�kl� 
hak ve borçlar�n�, sözle�menin uygulanmas�n� ve denetimini, 
uyu�mazl�klar� çözüm için ba�vurulacak yollar� düzenleyen hü-
kümleri de yazabilirler.  

Bizim sistemimizde toplu i� sözle�mesini yetkili sendika yapar. 
Bir i�çi sendikas� kurulu bulundu�u i�kolundaki i�çilerin yüzde 
10’unu; toplu i� sözle�mesi yapmak istedi�i i�yeri veya i�letmede 
de çal��an i�çilerin yar�dan bir fazlas�n� üye kaydetmi� ise toplu i� 
sözle�mesi yapabilir.  

Toplu i� sözle�mesi i�yeri veya i�letme için yap�ld��� gibi ka-
nunda yaz�l� olmasa da grup toplu i� sözle�meleri de yap�labilir.  

 Toplu i� sözle�meleri 1 y�ldan k�sa 3 y�ldan uzun süreli olarak 
yap�lamaz. Taraflar ba��tlad�klar� toplu i� sözle�mesinin her mad-
desini anla�arak de�i�tirebilirler, de�i�tirilemeyen tek madde toplu 
i� sözle�mesinin süresidir.   

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu i� sözle�mesinin 
hizmet akdine ili�kin hükümleri yenisi yürürlü�e girinceye kadar 
hizmet akdi hükmü olarak devam eder.    
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Yukar�da söyledi�imiz yüzde 10 ve yar�dan bir fazla barajlar�n� 
a�an sendika ÇSGB’ndan yetkili oldu�unun belirlenmesini ister. 
Yetkiyi alan sendika i�vereni toplu pazarl��a davet eder ve i�vere-
ne toplu i� sözle�mesi tekliflerinin tamam�n� verir. Yetkinin al�n-
mas�, ça��r�n�n yap�lmas�, toplu pazarl�k süreci, uyu�mazl�k süreci 
bir takvime ba�lanm��t�r. Bu sürelere uymayan sendika hemen her 
a�amada yetkisini kaybetmek tehlikesi ile kar�� kar��yad�r.  

Toplu pazarl�k görü�mesi sürecinde anla�maya var�l�rsa yaz�l-
m�� toplu i� sözle�mesi metni 5 nüsha olarak imzalan�r. Pazarl�k 
sürecinde anla��lamazsa devreye resmi arabulucu girer. Resmi 
arabulucu her türlü gayreti göstererek uyu�mazl��� çözmekle gö-
revlidir. Görev süresi 15 gündür. Taraflar isterlerse bir hafta daha 
uzatabilirler. Bu a�amada da anla�ma sa�lanamam��sa i�çi sendi-
kas� grev karar� almak zorundad�r. ��veren de isterse lokavt karar� 
al�r. ��veren i�çi sendikas� grev karar� almadan lokavt karar� ala-
maz ve uygulayamaz. Grev karar�n�n al�nmas�, kar�� tarafa tebli�i, 
grev uygulama karar�n�n al�nmas� ve tebli�i, grevin ba�lamas� 
kanunda sürelere ba�lanm��t�r. Bu sürelere sendika uymam��sa 
yetkisi dü�er.  

Bir toplu i� sözle�mesine ula�mak için yap�lan grev menfaat 
grevi, bir toplu i� sözle�mesinin uygulama süresi içinde yap�lan 
greve hak grevi denilir. Kanun ikincisini yasaklam��t�r.   

Kanunda grevin yasak oldu�u i�ler ve yerler geni� bir �ekilde 
say�lm��t�r.  

Karar verilmi� veya ba�lanm�� bir grev (veya lokavt) genel sa�-
l��� veya milli güvenli�i bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu grevi 
(veya lokavt�) 60 gün süre ile erteleyebilmektedir.  

Erteleme süresi içinde taraflar anla�amam��larsa toplu i� söz-
le�mesini Yüksek Hakem Kurulu (YHK) karara ba�layacakt�r.  

Al�nm�� bir grev karar�n� yap�lan oylama sonunda i�çiler iste-
memi�lerse, grev yasaklar�n�n oldu�u i�yerlerinde de müracaat 
yerine YHK toplu i� sözle�mesini yürürlü�e koyacakt�r.  
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Toplu i� sözle�mesinden kural olarak üyeler yararlanacaklard�r. 
Üye olmayan i�çilerin toplu i� sözle�mesinden yararlanmalar� da-
yan��ma aidat� ödemelerine ba�l�d�r.   

Ayn� i�kolunda olmak ko�uluyla i�çi veya i�veren sendikas� ve-
ya ilgili i�verenlerden birinin veya Çal��ma Bakan�n�n talebi üzeri-
ne Bakanlar Kurulu o i�kolunda yüzde 10 baraj�n� a�m�� i�çi sendi-
kalar�ndan en çok üyeye sahip olan sendikan�n yapm�� oldu�u bir 
toplu i� sözle�mesini te�mil edebilir. 

2.3 DEVLET�N FONKS�YONLARI  

Bizim endüstri ili�kileri sistemimizde devlet etkin bir �ekilde 
yer almaktad�r. Bir i�yerinin aç�lmas�, i� konusunu de�i�tirmesi 
(vb), i�yerini kapatmas� devlete bildirilmektedir. 

��çilerin i�e al�nmas�, i�ten ç�kar�lmalar� devlete bildirilmekte-
dir.   

Sendikalar izinsiz kurulmakta ama istenilen tüm bilgiler devle-
te bildirilmektedir. Ocak ve Temmuz aylar�nda devletin yay�nlad�-
�� istatistikler ile yüzde 10 baraj�n� a�an sendikalar belirlenmekte, 
toplu i� sözle�mesi yapabilmek için yetki belgesini devlet vermek-
tedir. Toplu i� sözle�mesinin her a�amas� devletin bilgisi alt�nda-
d�r. Devlet grevleri erteleyebilmektedir. Devlet toplu i� sözle�mele-
rini te�mil edebilmektedir.  

  Ayn� zamanda devlet Türkiye’de en büyük i�veren olma nite-
li�i ile kamu kesimi toplu i� sözle�melerinde taraf olma hüviyetin-
dedir.  

Devletin endüstri ili�kilerine do�rudan ve dolayl� etkisi 3’lü 
yap� içerisinde de görülmektedir.  

�� kanununa göre olu�an “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”, 
“Üçlü Dan��ma Kurulu” , “Çal��ma Meclisi” gibi kurumlar yan�n-
da farkl� yasalarla düzenlenmi� üçlü kat�l�m esas�na uygun kurum 
ve kurulu�larda bulunmaktad�r. 
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Ekonomik Sosyal Konsey  

Yüksek Hakem Kurulu  

MPM Yönetim Kurulu  

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu  

Türkiye �� Kurumu  

Sosyal Güvenlik Yüksek Dan��ma Kurulu  

Resmi Arabulucu Seçici Kurulu  

Vergi Konseyi  

Sosyal Sigorta Yüksek Sa�l�k Kurulu  

Asgari ��çilik Tespit Komisyonu  

�a�e Bedeli Tespit Kurulu  

Özürlüler Yüksek Kurulu  

Reklam Kurulu  

Tüketici Konseyi  

Mesleki E�itim Kurul vb.  

Örnek olarak verilebilir. 
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EKONOM�Y� ANLAMAK 
Enis BA�DAD�O�LU 

 

 

TÜRK-�� olarak düzenlenen �� Sa�l��� ve Güvenli�i seminerin-
de sizlerle ekonomik geli�meleri nas�l de�erlendirmemiz gerekti�i 
konusunda sohbet etmek istiyorum. 

Günlük hayat�m�z�n her a�amas�nda sürekli olarak gazetelerde, 
televizyonlarda, konu�malar�m�zda bir dizi ekonomik kavramla, 
çe�itli kurum isimleriyle kar�� kar��ya kal�yoruz, baz�lar�n� biliyo-
ruz, baz�lar� bize çok uzak kal�yor; enflasyon, i�sizlik, gelir da��l�-
m�, ücret, i�gücü maliyeti, faiz, döviz, yat�r�m, bütçe, vergi, ihracat, 
ithalat, cari aç�k, rezerv para, talep, para arz�, te�vik, kar, te�vik, 
prodüktivite vb kavramlar… Merkez Bankas�, Hazine, DPT, TÜ�K, 
MPM, IMF, OECD, DB, �MKB, SPK, Say��tay, Maliye vb bir sürü 
kurum… 

Sürekli bir bilgi, veri ak���…  

Karma��k ili�kiler, bilmedi�imiz kavramlar… Kafam�z kar���r… 

Asl�nda her �ey çok net ve aç�k… Biz ücretliyiz, eme�imizi sata-
rak kar��l���nda bir ücret al�r�z. Amac�m�z, elde etti�imiz ücretle 
ailemizle birlikte insan onuruna yara��r bir ya�am sürdürebil-
mek… Bizler çal���yoruz, çünkü bir de�er yarat�yoruz. Ücretli olan 
bizler, çal��mad���m�z zaman gelirimiz olmayaca��n�, geçinemeye-
ce�imizi biliriz.  

Özetle, biz ücretliler olarak ya�am�m�z� sürdürmek için çal��-
mak durumunday�z, i�verenler de bizleri istihdam ederek üretme-
yi ve kar etmeyi amaçlar… Bizim ücretimizin kayna�� yaratt���m�z 
de�erin bir bölümüdür. Çok bilinen biçimiyle, yarat�lan pastadan, 
yani milli gelirden ücretliler olarak pay al�yoruz. Bizim emek ke-
simi olarak ald���m�z pay artt���nda, sermaye kesiminin pay� aza-
l�yor. 
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Demokrasi de sonuç itibariyle sa�lanan milli gelirin payla��lmas�n�n 
bir arac�d�r. Biz tek ba��m�za sermaye kesiminin kar��s�nda zay�f�z, ancak 
sendikalarda örgütlenerek gücümüzü art�r�r�z, i�çi hak ve özgürlüklerini 
geli�tirmek ve korumak için mücadele ederiz. Demokrasinin tüm kurum 
ve kurallar�yla egemen oldu�u toplumlarda, örgütlenme hakk� en geni� 
biçimiyle vard�r ve gelir da��l�m� emek ile sermaye aras�nda daha adil 
da��l�r, sosyal devlet yakla��m� tüm politika ve uygulamalarda ön plan-
dad�r. 

Uluslararas� Çal��ma Örgütü (ILO) Anayasas�’n�n ba�lang�c�nda 
“evrensel ve kal�c� bir bar���n ancak sosyal adalet temeline dayal� 
olmas�” gerekti�i görü�ü yer almaktad�r.  

Sosyal adaletin sa�lanmas�, bir bak�ma geçmi�ten günümüze 
kadar süregelen mücadelenin temeli ve geli�me çizgisidir. Ekono-
mik ve sosyal tarihin en karma��k olay� olarak bilinen gelir bölü-
�ümü, bir bak�ma “e�itlik” ad�yla sürdürülen insan olma çabalar�-
n�n ekonomik alandaki yans�mas�d�r. 

Gelir bölü�ümü bir anlamda üretim ili�kisinin do�al sonucu-
dur. Ekonominin temeli üretimdir. Ekonomik aç�dan dört temel 
üretim faktörü söz konusudur. Bu üretim faktörleri emek, serma-
ye, toprak ve giri�im olarak adland�r�l�r.  

Ücret, ekonomik bir talebi kar��lamak üzere istihdam edilen 
eme�e ödenen parad�r. Eme�in geliridir. Di�er gelir biçimleri; ara-
zi, binan�n kullan�m� kar��l��� olarak ödenen rant, ödünç verilen 
sermaye kar��l��� elde edilen faiz ve giri�imcinin i�gücü, arazi ve 
sermayeyi bir araya getirerek üretime sokmas�n�n kar��l��� olarak 
elde etti�i kar olarak s�ralanmaktad�r.  

Bütün bu gelirlerin bir araya gelmesiyle ulusal gelir elde edilir. 
Ulusal gelir, bir ülkenin kalk�nma ve ekonomik geli�me durumu-
nu, ekonomik faaliyetlerinden yarat�lan gelirini göstermesi aç�s�n-
dan önemli bir göstergedir.  

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalk�nma süreci içinde olmas� 
esast�r. Ulusal gelirin sürekli olarak artmas� ya�ama standartlar�n-
daki yükselmenin de kayna��d�r.  
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Ulusal gelirin olu�turulmas� ve ekonomik geli�menin sa�lan-
mas� kadar önemli olan bir sorun da, yarat�lan gelirin üretimi ger-
çekle�tiren kesimler aras�nda nas�l bölü�üldü�üdür? Özünde eko-
nomik içerikli olmakla birlikte bölü�üm sorunu esas itibariyle siya-
sald�r. Bu yönüyle demokratik yap�n�n temel ilgi alan� olmakta ve 
en çok tart���lmas� gereken gündem maddesi olmaktad�r.  

Türkiye’de gelir da��l�m�nda varolan dengesiz ve çarp�k yap�, 
Uluslararas� Para Fonu ve Dünya Bankas� gibi sermaye kurulu�la-
r�n�n görü� ve önerileri do�rultusunda uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalarla giderek derinle�mi�tir. 

Emek ile sermaye aras�nda meydana gelen bu farkl�la�ma, top-
lumsal dokuda çözülmeye yol açmakta, siyasal yap�da ise farkl� 
aray��lar� beraberinde getirmektedir. Böylesi bir yap�da, demokra-
sinin temel harc�n� olu�turmas� beklenen kesimlerin beklentileri 
kar��lanamamakta ve varolan üretim ili�kileri yoksullu�un artma-
s�na ve yayg�nla�mas�na neden olmaktad�r.  

Gelir da��l�m�n�n adaletli olmas� as�l amaç ve nihai sonuç de-
�ildir. Toplumun ortak özlemi olan toplumsal bar��, özgürlük, 
adalet, güvenlik ve refah� gerçekle�tirmek için bir araçt�r.  

Sosyal devlet ilkesini benimseyen toplumlarda, ekonomik kal-
k�nma ve ulusal gelir art��� tek amaç olarak kabul edilmemektedir. 
Yarat�lan gelirin üretim faktörleri aras�nda adil bölü�ümü ve refa-
h�n geni� kitlelere yay�lmas� öncelikli amaç olmaktad�r.  

Ulusal gelirin, toplumu olu�turan çe�itli kesimleri aras�nda na-
s�l da��ld���n�n de�erlendirilmesinde temel ölçüt, toplam gelirin ne 
kadar�n�n emekçi kesimlerin, ne kadar�n�n emek d��� gelirler olarak 
sermaye kesiminin eline geçti�idir.  

Ku�kusuz böyle bir bak�� aç�s�, ulusal ücret politikas� yerine, 
daha geni� bir yakla��m� ortaya koyan ulusal gelirler politikas�n� 
gerekli k�lmaktad�r. Çünkü ücretlilerin say�s�, ekonomik geli�mi�-
lik düzeyi ne olursa olsun, toplumdaki belirli bir kesimi temsil 
etmektedir. Bu yönüyle, özellikle gelir bölü�ümünün adaletsiz ve 
dengesiz oldu�u bir yap�da, önceli�in ücret gelirleri aras�nda den-
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ge sa�lanmas�na verilmesi yanl�� ve kamuoyunda tart��ma olu�-
turmaya dönük bir yakla��m olmaktad�r.  

Asl�nda bu yakla��m� siyasal iktidarlar, i�verenler çe�itli dö-
nemlerde gündeme s�kl�kla getirmi�, bir bütün olan ücretli çal��an-
lar aras�nda yapay ayr�mlar olu�turulmak istenmi�tir. An�msaya-
caks�n�z; i�çi ile memur, çal��an ile i�siz, sendikal� ile sendikas�z, 
kamu ile özel kesim, tar�m ile sanayi ve hizmet kesimi farkl�l���, 
i�çi ve esnaf vb alanlarda hep farkl�l�klar ön plana ç�kar�lm��, ücret-
li çal��anlar�n ç�karlar� birbirinin kar��t�ym�� gibi gösterilmek is-
tenmi�tir.   

Oysa bir ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politika-
lar çerçevesinde siyasal iktidarlar�n gelirler politikas�nda dikkat etme-
si gereken konular�n ba��nda, gelir bölü�ümünün çe�itli kesimler ara-
s�nda dengeli da��lmas� gelmektedir.   

Ço�u geli�me halindeki ülkede, gelir bölü�ümündeki büyük 
e�itsizlik nedeniyle toplumun önemli bir bölümü yoksulluk s�n�-
r�nda ya�ayacak kadar bir gelir elde edebilmektedir. Bu yüzden, 
ekonomik kalk�nman�n adil payla��m�n� sa�layabilmek için, bu 
kesimlere ço�u zaman ekonomik geli�me h�z�n�n üzerinde gelir 
art��� sa�lamak gereklidir.  

Ama asgari ücret uygulamas�ndan çok iyi bilindi�i gibi ülke-
mizde böyle bir yakla��mda bulunulmamaktad�r. 

Var olan dengesiz gelir da��l�m�nda, zenginlerin içinde bulun-
du�u yüksek ya�am ko�ullar� ile yoksullar�n kar�� kar��ya bulun-
du�u olumsuz geçim ko�ullar� aras�ndaki uçurum boyutundaki 
çarp�c� fark�n azalt�lmas� gerekir. Bu durum da ancak farkl�la�t�-
r�lm�� gelir art��lar�yla mümkün olacakt�r. 

E�er bütün sosyal kesimlerin gelirleri için e�it oranda art�� ya-
p�lmas� tercih edilirse, ekonomik geli�me sürdükçe, kesimler ara-
s�ndaki ya�am ko�ullar� aras�ndaki farklar artarak devam edecek-
tir. Örne�in, ülkede –neredeyse sürekli uygulanan- “istikrar politi-
kalar�” çerçevesinde tüm faktör gelirlerinin hedeflenen enflasyon 
oran� dikkate al�narak art��� yoluna gidilmesi, gelir bölü�ümünde 
varolan durumun sürmesi anlam�ndad�r.  
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Biz bunu sefalet ko�ullar�n� sürdürmek olarak ifade ediyoruz.  

Ku�kusuz ücretlilere hedeflenen enflasyon kadar gelir art��� 
sa�lanmas� uygulamas�, gelir da��l�m�ndan “aslan pay�n�” alan 
sermaye kesimi için fazla �ikayet konusu edilmeyecek bir durum 
olacakt�r.  

Gelir da��l�m� konusu iki biçimde ele al�nmaktad�r.  

Biri, toplam ulusal gelirin bireyler ya da aileler aras�ndaki da��-
l�m�na bakmakt�r. En yüksek gelir ile en dü�ük gelir elde edenler 
aras�ndaki farklar ara�t�r�l�r.  

�kinci yöntem ise, toplam gelirin çe�itli üretim faktörleri aras�n-
daki da��l�m�n� ele almakt�r. Bu yöntemde, i�çilerin üretime emek-
le kat�lmalar� kar��l��� elde ettikleri ücret geliri ile sermaye kesimi-
nin (rant, faiz, kira) gelirlerini incelemektir. 

Bunlarla ilgili olarak size baz� tablolar haz�rlad�m. 

Ekonomik “kriz” dönemlerinde ücretli kesimin pay�n�n azald��� 
aç�kça gözükmektedir.  

Ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar a��rl�kl� olarak 
Hükümetlerin IMF’ye verdi�i niyet mektubunda yer alan taahhüt-
ler olmu�tur.  

Ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal yap�, bölü�üm ili�kileri-
ni belirleyen temel unsurdur. Ekonomik, sosyal, maliye ve para 
politikalar� gelir da��l�m�n� do�rudan etkilemektedir. Sendikalar�n 
da bak�� aç�s� bu çerçevede çok geni� boyutlu olmak durumunda-
d�r.   

 Ekonomik büyümenin sa�lanmas�, para ve maliye politikalar�, 
rekabetin düzenlenmesi, istihdam politikas�, emek ile sermaye 
aras�ndaki endüstriyel ili�kilerin yap�s�, kamu sosyal hizmetlerinin 
yayg�nl��� ve kalitesi gibi konular�n tümü gelirler politikas� kap-
sam� içinde yer almak durumunda olmal�d�r.  

Kapsam, gelirler politikas� ile ilgili tart��malarda oldukça önem 
ta��maktad�r ve gelirler politikas�n�n ücret ve maa�lar� oldu�u 
kadar, fiyatlar�, karlar�, mülk gelirlerini ve serbest meslek gelirleri-
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ni de etkileyip etkilemedi�i önem kazanmaktad�r. IMF ile yap�lan 
anla�ma do�rultusunda yönlendirilen düzenlemelerin büyük öl-
çüde çal��anlar�n, dar ve sabit gelirli kesimlerin ya�ama ko�ullar�n� 
olumsuz etkiledi�i uygulama sonucunda ortaya ç�km��t�r.  

Türkiye'deki hane halklar�n�n büyük bir ço�unlu�u için emek, 
ba�l�ca gelir kazand�r�c� unsurdur.  

Özellikle 1980'den bu yana uygulanagelen neo-liberal ekono-
mik ve sosyal politikalar, emek gelirlerini geriletmeye dönük ol-
mu�tur. Bir taraftan ülke içinde artan ve kriz noktas�na gelen eko-
nomik s�k�nt�lar ve yo�unla�an siyasal bunal�m, di�er taraftan 
dünya ekonomisinde ortaya ç�kan geli�meler böyle bir dönü�ümün 
alt yap�s�n� haz�rlam��t�r. 

Türkiye’de bölü�üm ili�kileri üzerinde etkili olan unsurlar sa-
dece ekonomi ile s�n�rl� de�ildir. Uygulanacak ekonomi politikalar� 
belirleyen, karar alan siyasetçiler ve toplumun sosyo-kültürel yap�-
s� da bölü�üm ili�kileri üzerinde etkili olmaktad�r.  

Sendika-siyaset ili�kisine isterseniz daha sonra de�inelim…  

Gelir da��l�m�n�n büyük e�itsizlikler gösterdi�i toplumlarda 
zenginlerin çok zengin, fakirlerin çok fakir oldu�u ve orta s�n�f� 
olu�turan kesimlerin ezildi�i bir durum söz konusudur. Sizce bi-
zim ülkemiz bu grupta m� yer almaktad�r, yoksa ülkeyi yönetenle-
rin s�kl�kla bizi inand�rmak için çaba gösterdi�i biçimiyle, orta 
kesimin daha fazla pay ald���, gelir da��l�m�n�n nispeten e�it oldu-
�u, gelir farklar�n�n azalt�ld��� bir toplum muyuz? 

Yok, hemen cevab� bana vermeyin, sonra bana anlat�rs�n�z, biz 
sohbetimize devam edelim…  

Türkiye’de gelir da��l�m� alan�nda ya�anan adaletsizlik tablo-
larda yer alan verilerde de aç�kça görülmektedir.  

Ücretli ve maa�l� çal��anlar� olu�turan i�çi ve memurlar ile kü-
çük esnaf ve sanatkarlar, kendi hesab�na çal��anlar ve i�verenler 
aras�nda yarat�lan gelirin nas�l bölü�üldü�ü büyük önem ta��mak-
tad�r. Türkiye ekonomisinde içinde bulundu�u olumsuz ko�ullar 
ve uygulanan sosyo-ekonomik politikalar ülkede her zaman var 
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olan gelir da��l�m� e�itsizli�ini alt gelir düzeyindekiler aleyhine 
daha da bozmu�tur.    

Sosyal adaletten ve dengesizliklerin giderilebilmesinden söz 
etmek için bu grupta yer alan i�çi, memur, küçük esnaf, kendi he-
sab�na çal��an ve i�verenler aras�ndaki ili�kilerin de de�erlendiril-
mesi gerekmektedir.  

Ama biliyor musunuz; kira, faiz ve kar gelirleri toplam�ndan 
olu�an sermaye gelirlerinin ulusal gelirden ald��� pay ile emek 
gelirlerinin ald��� pay� ortaya koyan çal��ma son y�llarda aç�klan-
maz olmu�tur. Bu konudaki en son çal��ma maalesef 2006 y�l�na 
ait… 

Türkiye’de ücretlerin istihdam içindeki pay�n�n yüzde 60’lar� 
a�t��� göz önünde tutuldu�unda, ücretlilerin ulusal gelirden ald�k-
lar� pay yakla��k yüzde 26 civar�ndad�r. Ücretli kesimin ald��� pa-
y�n dü�üklü�ü gelir da��l�m�ndaki çarp�kl��� daha da belirgin k�l-
maktad�r. 

Gelir bölü�ümünde varolan e�itsizliklerin nereden kaynaklan-
d���, ba�l�ca nedenleri konusu üzerinde de durulmas� yararl� ola-
cakt�r.  

Niçin baz� insanlar yoksuldur da di�erleri zengindir? Neden 
baz� aileler günün gerektirdi�i en az harcamay� bile kar��layacak 
geliri elde edemezken, birkaç bin aile grubunun y�ll�k geliri milyon 
liralarla ifade edilmektedir?  

Öncelikle, ki�iler veya sosyal kesimler aras�nda, sermaye ve di-
�er servet unsurlar� da��l�m�nda farkl�l�klar bulunmaktad�r.  

Bina, makine, arazi, araba, ev, fabrika, hisse senedi ve benzeri 
de�erlerinin mülkiyet haklar�n�n toplum içindeki da��l�m�nda 
görülen e�itsizlikler, gelir e�itsizli�inin önemli bir kayna��d�r. Üc-
retinden ba�ka bir geliri olmayanlara nazaran, bol miktarda tapu-
su, hisse senedi olanlar�n gelir düzeyinin daha yüksek olaca�� aç�k-
t�r. 

Böylece, servetin kayna��n� gelir olu�turdu�undan, gelir da��-
l�m�ndaki dengesizlikler servet da��l�m�nda yeni dengesizliklere 
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yol açmakta, servet da��l�m�ndaki bu çarp�kl�k da yeniden gelir 
da��l�m�n� olumsuz etkilemektedir. 

Sosyal devletin hizmet anlay��� içinde, iktisaden zay�f olan bü-
yük ço�unlu�a insan onuruna yara��r bir düzeyde ya�am ko�ulla-
r�n� sa�lamak ba�ta gelen görevdir.  

Ekonomik olarak, dar ve sabit gelirli kesimlerin tasarruf yapa-
mad��� ve elde ettikleri gelirin tamam�n� tüketime yönelttikleri 
görü�ü piyasa ekonomisinin uyguland��� ülkelerde genel kabul 
görmektedir. Ku�kusuz böylesi bir yakla��m�n sonucu, sermaye 
birikiminin kayna�� olarak dar ve sabit gelirli geni� halk kesimleri-
nin görülmesi olmaktad�r.  

Ülkede uygulamaya konulan IMF ve Dünya Bankas� kökenli 
ekonomik politikalar�n öncelikle çal��an kesimlerin gelir art���n� 
s�n�rlamak istemeleri bu çerçevede de�erlendirilmelidir. 

��çiler, ya�ama ko�ullar�n� belirleyen ve ço�u zaman tek gelirle-
rini olu�turan ücreti, sosyal ve ekonomik haklar�n�n ana sorunu 
yapm��lard�r. Çünkü ücret, daha iyi ya�ama, bar�nma, sosyal gü-
venli�e kavu�ma, sa�l�kl� ya�ama ko�ullar�n�n sa�lanmas�nda te-
mel unsur niteli�indedir. 

��çiler, ya�amlar�n� sürdürebilmek, kendileri ve ailelerinin g�da, 
giyim, konut, ula��m, e�itim, sa�l�k gibi ihtiyaçlar�n� kar��layabil-
mek için çal��mak zorundad�r. ��çilerin hemen hemen tek gelir 
kayna��, emekleri kar��l���nda elde ettikleri ücrettir. ��veren için 
ücret, üretim içinde bir maliyet ö�esi olmas�d�r.   

Ücret düzeyi, toplumsal ya�ant�y� çe�itli biçimlerde etkileye-
bilmektedir.  

E�er ücretler, i�çinin ailesi ile birlikte, günün ko�ullar�na uy-
gun, insan onuruna yara��r bir ya�ama düzeyini sa�layamayacak 
kadar dü�ük ise, yani bir anlamda sefalet ücreti diye tan�mlanabi-
lecek düzeydeyse, bu durumda toplumda çe�itli huzursuzluklar ve 
sosyal sorunlar ortaya ç�kar. �� bar��� bozulur.  

Türkiye’de özel sektörde çal��an i�çilerin yar�ya yak�n�n�n asgari üc-
ret düzeyinde bir gelire sahip oldu�unu biliyor musunuz? Bunu resmi 
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veriler söylüyor, ben oradan size aktar�yorum… SGK verilerini kullan�-
yorum… Ayn� verilere göre özel sektörde prime esas kazanç ortalamas� 
da ancak asgari ücretin yüzde 50 fazlas�… Ocak 2009 ay� itibariyle yak-
la��k 1.000.- lira… 

��çi sendikalar�, do�al olarak, ba�ta temsil etti�i üyelerinin ve 
tüm ücretli çal��anlar�n, ya�amlar�n� sürdürebilmek için gerekli 
temel ihtiyaçlar�n� daha fazla elde edebilmeleri için ücretlerin artt�-
r�lmas� talebinde bulunurlar. Böylesi bir ücret art���n�n ekonomi 
aç�s�ndan da olumlu etkisi olacakt�r. Öncelikle, ücret düzeyinin 
yükselmesi, mal ve hizmetler için yüksek bir talep imkan� yarat-
maktad�r. Bunun önemi, özellikle ya�ad���m�z ve bizi “te�et” geç-
ti�i söylenen” ekonomik kriz döneminde aç��a ç�km��t�r.   

K�sacas�, ekonomik geli�meyi sa�lamak ve sürdürebilmek için 
ücret art��� itici bir güç olmaktad�r. Ayr�ca, toplam ücretlerin, di�er 
gelir gruplar�ndan daha yayg�n ve geni� bir kesim aras�nda payla-
��ld��� da dikkate al�nmal�d�r. Dolay�s�yla, bu canland�r�c� etki tüm 
ülke ve ekonomiye yay�lacakt�r.  

Kald� ki, i�çilerin yapt��� harcamalar�n büyük bölümünü, lüks 
mallardan çok zorunlu ihtiyaçlar olu�turmaktad�r. Ücret art��� bu 
mallar�n üretimini özendirdi�inden, ayn� zamanda sa�l�kl� bir 
uyar�c� görevi de yapar. Kaynaklar�n dengeli ve toplumun geni� 
kesimine yararl� olacak biçimde da��l�m� bu yolla sa�lan�r. 

Ne var ki, gerçek durum her zaman bu biçimde ifade edildi�i 
gibi de�ildir. Kimi zaman -�imdi yap�lmak istenildi�i gibi- dü�ük 
ücret politikas� uygulanmak istenir. Bu ücret politikas�yla ekono-
miyi uluslararas� rekabete açmak, yabanc� sermayenin ülkeye gel-
mesini sa�lamak, üretim maliyetlerini azaltarak kar oranlar�n� 
yükseltmek, böylece sermaye birikimi sa�layarak yat�r�mlar� h�z-
land�rmak amaçlan�r.  

Bu politika, ekonomik gerileme ve durgunluk dönemlerinde ve 
özellikle i�sizli�in yayg�n oldu�u zamanlarda gündeme getirilir. 
Bu politikay� savunanlar ve uygulamak isteyenler, i�sizli�in nede-
nini ücretlerin düzeyi ile aç�klamaya çal���rlar. Dolay�s�yla ücretle-
rin dü�ük tutulmas� gerekti�i savunulur. Bu biçimde dü�ünenlerin 
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iddialar�na göre, böylelikle, artan karlarla daha fazla alanda yat�-
r�m yap�labilecek, ekonomik gerileme ve durgunluk dönemi a��la-
cak, yeni yat�r�mlar�n yap�lmas�, yeni i� alanlar�n�n aç�lmas�n� ve 
i�sizli�in azalmas�n� getirecektir.  

Hiç ku�ku yok ki, dü�ük ücret politikas�n� savunanlar, sendika-
lar�n varl���na ve sendikal örgütlenmeye kar�� ç�kacaklard�r.    

Asgari ücret konusundaki i�veren ve hükümetin tutumunu bi-
liyorsunuz… 

Asgari ücret, i�çi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal ko�ul-
lar�na göre insanca ya�amas�n� mümkün k�lacak, insanl�k onuruyla 
ba�da�acak bir ücrettir. Asgari ücrete ili�kin uluslararas� düzenle-
melerde “dü�ük ücretlere kar�� koruma” amac� ön plandad�r.  

Asgari ücret, i�çi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal ko�ul-
lar�na göre insanca ya�amas�n� mümkün k�lacak, insanl�k onuruyla 
ba�da�acak,  bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücretidir. Pazarl�k ücreti de�ildir.  Ancak asgari 
ücret sürekli olarak pazarl�k konusu yap�lmaktad�r. Asgari ücret, 
insanca bir ya�ama düzeyi sa�lamaktan uzak “açl�k ücreti” düze-
yinde olmaktad�r.     

Asgari Ücret Komisyonu’nun i�veren-hükümet kesimini olu�-
turan oy ço�unlu�u taraf�ndan belirlenen asgari ücrette, devletin 
resmi kurumu Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K)’nun verilerine 
itibar edilmemektedir Böylece asgari ücret, tespit edildi�i andan 
itibaren yetersiz, çeli�kili ve tutars�z olmaktad�r. �nsana yara��r bir 
ya�am için, aile unsuru bile dikkate al�nmadan belirlenen asgari 
ücret daha ba�lang�çta eksik ödenmektedir.  

Dü�ük ücret politikas�n�n ekonomik ve sosyal yönden olumsuz 
sonuçlara yol açt��� ortaya ç�km��t�r. Ücretlerde genel bir dü�me, 
mal ve hizmetlerin toplam talebini dü�ürebilecek, bu durum eko-
nomide durgunlu�a yol açacak ve sonuçta i�sizli�in daha yüksek 
bir düzeye ç�kmas�na neden olabilecektir. 

As�l olan, ücretleri de�il üretimin maliyetini dü�ük tutabilmektir. 
Bu iki kavram, dü�ünülenin tersine, birbirinden tamam�yla farkl�d�r. 
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Ücret ad� alt�nda yap�lan ödemelerin ad� ve türü ne olursa ol-
sun, sonuç itibariyle i�çi aç�s�ndan önemli olan, ücretten ele geçen 
tutard�r. Bu durum, ücrette brüt/net biçiminde bir ay�r�m yap�lma-
s� sonucunu getirir.  

��çilerin eve götürebilecekleri, harcanmaya haz�r ücret, kazan�-
lan tutarla ayn� de�ildir. Kazançlar�ndan (brüt ücret) baz� kesinti-
ler yap�l�r. Bu kesintiler sosyal güvenlik, vergi, zorunlu tasarruf, 
i�sizlik sigortas� vb olabilir. Bu kesintiler, i�çilerin harcanabilir 
veya kullan�labilir gelirlerini (net ücret) belirler.  

��çilerin ücrete bak�� aç�lar�, emekleri kar��l���nda kazanacaklar� 
para ve bununla sat�n alabilecekleri olmas�na kar��n, i�verenler 
ücrete daha farkl� aç�dan bakarlar. Ücret i�veren aç�s�ndan, t�pk� 
hammadde, yak�t, kredi faizi, yönetim ve pazarlama giderleri gibi 
bir maliyet unsurudur. ��gücü için yapt�klar� harcamalar�, ürünle-
rini üretmenin di�er maliyetlerine eklerler ve toplam maliyetlerini, 
ürünlerini satabilecekleri fiyatla kar��la�t�r�rlar. 

��gücü maliyetinin toplam maliyetlerin büyük bir bölümünü 
olu�turdu�u yerlerde, ücret düzeylerinin ürün sat�� fiyat�ndaki 
de�i�melerden etkilenmesi olas�d�r. Buna kar��l�k, i�gücü maliyeti-
nin toplam maliyetlerin yaln�zca küçük bir bölümünü olu�turdu�u 
i�yerleri, i�letme veya endüstrilerde, ücretler, ürün sat�� fiyatlar�n-
daki de�i�melerden daha az oranda do�rudan etkilenme e�ilimin-
dedir.  

Bu konuyla ilgili olarak yine size baz� tablolar haz�rlad�m. 

Ücreti, kazanc�, maliyetleri olu�turan unsurlar� bir araya getir-
dim. Ücret, prim, fazla mesai, ikramiye, sosyal yard�m, k�dem ve 
ihbar tazminat�, yemek, ula��m, sosyal güvenlik i�veren ödemeleri 
vs hepsini ba�l�klar halinde ayr�nt�l� olarak s�ralad�m. 

Bak�n, �stanbul Sanayi Odas�’n�n 500 Büyük Sanayi Kurulu�u 
anketinden yola ç�karak sat�� has�lat� içinde i�çilik maliyetini bul-
maya çal��t�m. 2008 y�l� verilerine göre, i�gücü maliyetinin sat�� 
has�lat� içindeki pay� sadece yüzde 5,8 
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Çal��anlar�n emekleri kar��l���nda ücret geliri elde etmeleri, her 
�eyden önce bir i�te çal��malar� durumunda söz konusu olabilecek-
tir. Bunun için, öncelikle toplumda herkesin yeterli i� olana��na 
sahip olmas� gerekir. 

Ülkedeki i�gücü yap�s�n�n ana hatlar�n� sa�layan birtak�m tab-
lolar; özellikle faaliyet sektörlerine, istihdam durumuna,  i�letme 
büyüklü�üne göre i�gücü da��l�m� gibi de�i�kenler, çal��ma ko�ul-
lar�n�n ve var olan farkl�l�klar�n anla��lmas� aç�s�ndan önem ta��-
maktad�r. 

Ülke nüfusu giderek art�yorsa, çal��abilir insan say�s� da artar. 
E�er yeni i� alanlar� aç�lmaz ise, nüfus art��� sonucu ortaya ç�kan 
yeni i� gücüne i� olana�� sa�lamam�� oluruz. Bu bak�mdan, tam 
istihdam�n sa�lanmas� ve i�sizli�in ortaya ç�kmas�n� engelleyebil-
mek için yeni i� alanlar� aç�lmas� gerekir. Bu yap�lmad��� takdirde 
i�sizlik artar. ��sizli�in artmas�, toplumda arzu edilmeyen sorunla-
ra yol açar.    

��siz olan ki�inin bu duruma katlanmas� çok zordur. ��siz ba-
k�m�ndan olumsuz olan bu durum, ülke ekonomisi aç�s�ndan da 
iyi de�ildir. Çünkü bir kaynak israf� söz konusudur. �nsan eme�i, 
do�as� gere�i hayat�n�n sadece belirli bir döneminde üretkendir. 
Üretken insan eme�inin kullan�lamamas�, toplumsal aç�dan da 
arzu edilen bir durum de�ildir. ��i olmayan, bu yüzden gelece�e 
güvenle bakamayan ki�ilerin yayg�nla�mas�, toplumsal huzursuz-
lu�a da yol açar. 

Burada önemli olan, ülkedeki ekonomik s�k�nt�lardan toplu-
mun hangi kesimlerinin daha çok etkilendi�idir. Di�er bir ifadeyle, 
ya�anan ekonomik s�k�nt�lar�n a��r yükünü kimler üstlenmektedir? 
Ekonomik ve toplumsal fatura, bir bütün olarak i�sizler ve i�çi 
kesimi taraf�ndan m� ödenmektedir, yoksa varolan s�k�nt�lar�n 
toplumda adil bir �ekilde payla��m� m� söz konusudur?  

Bir an için, çevremizdeki i�siz olan insanlar� dü�ünelim. Bunlar 
neden çal��m�yor? Çal��ma ça��nda olmayan çocuklar ile okula 
giden ö�renciler zaten i�gücü içinde say�lm�yorlar. Özürlü veya i� 
göremeyecek kadar hasta olanlar, çal��ma iste�inde bulunmayan 
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insanlar da i�gücünden say�lmazlar. Emekli olanlar da, büyük 
ço�unlu�u yetersiz emekli maa�� almas�na kar��n, bu kapsamda 
de�erlendirilir. Çal��ma ça��nda olan ve fakat çal��ma iste�ine 
sahip olmayan ev han�mlar�, zaten i�gücünden say�lmayan nüfu-
sun büyük ço�unlu�unu olu�turuyor.  

Peki, bunlar geçimlerini nas�l sürdürüyor? Ald���n�z ücreti, siz, 
kaç ki�iyle payla�mak zorunda kal�yorsunuz? 

Emek gelirini belirleyen etkenlerden en önemlisi, i�verenin i�çi 
istihdam�na olan iste�idir.  ��çinin eme�ini sunma nedeni aç�kt�r. 
Ya�am�n� sürdürebilmesi için çal��mak zorundad�r. Peki, i�verenler 
neden i�çileri çal��t�rmak isterler? ��çiler aç kalmas�n, ailesini ge-
çindirsin, refah içinde ya�amlar�n� sürdürsün diye mi? Ku�kusuz 
hay�r!.. ��verenler, iyilik yapmak istediklerinden veya cömertlikleri 
nedeniyle i�çileri istihdam edip ücret ödemezler. ��verenler, i�leri 
temin ederler ve i�çinin üretime katk�s�, eme�e yap�lan harcama-
dan yüksek oldu�u sürece ücret öderler. 

Ku�kusuz, i�verenlerin i�çilerine ne kadar ücret ödemeye haz�r 
olduklar�n�n bir ölçütü de, üretimi olu�turan i�gücü, sermaye, 
hammadde vb. faktörler aras�ndaki ili�kidir. 

��çilerin ulusal gelirden ald�klar� pay, yaln�z i�çileri ilgilendir-
memektedir. Bu pay�n oran�, toplumun öteki gruplar�n�n gelirleri-
ni, ba�ka bir ifadeyle, rant, faiz ve kar� etkilemektedir. Örne�in kar 
veya faiz pay� yükseldi�i zaman genelde ücret gelirlerinin pay�n�n 
azald���n� biraz önce konu�tuk.  

Devletin ekonomi içindeki yeri ve rolü ile izlenen ekonomik po-
litika da bizi etkilemektedir.  

Devletin yapm�� oldu�u kalk�nma planlar�, bu planlarda önce-
lik verilen sektörler, özel sektöre yönelik te�vik ve destekler, eko-
nomik bak�mdan bir tercihi ortaya koymaktad�r. Ayn� biçimde 
siyasal iktidar�n haz�rlad��� bütçede bu çerçevede önem kazan-
maktad�r. Geli�mekte olan ülkelerde devlet, gerekli kaynaklar� 
toplamakta yetersiz kalmaktad�r. S�n�rl� kaynaklar yan�s�ra da��t�m 
mekanizmas�nda etkili olan unsurlar çal��anlar�n sa�l�k, e�itim, 
sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik harcamalar� daha da azalt-
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mak isterler. Bu hizmetlerin özelle�tirilmesi ve piyasala�mas� ön 
plandad�r. 

Maliye politikalar�, do�rudan do�ruya gelirleri art�ran veya 
azaltan bir unsurdur ve bu nedenle gelir da��l�m�n� düzeltmenin 
bir arac�, devletin gelir da��l�m�na müdahalesinde öncelikli öneme 
sahiptir. Daha do�ru bir deyi�le devletin müdahalesi, yarat�lan 
gelir (ücret-faiz-rant-kar) aras�nda bölü�üldükten sonra "gelirin 
yeniden da��l�m�n� sa�layacak biçimdedir.  

Bu yakla��m, ça�da� devlet anlay���n�n temelini olu�turan sos-
yal refah devletinin gerçekle�tirilebilmesi için gereklidir.  Devletin 
bu müdahalesi, bir anlamda, kamu görevlerinin yerine getirilmesi 
için gerekli gelirin sa�lanmas�d�r.  Devletin bu müdahalesi çal��an-
lar aç�s�ndan olumlu sonuçlar verebilece�i gibi, siyasal iktidar�n 
uygulad��� politikalar nedeniyle olumsuz da olabilecektir. 

Devlet mali politikalar ile çe�itli kesimlere de�i�ik ölçülerde 
mali yük da��tmaktad�r (bu geni� anlam�yla devletin vergi politi-
kas�yla ba�lant�l�d�r), ama bir yönüyle de toplanan söz konusu 
gelirin (verginin) kamu harcamas� biçiminde da��tmaktad�r.  

Peki, biz elde etti�imiz gelire göre dengeli bir vergi ödüyor 
muyuz? Ülkemizde “bordro mahkumu” diye tan�mlanan kesim 
kim? 

Bütçeler maliye politikas�n�n temel arac�d�r. Ülkede uygulan-
makta olan ekonomik faaliyetlerde devletin yerini ve rolünü belir-
leyen özelli�e sahiptir. Devletin ekonomiye kamu bütçesiyle yapt�-
�� müdahale, bir bak�ma hükümetin siyasal tercihinin göstergesi 
olmaktad�r. Bütçelerin harcama bile�imi, kamusal kaynaklar�n 
toplumun hangi kesimleri gözetilerek ve hangi gereksinimlerinin 
kar��lanmas�nda kullan�ld���n� göstermektedir. Gelir bile�imi ise, 
söz konusu faaliyetleri yerine getirmek için gereken finansman 
yükünün toplumda nas�l da��ld���n� göstermektedir. 

Böylece bütçeler, uygulanacaklar� y�l itibariyle devlet hizmetle-
rinin toplumun hangi kesimlerine yönelik oldu�unu ve bu hizmet-
lerin finansman kaynaklar�n�n nerelerden sa�land���n�n foto�raf�n� 
olu�turmaktad�r. 
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Bu foto�raf 2009 y�l� için ne göstermektedir?  

Bununla ilgili yine bir tablo haz�rlad�m. Sizinle payla�mak isti-
yorum. 

Bütçede gelir az, gider fazla… Toplanan vergiler a��rl�kl� olarak 
en adaletsiz vergi olan dolays�z vergilerden… Yani günlük olarak 
yapt���m�z temele mal ve hizmet harcamalar�ndan sürekli olarak 
vergi ödüyoruz. Tabii bir de ücretlerimizden do�rudan kesilen 
vergiler var… Daha y�l�n ilk dört-be�inci ay�nda bir üst gelir dili-
minden vergi ödüyoruz… Y�l�n ikinci yar�ndaki ücret zamm� vergi 
art���na gidiyor, elimize geçen para daha da azal�yor… 

Personel ve yat�r�m harcamas�ndan fazla olan faiz ödemesi ve 
faiz ödemeleri için yat�r�mlardan, sosyal harcamalardan ve perso-
nel ücretlerinden k�s�nt� yap�lmas� politikas�…  

Devletin asli geliri vergilerdir. Kamu gelirlerinin harcamalar� 
finanse etmedeki etkinlikleri yan�nda finansman yükünü topluma 
yaymadaki adaletli yakla��m da önem kazanmaktad�r. Demokratik 
toplumlarda, vergilerin toplumun hangi kesimlerinden ve ne 
oranda al�nd��� ve bunlar�n nas�l harcand��� büyük önem ta��mak-
tad�r.  

Vergilendirmede temel kural, herkesin ekonomik gücüne göre 
vergi ödemesidir. Nitekim Anayasa’da “mali güce göre vergilen-
dirme, vergi yükünün adaletli ve dengeli da��l�m� maliye politika-
s�n�n sosyal amac�d�r” ilke ve görü�üne yer vermektedir. Ancak 
vergi yayg�nla�mad��� için bu yük mevcut vergi mükelleflerinin, 
dolay�s�yla a��rl�kl� olarak çal��anlar�n üzerinde olmaktad�r. Tür-
kiye’de ücretliler üzerindeki verginin a��rl���, Anayasan�n hem 
hukuk devleti ilkesine, hem de sosyal devlet ilkesine ayk�r� oldu�u 
gibi, çal��anlar ve ülke aleyhine olumsuz ekonomik ve sosyal so-
nuçlar da do�urmaktad�r.  

Öte yandan, Türkiye’de toplanan vergilerin büyük ölçüde çal�-
�anlar taraf�ndan ödenmesi söz konusu iken, toplanan bu vergile-
rin dar gelirli kesimlere e�itim, sa�l�k, sosyal güvenlik, altyap� 
harcamalar� olarak aktar�lmak yerine faiz ödemelerine ayr�ld���na 
biraz önce de�indim.  
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Sonuçta, bütçede temel yakla��m halka hizmet, ya�am standart-
lar�n� yükseltmek de�il “borcu döndürmek” olmaktad�r. 

Peki, arkada�lar, bu bütçe nerede haz�rlan�yor? Evet, mecliste, 
milletvekilleri taraf�ndan kabul ediliyor… Peki, o milletvekillerini 
kim seçiyor, seçimlerde oy kullananlar a��rl�kl� olarak i�çi, memur, 
emekli, esnaf, çiftçi de�il mi? 

Son y�llarda “küreselle�me” ile ifade edilen dünyadaki de�i�i-
min neo-liberal ekonomi çerçevesinde yeniden geçerlilik kazanan 
yakla��mlar�na göre, devletin küçültülmesi gerekmektedir. Devle-
tin ekonomideki yerini belirleyen ölçüt, toplam kamu harcamala-
r�n�n ulusal gelire oran�n�n büyüklü�üdür. Bütçenin küçültülmesi 
talebinin arkas�nda; sermaye kesiminin vergi yükünün azalt�lmas�, 
küçültülen bütçenin ortaya ç�karabilece�i kaynak fazlas�n�n ser-
mayenin daha fazla biçimde kullan�m�, devletin çekildi�i sosyal 
hizmet alan�nda sermayenin daha karl� çal��abilmesinin ko�ullar�-
n�n yarat�lmas� istekleri yatmaktad�r.  

Burada noktada özelle�tirme politikalar�n� herhalde yerli yerine 
oturtmak mümkün oluyor… 

Bütün bu ekonomik politikalar�n düzenlenmesinde siyasi yak-
la��m önemlidir. Ekonomik politika kararlar�n� alanlar siyasilerdir. 
Siyasi partilerin ekonomik ve toplumsal amaç tercihleri aras�ndaki 
farkl�l�k esas itibariyle bölü�üm ili�kilerindeki tavr�na ba�l�d�r. 
Siyasal partilerin eme�e ve bölü�üm ili�kilerine verdi�i öncelik, 
siyasal yelpazedeki yerini belirleyen temel unsur olmaktad�r. 

Hani biraz önce sendika-siyaset ili�kisini de konu�aca��z de-
mi�tik ya… 

Ülkedeki gelir da��l�m�n�n dengesiz ve e�itsiz olmas� nedeniyle, 
toplumun önemli bir bölümü yoksulluk s�n�r�nda ya�ayacak kadar 
bir gelir elde edebilmektedir.  

Türkiye’de yoksulluk s�n�r� ve yoksullu�un boyutlar� ile ilgili 
düzenli resmi bir çal��ma yap�lmamaktad�r.  

TÜRK-��, yirmi iki y�ldan bu yana bu alandaki bo�lu�u dol-
durmaya çal��makta ve düzenli olarak her ay g�da harcamas� tuta-
r�n� ve buradan hareketle yoksulluk s�n�r�n� aç�klamaktad�r. 
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Bu çal��maya Konfederasyonumuzun web sayfas�ndan da 
ula�man�z mümkün…   

Toplumun geni� bir kesimi için, yiyecek, giyecek, konut, ula-
��m, e�itim gibi temel gereksinmelerin kar��lanamad���, bunlar� 
sa�layacak bir gelirin elde edilemedi�i bir yap�da, s�n�rl� bir eko-
nomik az�nl���n harcama e�ilimimin yüksek olmas� ekonomik ve 
sosyal dengeleri bozacak bir durumdur.   

Böyle bir çarp�k yap�da çal��anlardan beklenecek özveri, top-
lumsal ve siyasal alanda yeni yöneli�leri gündeme getirmenin da-
vetiyesi niteli�inde olacakt�r.  

Ülke ekonomisinin “kriz” noktas�na gelmesinde çal��anlar�n bir 
sorumlulu�u bulunmas� bir yana, uygulamalardan en fazla zarar�, 
artan hayat pahal�l��� kar��s�nda ya�ama ko�ullar� a��rla�an, yay-
g�nla�an i�ten ç�karmalara maruz kalan, temel haklar� tehdit alt�n-
da olan dar ve sabit gelirli kesimler görmektedir.  

Çal��anlar�n ya�ama ve çal��ma ko�ullar�n� iyile�tirmek do�rul-
tusunda siyasal iktidar somut bir önlem almam��t�r. Tam tersi yak-
la��mlarla, ekonomik ve sosyal ortam� köklü ve kal�c� biçimde ulu-
sal/uluslararas� sermayeden yana dönü�türmenin ko�ullar� olu�tu-
rulmaya çal���lmaktad�r.  

Sizinle bu sohbetimde temel bir bak�� aç�s� ile ekonomik geli�-
meleri aç�klamaya çal��t�m. 

Asl�nda uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla gelir da��-
l�m�n� düzeltebilmenin yöntemleri bilinmez de�ildir. Adaletli ve 
dengeli bir gelir da��l�m�n� sa�layabilmek için bu konuda öncelikle 
ciddi, tutarl� ve samimi olmak gerekmektedir.  

En önemli yakla��m "sosyal adalete dayal� demokratik bir yap�" 
temelinde yap�lanma ve ülkede sosyal hukuk devletinin egemen 
k�l�nmas�d�r. Çünkü temel yap�da de�i�ikli�e gidilmeden yap�la-
cak k�smi düzenlemeler sorunu çözmekten uzak kalmaktad�r.  

1980'li y�llara damgas�n� vuran ve günümüze kadar sürdürülen, eko-
nomik büyümenin gerektirdi�i sermaye birikiminin çal��anlardan sa�lan-
mas� biçiminde tan�mlanan anlay���n de�i�mesi büyük önem ta��maktad�r. 
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Toplumdaki farkl� kesim ve gruplar aras�nda varolan ç�kar ça-
t��malar�n�n temelini gelir bölü�ümü olu�turmaktad�r. �nsanlar�n 
kendilerini ilgilendiren kararlar�n al�nmas�na ve uygulanmas�na 
her düzeyde kat�l�mlar� temel haklar�d�r. Bu hakk�n bireysel ya da 
üye olunan dernek, mesleki kurulu� veya sendika arac�l���yla kul-
lan�lmas� bu hakk�n niteli�ini de�i�tirmemektedir.  

Çal��anlar�n ekonomik ve demokratik hak ve ç�karlar�n� geni�-
letmek ve korumak amac�yla örgütlenmeleri bu aç�dan ayr� bir 
öneme sahiptir. Örgütlenme hakk� her �eyden önce bir özgürlük 
sorunudur. Bir temel insan hakk�n�n tan�nmas� ve hayata geçiril-
mesidir. Bir demokrasi sorunudur. 

K�sacas�, ekonomik demokrasinin olabilmesi için siyasal de-
mokrasi bulunmas� gerekir. Bu haklar�n varolmas� da yeterli de-
�ildir. Di�er taraftan, bunlar�n i�letilebilmesi için gerekli yasal ve 
kurumsal düzenlemeler yap�lm�� olmal�d�r. Di�er bir ifadeyle ül-
kede, demokrasi kültürünün yerle�ik olmas� gerekmektedir.  

�imdi s�ra son slaytta… “Ne Yapaca��z”… Fark ettiniz; sadece 
ba�l�k var, alt taraf� bo�… Oray� siz dolduracaks�n�z… ��yerinde, 
evde, kom�uda, kahvede tart��arak, okuyarak, geli�meleri takip 
ederek… 

Sizinle sohbet güzeldi, sizlerle olmaktan çok memnunum. 
Umar�m sizler de bu sohbetimizden memnunsunuz. �imdi sorula-
r�n�z varsa cevapland�rmak, sizlerin görü�lerini ö�renmek isterim. 

 Beni sab�rla dinlediniz, te�ekkür ederim. 
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ÇALI�MA HAYATINI ETK�LEYEN SOSYAL 
DE����KL�KLER 

      
 Nam�k TAN 

 

Genel Durum 

Çal��ma hayat�n�n öncelikleri olarak sigortal� çal��t�rma, örgüt-
lenme, toplu pazarl�k ve i� güvencesi s�ralanabilir. Çal��anlar ba-
k�m�ndan çok büyük önem ta��yan bu haklar�n kullan�lmas�nda 
ise, i�verenlerin engellemelerine ilave olarak idari ve yasal zorluk-
lar da giderek artmaktad�r. 

Yeni örgütlenme faaliyetlerinin büyük bir ço�unlu�u, istifa ve-
ya i�ten ç�karmalarla sona erdirilmektedir. Yetki sürecinin uzunlu-
�u, i�verenlerin yetki itirazlar� da örgütlenmeyi engellemektedir. 

�� Güvencesi Yasas�’n�n yürürlü�e girmesinden sonra, sendikal 
örgütlenmelerin artaca�� dü�ünülmü�tür. Ancak geçen zaman 
sürecinde örgütlenmelerde beklenildi�i gibi art�� olmad��� gibi, bu 
dönemde i�ten ç�kar�lan i�çi say�s�ndaki art���n büyüklü�ü örgüt-
lenmeyi duraksatan bir bask� olu�turmu�tur. Özellikle yeni örgüt-
lenilen i�yerlerinde sendikaya üye olduklar� için i� akitleri feshedi-
len i�çiler ad�na sendikalar�m�zca çok say�da davalar aç�lm��t�r.  

�� akitleri fesihleri geçerli ve hakl� bir sebebe dayanmad���ndan 
i�e iade kararlar� al�nmaktad�r. Ancak yasa, i�e kesin dönü� olana-
�� vermedi�inden hem kamu hem de özel sektör i�verenleri i�çileri 
tekrar i�e alma yerine tazminat ödenmesi tercihini kullanm��t�r. Bu 
durum yeni örgütlenilen i�yerlerinde sendikala�ma aç�s�ndan bir 
zorluk olarak kar��m�za ç�km��t�r.  

Sendikal Örgütlenmeye �li�kin Zorluklar  

Ülkemizde kurulu olan i�letmeler ve i�yerleri ölçek itibar�yla 
de�erlendirildi�inde i�yerlerinin büyük bir k�sm� orta ve küçük 
ölçeklidir.  Buna mukabil, örgütlenme konusunda direnç gösteren 
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i�yerlerinin sadece küçük ve orta ölçekli i�yerleri oldu�unu iddia 
etmek de mümkün de�ildir. 

�lk ve ikinci 500 Büyük Firmada çal��anlar�n örgütlülük duru-
mu incelendi�inde kar��m�za çok olumlu bir tablo ç�kmamaktad�r. 
�lk 500 firman�n 201’inde sendikal örgütlenme mevcuttur. 299 fir-
mada ise örgütlülük yoktur. �lk 500 firmadaki sendikal örgütlenme 
yüzde 40.2’dir. �kinci  500 firman�n sadece 81 i�letme veya i�yerin-
de yüzde 16.2 oran�nda sendikal örgütlenme söz konudur. 419 
ikinci büyük firmada ise, sendikal örgütlenme bulunmamaktad�r. 
Bu sonuç, ülkemizdeki ikili sosyal diyalogun yeterince geli�tiril-
medi�i yönünden dikkat çekmekte ve AB �lerleme Raporlar�nda da 
ele�tiri konusu yap�lmaktad�r. 

�lgi çeken bir ba�ka husus, çok uluslu �irket ortakl���n�n giderek 
yayg�nl�k kazand��� sektörlerde, merkez ülkelerinde uluslararas� 
sendikal örgütlerle centilmenlik anla�mas� imzalayarak sendikal 
örgütlenmeye kar�� koymayaca��, destek olaca�� sözünü veren 
�irketler Türkiye’de bu sözlerini tamam�yla unutmu� görünerek, 
sendikal örgütlenmeye direnç göstermektedir. 

Türkiye’de sendikal örgütlenme önündeki en ciddi yap�sal en-
gellerden biri i�sizli�in yüksek olmas� ve yedek i�çi ordusunun 
büyüklü�üdür. ��ini kaybetme ve yeniden i� bulma güçlü�ünün 
yaratt��� endi�e ile i�çiler, örgütlenme talep ve giri�imlerini bask�-
lamak zorunda kalmaktad�r.  

��verenler bu yap�sal sorunu sendikala�ma aleyhine ve kendi 
ç�karlar� do�rultusunda sonuna kadar sömürmektedir.   

Cesaretle örgütlenme giri�iminde bulunanlar ise kendilerini 
kap�n�n önünde bulmaktad�rlar.   

Elbette ki, yüksek i�sizlikle seyreden bu yap�sal sorunun çözü-
mü farkl� bir ekonomik model tercihini gerekli k�lmaktad�r ve siya-
sal bir yönelim olarak ortaya ç�kmas� gereken bu durumu de�i�-
tirmek yaln�zca i�çi sendikalar�n�n çabalar� ile gerçekle�ebilecek bir 
husus de�ildir.  
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Buna mukabil, devlet olarak imza alt�na al�nm�� bulunan ulus-
lararas� sözle�meler ve bu hükümleri Anayasal güvence alt�na 
alm�� bulunan Anayasa hükmü çerçevesinde, sendikal haklar�n ve 
örgütlülü�ün geli�tirilmesi için yasa de�i�iklikleri dahil, yap�labi-
lecek pek çok �ey bulunmaktad�r. 

Sendikal örgütlenmenin ve toplu pazarl�k haklar�n�n kullan�la-
mad��� her ülkede çal��anlar sosyal haklardan yoksun b�rak�lmak-
ta, dü�ük ücret politikas� sonucu da gelir da��l�m�ndaki e�itsizlik 
ve yoksulluk artmaktad�r.   

AB taraf�ndan haz�rlanan raporlarda sosyal diyalogun yetersiz-
li�i ve örgütlenme hakk�n�n engellenmesi giderilmesi gereken 
temel bir eksiklik olarak dikkat çekilmi�tir. Örgütlenme, sendikal 
haklar�n ve çal��ma bar���n�n bir gere�i ve güvencesi olarak görül-
melidirler. Sendikalar, korunmas� ve geli�tirilmesi gereken birer 
kurum olarak kabul edilmelidir.  

Örgütlenme hakk� geli�tirilmeden demokratik bir ortamdan ve 
demokratikle�meden söz etmek mümkün de�ildir. Örgütlenme 
hakk�n�n en önemli yans�mas� ise sendikala�ma, özgür toplu pa-
zarl�k ve grev hakk�n�n var olmas�d�r. Sosyal adaletin sa�lanma-
s�nda temel araçlardan biri olan sendikala�ma ve toplu pazarl�k 
sistemi yeterli derecede geli�tirilememi�tir.  

Endüstri ili�kilerinin sa�l�kl� bir yap�ya kavu�mam�� olmas� ve 
örgütlenme önünde engellerin bulunmas�, toplu pazarl�k sistemini 
bask� alt�nda  tutmu�tur. ��gücü piyasas� ve yap�s�ndaki de�i�me-
ler, i�sizlik, ekonomideki sa�l�ks�z büyüme, uluslararas� rekabet ve 
teknolojik geli�me gibi etkenler toplu görü�me ortam�na yans�m�� 
ve çal��anlar� olumsuz yönde etkilemi�tir. 

ÖRGÜTLENME AÇISINDAN FIRSATLAR  

1. Anayasan�n 90. Maddesi   

7 May�s 2004 tarihinde Anayasa’n�n 90. maddesine “usulüne 
göre yürürlü�e konulmu� temel hak ve özgürlüklere ili�kin millet-
leraras� antla�malarla kanunlar�n ayn� konuda farkl� hükümler 
içermesi nedeniyle ç�kabilecek uyu�mazl�klarda milletleraras� ant-



 36

la�ma hükümleri esas al�n�r.” hükmünün eklenmesi, hukuksal 
mücadelede önemli bir kazan�md�r. 

Anayasaya ilave edilen bu hüküm gere�i, ILO Sözle�mesi, iç 
mevzuatta gerekli de�i�iklikler yap�lmadan ve uygulama esaslar� 
belirlenmeden kendili�inden yürürlü�e girmektedir ve bu sözle�-
menin hükümleriyle çeli�en iç mevzuat hükümleri z�mnen mülga 
say�lmaktad�r. Sendikalar�m�z aç�lacak davalarda Anayasada yer 
alan düzenlemeleri temel alacak gerekçeler olu�turmal�d�r. 

2. Te�mil 

2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11. 
maddesinde düzenlenen te�mil uygulamas� çok s�k kullan�lan bir 
araç olmam��t�r. Bu kurumun çok yönlü i�letilmesi için 2822 say�l� 
Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11. maddesinde 
esasl� bir de�i�iklik yap�lmas� gerekmektedir. Te�mil kurumu, 
üyesi olmay� hedefledi�imiz AB ülkelerinde çok yayg�n olarak 
i�letilmekte ve toplu i� sözle�mesi tüm sektörlere kadar uygulan-
maktad�r. Ülkemizde ise, i�kolunda örgütlü olan ve en çok üyeye 
sahip sendika taraf�ndan i�letme veya i�yerleri için te�mil talebinde 
bulunulmaktad�r. Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’na yap�-
lan te�mil ba�vurusunu Yüksek Hakem Kurulu incelemekte ve 
Bakanlar Kuruluna isti�are  görü� bildirmektedir. Te�milde son 
karar� Bakanlar Kurulu’nun verecek olmas�, sendikal haklar�n öz-
gürce kullan�ld��� ülkelerde rastlan�lmayan bir durumdur. Te�mil 
karar�n�n yay�nlanmamas� veya daralt�lmas� konusunda Bakanlar 
Kurulu yetkili oldu�undan, i�verenlerin bask�lar� ön plana ç�kmak-
ta ve te�milin yay�nlanmamas�na kadar giri�imler yap�lmaktad�r. 
Bu duruma ili�kin son iki te�mil karar� örnek gösterilebilir. Gazete 
ve televizyonlar ile bankalara yönelik  te�mil kararlar�ndan yeterli 
bir �ekilde sonuç al�namam��t�r. Bu nedenle örgütlenmeye de katk� 
sa�layacak olan te�milin yeniden düzenlenmesi ve Bakanlar Kuru-
luna tan�nan yetkinin kald�r�lmas� gerekmektedir. AB ülkelerinde 
oldu�u gibi, te�mil kurumu ülkemizde de geli�tirilmelidir. 
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3. �� Güvencesinin Kapsama Alan� Ve Niteli�inin                  
Geni�letilmesi 

4773 say�l� Kanun’da 10’dan az say�da i�çi çal��t�ran i�yerlerin-
de çal��an i�çiler i� güvencesinin kapsam�  d���ndayken, 4857 say�l� 
�� Kanunun 18. maddesiyle, bu say� 30’a yükseltilmi�tir. Bunun 
yan�nda en az alt� ayl�k k�demi olan ve belirsiz süreli hizmet akdi 
ile çal��an i�çilerin yararlanmas� gibi daralt�c� kriterler getirilmi�tir.  

4857 say�l� Kanun’daki i� güvencesinin mevcut �ekli her �eyden 
önce Türkiye gibi küçük i�letme tipinin yayg�n oldu�u bir s�nai 
yap�da çok önemli bir çal��an kesimin i� güvencesinden yararlan-
ma �ans�n� ortadan kald�rm��t�r. Dolay�s�yla feshin geçersizli�i için 
gösterilen sendikal faaliyette bulunmak gerekçesi de yine bu kesim 
için etkisiz kalmaktad�r. 

Sendikal örgütlenmenin geni�letilmesi aç�s�ndan i� güvencesi-
nin mevcut s�n�rlay�c� düzenlemesinin de�i�tirilmesi gerekti�i 
dü�ünülmektedir. 

Bunun yan�s�ra, sendikal faaliyette bulunma nedeniyle i� akdi 
feshinin geçersizli�ine karar verilmesi halinde, tazminat yerine i�e 
iade müessesesinin yasal düzenlemeye kavu�turulmas�, örgütlen-
meye kar�� olan direnci önemli ölçüde k�racakt�r. 

Yine 2821 say�l� Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesinin 4773 
say�l� Kanun’la de�i�tirilmesi sonras�nda i�çi temsilcilerinin temi-
nat�na ili�kin haklarda geriye gidi� olmu� ve i� güvencesi genel 
hükümlere ba�lanarak, temsilcinin i�e dönü�ünü kesin hükme 
ba�layan düzenlemenin kald�r�lmas� sonucu, temsilcilerin sendikal 
faaliyette bulunmalar� ciddi bir �ekilde engellenmi�tir. 

Sendikal örgütlenmede temsilcinin önem ve fonksiyonu göz 
önünde tutulursa, eskiden oldu�u gibi temsilcilerin i�e iadelerine 
ili�kin kesin hükmün yeniden yasala�t�r�lmas�n�n zorunlulu�u 
bulunmaktad�r.  
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4.Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi 

Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde “sendikal haklar�n 
kullan�lmas�n�n engellenmesi” kanun anlam�nda suç say�lm�� ve 
hapis cezas� ile yapt�r�ma ba�lanm��t�r. 

Kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten bu yana sendikal haklar�n 
bireysel ihlali veya sendikal örgütlenmenin engellenmesi do�rul-
tusunda pek çok örnek ya�anm�� olmas�na ra�men, kanunun suç 
sayd��� bu eylemle ilgili olarak yarg�lanan veya hüküm giyen i�ve-
ren örne�ine rastlan�lmamaktad�r. 

AB’ye üyelik sürecinde uyum sa�lanmas� gereken konu ba�l�k-
lar�n�n öncelikleri aras�nda yer alan sendikal haklar ve örgütlen-
menin geni�letilmesi hususunda, Ceza Kanunu’nun ilgili hükmü-
nün i�letilmesinin önemli kazan�mlar sa�layaca�� aç�kt�r. 

Hiçbir neden yokken sadece sendikal sebeple fesih eylemi suç 
haline getirilmelidir.  

ÖRGÜTLENME AÇISINDAN ZORLUKLAR  

1. Kay�t D��� Çal��ma 

En ciddi sorunlardan biri olarak kar��m�za ç�kan ve hemen he-
men her  sektörde kar��la��lan “merdiven alt�” üretim diye tabir 
edilen kay�t d��� üretim, sendikal örgütlenmenin önündeki en ciddi 
engellerden birini te�kil etmektedir. Esas itibar�yla üretim maliyet-
lerini en dü�ük düzeyde tutarak kar etmeyi amaçlayan bu yasa d��� 
üretim, elbette ki, i�çisini de kay�t d���nda tutmaya özen göster-
mekte ve bu durum nedeniyle sadece i�çi sendikalar� de�il, kamu 
maliyesi ile sosyal güvenlik sistemi de çok ciddi maddi zarara u�-
ramaktad�r.    

2. Esnek Çal��ma sistemleri   

��verenler taraf�ndan gündeme getirilen esnek çal��ma biçimle-
ri, kapsam d��� gibi uygulamalar, sendikal örgütlenmeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
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Yürürlükteki yasalar�n, i�çiyi yeterince korumamas� sonucu, i�-
veren kesiminin örgütsüz ve sigortas�z çal��t�rma uygulamalar� 
artm�� ve toplu i� sözle�mesi kapsam�ndaki i�çilerin say�s�n� olum-
suz yönde etkilemi�tir. Özellikle, i�lerin parçalanmas� ve ta�eron 
eliyle yürütülmesi, emek sömürüsünü ve sendikas�zla�t�rmay� 
art�rm��t�r.  

Kamu i�yerlerinde, özellikle de belediye i�yerlerinde, önemli i�-
lerin ta�eron eliyle yürütülmesi, ayr� bir s�k�nt� yaratm��t�r. ��çile-
rin sendika hakk�n�n kullan�lmas�n� engelleyen bu tür uygulama-
lar, özellikle ta�eron firmalar eliyle önemli i�lerin firmalara veril-
mesi, çal��anlar�n haklar�nda farkl�l�k getirdi�i gibi dayan��may� 
da olumsuz yönde etkileyen bir özellik ta��m��t�r.  

Sendikal birli�i bozan ve ücret adaletsizli�ini büyüten bu tür 
uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir. Bu tür çal��t�rmalar ile emek 
üzerinden firmalar haks�z kazanç sa�lamaktad�r. Sosyal adaletin 
sa�lanmas� bak�m�ndan, sendikal haklar önündeki engeller kald�-
r�lmal�d�r. 

Esas olan, i�veren kar��s�nda güçsüz konumda olan çal��anlar�n 
haklar�n� koruyacak yasalar�n ç�kar�lmas�d�r. �� Güvencesinin kap-
sam�n�n geni�letilmesi  ve haks�z fesihlerde i�e iade zorunlulu�u-
nun getirilmesi, örgütlülü�ün ve çal��ma hayat�nda sosyal bar���n 
sa�lanmas�na büyük  katk� getirecektir.   

Esnek çal��an i�çiler, istihdam ili�kisini toplu i� sözle�mesi yeri-
ne, bireysel hizmet akdi ile kurmay� tercih etmektedirler. Bu ne-
denle sendikalar�n güç kaybetmesinin en önemli nedenlerinden 
birisi de esnek çal��ma biçimlerinin yayg�nla�mas�d�r.  

3. Toplu ��çi Ç�karma 

Uygulamada sendikal örgütlenme çal��malar�n� durdurma 
amaçl� olarak kullan�lan ve en s�k kar��m�za ç�kan sorunlardan biri 
de �� Kanununun 29. maddesinin hakk�n suistimali yönünde kul-
lan�lmas�d�r. 

Kimi zaman, örgütlenmenin tamam�yla engellenmesi, kimi za-
man da mevcut sendikal yap�n�n de�i�tirilmesi amaçl� olarak kul-
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lan�lan bu madde nedeniyle çal��anlar çok büyük ölçüde ma�dur 
edilmektedir. 

��ten ç�karmalara daha çok sendikal örgütlenme çal��malar� s�-
ras�nda ba�vurulmas� ve “paras�n� ver kurtul” anlay��� ön planda 
de�erlendirilmektedir. 

YETK� ��LEMLER�NE �L��K�N SORUNLAR-ÖNER�LER 

Toplu i� sözle�mesi yetkisine ili�kin tespit ve belgeleri düzen-
lemekle görevli bulunan Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� 
kay�tlar�n�n, sisteme ilk veri giri�i yap�ld���ndan itibaren güncel-
lenmemi� olmas� ve gerekli bildirimlerin  zaman�nda yap�lmas�n�n 
etkin bir denetimle sa�lanamam�� bulunmas�; özellikle yetki ihti-
laflar�nda çok ciddi sorunlar ya�anmas�na neden olmakta, kimi 
zaman iki y�ldan fazla bile süren yarg�lama süreci nedeniyle i�çiler 
büyük zararlara u�ramaktad�r. 

��kolu Tespitlerinin Belirlenmesi  

��verenler, bu konuyu yetki sürecini uzatmak için genelde toplu 
i� sözle�me yap�lmas�n� engellemek amac�yla kulland�klar� görül-
mektedir. Bölge Çal��ma Müdürlüklerinin meslek kodlar�na göre 
kay�tlar� sa�l�kl� yapmamalar� sonucu, bu konudaki itirazlar sen-
dikal süreci engellemek amac�yla yap�lmaktad�r. Bu konuda, ge-
rekli olan de�i�iklikler yap�larak kötü niyetli olarak yap�lan i�kolu 
itiraz ba�vurular� engellenmelidir. 

��letme Toplu �� Sözle�mesi Sorunu 

Bili�im teknolojilerinin geli�mesi ve bu geli�menin üretim süre-
cine yans�mas� sonucu, i�letmelerin üretim faaliyetlerini sermaye 
yo�un yat�r�mlarla daha az insan gücü ile gerçekle�tirdi�i, buna 
mukabil hizmet sektörünün geni�ledi�i, pazarlama, tan�t�m ve 
da��t�m gibi bölümlerin daha fazla insan istihdam etmeye ba�lad�-
�� yads�namaz bir gerçek olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
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Söz konusu de�i�im süreciyle, do�rudan üretimde çal��an (ma-
vi yakal�) i�çi ile büro hizmetlerinde çal��an (beyaz yakal�) i�çi 
dengesi ikinciler lehine bozulma göstermi�tir.  

Bu durum, 2822 say�l� T�SGLK’nun i�letme toplu i� sözle�mesi 
kavram� çerçevesinde i�verenler taraf�ndan ne yaz�k ki, sendikal 
örgütlenme ve toplu pazarl�k sistemini d��lama arac� olarak kulla-
n�lmaktad�r. 

Bireysel hizmet akdi sözle�meleri ile farkl� ücret imkanlar� yara-
t�lan ve üretimde çal��an i�çilere nazaran çok daha e�itimli ve va-
s�fl� bulunan beyaz yakal� i�çiler, sendikal örgütlenme faaliyetleri-
ne kar��, büyük ölçüde de i�veren taraf�ndan yap�lan bask�lar so-
nucu isteksiz kalmaktad�r.  

Ancak i�letme toplu i� sözle�mesi kavram� ve yerle�ik yarg� iç-
tihatlar� nazara al�nd���nda, i�letme çal��anlar�n�n bütününün yetki 
tespiti esnas�nda nazara al�nmas� gere�i ve özellikle üretim birimi 
ile da��t�m biriminin ayr� i�yeri kay�tlar� alt�nda gösterilmiyor. 
��verenler bu durumu bilinçli bir �ekilde yapmakta, yetki tespitinin 
sonuçsuz kalmas�nda Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���’n� 
yan�ltmaktad�r.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Kay�tlar�                                              
(5510 say�l� Kanun 4/a i�çiler) 

Ço�unluk tespiti ba�vurular�nda kar��la��lan sorunlardan birisi 
de, kay�tlar�n eksik olmas�, özellikle ek 1, ek 2’lerin i�veren taraf�n-
dan bildirilmemesi sonucu belirsizlikler ya�anmaktad�r. Bu konu-
ya aç�kl�k getirecek en temel güvenilir bilgi bildirgelerdeki say�d�r. 
Ço�unluk ba�vuru tarihindeki bildirgelerin Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’na bir ay gecikmeli verilmesi sonucu, i�çi sendikas�na bir ay 
gecikmeli sonucun bildirilmesi gerekiyor. Sendikalar�m�z�n ço�un-
luk tespiti ba�vurusunda en son bildirge ek olarak verilmekte ve 
de�erlendirmeye al�nmas� talep edilmektedir. TÜRK-��, ço�unluk 
ba�vurular�n�n zaman kayb� olmadan verilebilmesi için, 2822 say�l� 
Kanunda de�i�iklik talep etmektedir. Tefti� Kurulu Ba�kanl���n�n 
incelemeleri, yarg� süreçleri gibi uzun bir süre alan yetki ço�unluk-
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lar�ndaki ihtilaflarda zaman kayb�na en az süreye çekecek de�i�ik-
likler yap�lmal�d�r. 

Hakim Tespiti  

Uygulamada çok az kullan�lan bir yöntem olan ço�unluk tespit 
ba�vurusunun yap�ld��� tarihteki i�çi say�s�n�n belirlenmesinde 
hakim tespiti istenilebilir. Bu prosedürü sendikalar�m�z�n daha 
yayg�n bir �ekilde kullanmas� için hakimlerimizden destek olmala-
r� talep edilmelidir. 

Tespit Öncesi Muvazaal� Durumun �ncelettirilmesi 

Sendikalar�m�z�n en çok kar��la�t�klar� bir konu olan muvazaal� 
çal��man�n belirlenmesi için ço�unluk tespitinden önce talep edile-
bilir. Toplu pazarl�k sürecinin uzamas�nda önemli bir süreç olan 
bu tür uygulamalar tespit edildi�inde, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl��� Çal��ma Genel Müdürlü�ü ve Tefti� Kurulu Ba�kanl���na 
ba�vurulabilir. 

ÇALI�MA VE SOSYAL GÜVENL�K BAKANLI�I              
TASARRUFU 

Özellikle ço�unluk tespitlerinde idari süreçte i�verenden bilgi 
istenmesi durumunda, gelen bilgilerin eksik ve yan�lt�c� olmas� 
ço�unluk tespitini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu tür idari tasarruflar nedeniyle ço�unluk tespiti ba�vurular� 
sonuçsuz kalmaktad�r. Zaman kayb�na neden olan ço�unluk tespi-
ti ba�vurular�n�n tefti� veya yarg�ya götürülmesi i�verene zaman 
kazand�rmaktad�r. ��veren bu süreci kendi lehine kullanmakta ve 
i�yerinde sendikal örgütlenmeyi engellemek için bir tak�m de�i�ik-
liklere gitmektedir. Bunlar; unvan de�i�ikli�i, göstermelik kira 
kontratlar� v.b. Bu süreç içinde i�veren çe�itli giri�imlerde buluna-
rak ya bask� ve zorla, yada ikna  ederek i�çilerin sendikadan istifa 
etmelerini sa�lamaya çal��maktad�r.  
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Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, sendikal örgütlenmeyi 
yetkisiz b�rakan bu idari tasarrufa bir çözüm bulmal�, emekler bo�a 
gitmemelidir. 

Ço�unluk tespiti i�lemlerinde bildirgelerin esas al�nmas�, soru-
nun resmi bilgilerle sonuçlanmas�n� sa�layacakt�r. Bu yönde ilke 
karar� al�nmal� ve bu husus Kanuna ilave edilmelidir. 

ÖRGÜTLENME ÇALI�MALARI SIRASINDA                    
KAR�ILA�ILAN ZORLUKLAR 

1- Alt i�veren (ta�eron, müteahhit, hizmet al�m�) uygulama-
lar� 

2- Yayg�n ve yo�un i�sizlik; bu ortamda i�ten ç�kar�lma 
korkusu 

3- ��verenlerin örgütlenmeye kar�� duru�lar� 

• bask�, tehdit ve �iddet uygulamalar� 

• sendikaya üye olan i�çileri istifa ettirmeleri 

• sendikaya üye olan i�çileri i�ten ç�karmalar� 

• yetki a�amas�nda yapt�klar� itirazlar� 

• yetki a�amas�nda i�yerini kapatmas� 

• ba�ka bir i�kolundaki i�veren sendikas�na üye olup yetkiye 
itiraz etmeleri 

• hileli i�yeri devirleri yapmalar� veya i�yerlerini kapatmalar� 

• sendika üyelerine veya yöneticilerine haks�z isnatlar ile dava 
açmalar� 

4- Kay�td��� ekonomi ve istihdam�n yayg�n olu�u ve yeterli 
mücadelenin yap�lmamas� 

5- Esnek çal��ma �ekillerinin uygulanmas� 

6- Yasalar�n yetersiz ve olumsuz düzenlemeleri (i�veren 
yanl�s� görünümleri) 
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7- �� güvencesinin küçük i�letmelerde uygulanmamas�, 
kapsam�n�n geni� olmamas� getirdi�i güvencelerin yetersizli�i, i�e 
iade karar�n�n i�verenin tercihine b�rak�lm�� olmas�, bu konuda i� 
yasas�ndaki ve yeni ceza yasas�n�n yapt�r�mlar�n�n yetersizli�i 

8- Toplu i�çi ç�karman�n kolayl��� 

9- Yetki sürecinin uzun sürmesi 

10-  Yetki belgesinin i�verenin düzenledi�i belgeler üzerin-
den verilmesi nedeniyle cezay� göze alan i�verenlerin yetki almay� 
imkans�z hale getirmeleri 

11-  Üyelikte noter �art�n�n olu�u, noterlerin mesai saatleri 
d���nda çal��mamalar� ve noter i�lemlerinin mali yükü 

12- Toplu i� sözle�melerinin i�letme düzeyinde yap�lmas� ve 
i�letmelerde yetki alman�n zorluklar� 

13- Dayan��ma aidat� 

14- Kapsam d��� uygulamalar� 

15- Ço�unlu�a ve yetkiye yap�lan itirazlar 

16- ��yerinin girdi�i i�kolunun yanl�� belirlenmesi 

17- Adalet sisteminin yava� çal��mas� 

18- S�n�f dayan��mas�n�n azalmas� 

19- Sendikalar�n tek konfederasyon çat�s� alt�nda birle�me-
mi� olmas� 

20- Bilinçli, ortak bir örgütlenme politikas�n�n üretilmemi� 
olmas� ve uygulan�yor olmamas� 

Sendikalar�n ülke sorunlar� kar��s�nda etkili politikalar ürete-
memesi 
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ÖRGÜTLENME ÇALI�MALARI SIRASINDA                    
KAR�ILA�ILAN SORUNLARI ÇÖZMEK �Ç�N ÖNER�LER 

1- Sendikalar da��n�kl�ktan kurtulmal� ve Türk-�� çat�s� alt�n-
da toplanmal�d�rlar.  

2- Türk-�� bünyesinde her i� kolunda bir sendika olmal�d�r. 

3- Sendikac�lar iyi yeti�mi� olmal�d�r. 

4- Sendika imaj�n� geli�tirecek etkinlikler yap�lmal�, toplumla 
ili�kiler geli�tirilmelidir 

5- Türk-�� bünyesinde “Örgütlenme Koordinasyon Kurulu” 
olu�turulmal� ve bir örgütlenme kampanyas� ba�lat�lmal�d�r. 

6- Elektronik ortamda i�çilerin kolayca ula�abilece�i ve ör-
gütlenme konular�n� dan��abilece�i bir merkez kurulmal�d�r. 

7- Pilot örgütlenme alanlar� seçilmelidir. 

8- Örgütlenme timleri olu�turulmal�d�r. 

9- Üye-sendika kayna�mas� sa�lanmal�d�r. 

10- Örgütlenme çal��malar�nda i�çiler, temsilciler ve amatör 
yöneticiler daha aktif yer almal�d�r. 

11- Özel sektörde örgütlenme çal��malar� h�zland�r�lmal�d�r. 

12- Yabanc� ortakl� i�yerlerinin örgütlenme çal��malar�nda 
uluslararas� i�çi örgütlerinin deste�i sa�lanmal�d�r. 

13- Örgütlenme konusunda sendikalar aras� diyalog ve daya-
n��ma art�r�lmal�d�r.  

14- Özelle�tirme politikalar�na ve uygulamalar�na Türk-�� ön-
cülü�ünde kar�� ç�k�lmal�d�r. 

15- Kay�td��� istihdam ile mücadele edilmeli bu amaçla dene-
tim elemanlar�n�n say�s� art�r�lmal�, kay�t d��� istihdama ili�kin 
cezalar art�r�lmal�d�r. 

16- Ta�eron uygulamalar�n�n yasa d���na ç�kmas�na izin ve-
rilmemeli, ta�eronla�ma ile mücadele edilmeli, üyeler ve i�çiler bu 
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konuda bilinçlendirilmelidir. �� yasas�n�n 2.maddesine son olarak 
ilave edilen f�kra iptal edilmelidir. 

17- �� güvencesinin uygulama alan� geni�letilmeli ve yapt�r�m� 
“i�e ba�latma” �eklinde (yasal olarak) kesinle�tirilmelidir. 

18- Noter �art� kald�r�lmal� veya noterlerin mesai saatleri d�-
��nda (cumartesi-Pazar günleri dahil) çal��malar� sa�lanmal�d�r. 

19- Yarg�n�n çal��mas� h�zland�r�lmal�d�r. 

20- Her ilde �� Mahkemeleri kurulmal�d�r. 

21- �� yasas�n�n toplu i�çi ç�karma maddesi hakk�n kötüye kul-
lan�lmas�na izin vermeyecek �ekilde yeniden düzenlenmelidir. 

22- Dayan��ma aidat�n� sendikalar belirlemelidir. 

23- Kapsam d��� uygulamas�na izin vermeyen bir yasal düzen-
leme yap�lmal�d�r. 

24- Toplu i� sözle�meleri i�yeri düzeyinde yap�lmal�d�r.  

25- Yetki tespitlerinde itirazlar mahkemeye de�il; yeni kurula-
cak ba��ms�z bir kurula yap�lmal�d�r. 

26- ��kolu tespitleri i� müfetti�lerince incelenmelidir. 

27- Yetki tespitlerinde i�verenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
verdi�i prim bordrolar� esas al�nmal�d�r. 

28- Sendikal örgütlenmede sendika temsilcisinin önemi nede-
niyle güvencesi eskiden oldu�u gibi art�r�lmal�d�r. 

29- ��yerlerinde etkin denetim sa�lanmal� ve kurallara uyma-
yan i�verenlere a��r yapt�r�mlar getirilmelidir. 

Ücretler üzerinden al�nan vergi ve primlerin azalt�lmas� istih-
dam� art�racak ve örgütlenmeyi de olumlu etkileyecektir. 
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EKONOM�K VE SOSYAL YANSIMALAR 

��sizlik Sigortas�  

��sizlik Sigortas� Fonundan; 4447 say�l� Kanuna göre, i�sizlik 
ödene�i, sa�l�k güvencesinin devaml�l���, yeni bir i� bulma, meslek 
geli�tirme, edindirme ve yeti�tirme e�itimi ile 4857 say�l� �� Kanu-
nunun 33. maddesi gere�i ücret garanti ve 65. maddesine göre k�sa 
çal��ma ödemelerine ili�kin hizmetler sunulmaktad�r. 

Sigortal� i�sizin, i�sizlik ödene�i, sa�l�k sigortas�, dan��manl�k-
i�e yerle�tirme ve mesleki e�itim hizmetlerinden yararlanabilmesi 
için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 y�l içerisinde en 
az 600 gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çal��m��, kendi 
istek ve kusuru d���nda i�ini kaybetmi� olmas� gerekmektedir. 

Sigortal� i�sizlerin hizmet akdinin sona erdi�i tarihi izleyen 
günden itibaren 30 gün içerisinde ��ten Ayr�lma Bildirgesi ile bir-
likte ��KUR ünitelerine ba�vurmas� durumunda, en az 600 gün 
çal��m�� sigortal�lar 180 gün, 900 gün çal��m�� sigortal�lar 240 gün, 
1080 gün çal��m�� sigortal�lar 300 gün süre ile ��sizlik Sigortas� 
hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. ��sizlik sigortas� ödenekle-
rinde alt s�n�r brüt asgari ücretin yüzde 40’�, üst s�n�r ise yüzde 80’i 
olarak belirlenmi�tir. 

Büyüme/istihdam/gelir da��l�m�/vergi 

2003/2008 y�llar�ndaki ekonomik büyümenin çal��anlar�n gelir-
lerine refah pay� olarak yans�t�lmad���ndan, ücretler reel olarak 
korunamam��t�r. Enflasyona endeksli bir reel ücret hesab� tek ba��-
na bir ölçü olamaz. 

��sizlik ve yoksulluk, en öncelikli sorun olarak gündemindeki 
yerini korumaktad�r. Aç�k ve gizli i�sizler ile birlikte yüzde 20 
oran�nda bir i�sizlik söz konusudur. Bu durum, sosyal politikalar� 
ve endüstri ili�kileri olumsuz yönde etkilemektedir. E�itimin, sa�-
l���n ve di�er sosyal harcamalar�n k�s�ld���, faiz ödemelerinin art-
t��� bir dönemde bulunuyoruz. 

Fiyatlar�n dü�mesi önemli bir ekonomik ba�ar� olarak de�er-
lendirilebilir. Fiyat art��lar�nda kal�c� ba�ar�, parasal tedbirlerle 
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de�il, üretim art��� ile olursa, bu durum topluma olumlu yönde 
yans�r. Talebi k�sarak k�sa süreli bir ba�ar� ya�an�r. Esas olan top-
lumun refah�n� art�rmak ve bu �ekilde bir ekonomi politikas�yla bir 
ba�ar�y� yakalamakt�r. 

Ülkemizin en temel sorunlar�ndan birisi de, gelir da��l�m�ndaki 
e�itsizliklerdir. Nüfusun yüzde 20’lik da��l�mlar�na bak�ld���nda, 
alt ve üst gruplar aras�nda büyük farkl�l�klar bulunmaktad�r. Tür-
kiye �statistik Kurumu(TÜ�K) ara�t�rmalar�na göre 2007 y�l�nda, 
hanehalk� kullan�labilir gelirine göre olu�turulan yüzde 20’lik 
hanehalk� gruplar�ndan birinci gruptaki hanehalklar�n�n gelirden 
ald��� pay % 5.8 iken, be�inci gruptaki hanehalklar�n�n gelirden 
ald��� pay %46,9’dür. Son ve ilk grup aras�ndaki fark 8.1 kata var-
maktad�r. Gelir yetersizli�i yan�nda gelir e�itsizli�i de ülkemizin 
en temel sorunlar�ndan birisidir.  

Bütçelerdeki gelir kalemlerine bak�ld���nda, vergi yükünün 
toplumun belli kesimleri taraf�ndan kar��land��� görülecektir. 2003 
y�l�nda yüzde 68 oranlar�nda olan dolayl� vergilerin toplam vergi-
ler içerisindeki tutar�, 2009 y�l�nda yüzde 71’e varmas�, geliri s�n�rl� 
olan ve zor geçinen kesimleri olumsuz yönde etkilemi�tir. 

Vergi da��l�mlar�na bak�ld���nda, beyana ba�l� ödemeler, sis-
temin i�lemedi�ini göstermektedir. Serbest meslek erbab� vergi 
vermemek için dü�ük beyanlarda bulunmu�tur. Vergi ödeyenlerin 
a��rl���n�, gelir vergisi ve tüketim vergisi olan KDV’ler olu�tur-
maktad�r. Özel ��lem ve Özel �leti�im Vergileri sürekli hale getiril-
mi�, fon kesintilerinin süresi uzat�lm��, baz� vergilerin ortalama 
enflasyonun üzerinde art�r�lmas�, 2004 y�l�nda ücretlilere uygula-
nan özel indirim tutar�n�n kald�r�lmas� gibi uygulamalar, birer 
haks�zl�k örne�idir. 

2006 y�l�nda gelir vergisinde tek tarifeye gidilmesi ile birlikte 
ücretlilerin vergi oranlar�nda da yükselme olmu�tur. Be� dilim 
olarak uygulanan yüzde 15, 20,25,30,35 oranlar� s�ras�yla yüzde 
15,20,27 ve 35 olarak de�i�tirilmi�tir. Bunun yan�nda vergi oranla-
r�n�n uyguland��� vergi dilimlerinin dar tutulmas�, çal��anlar�n 
daha fazla vergi ödemesini getirmi�tir. 
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Te�viklerden beklenen sonuç al�nmam��t�r.  Esas olan, istihdam 
yaratan ve gelir düzeylerini art�ran büyümeyi te�vik edecek karar-
lar�n al�nmas�d�r. Kesintilerin yüksekli�i ve i�verene maliyeti, yat�-
r�mlar� engelleyen bir etken olarak görüldü�ünden, sosyal güven-
lik kesintileri ve vergilerin ödenebilir bir seviyeye çekilmesi ge-
rekmektedir. 

Bütçeler ile sosyal harcamalar daha da k�s�lm��t�r. Bütçede en 
büyük gider kalemi olarak faiz ödemelerine ayr�lm��t�r. Bütçeler, 
devletin sosyal devlet olma niteli�ini önemsemeyen bir yakla��mla 
haz�rlanmaktad�r. Örne�in, e�itime, sa�l��a ve sosyal güvenlik 
kurumlar�na ayr�lan paylar�n yetersizli�i de, yoksullu�un artma-
s�nda belirleyici olmu�tur.  

K�T’lere ayr�lan transferler de çok yetersiz kalm��, bilinçli ola-
rak bu dev kurumlar�n zay�flat�lmas� ve özelle�tirilmesi benim-
senmi�tir. Tar�m kesimi ile ilgili uygulamalar, özellikle de tar�m 
ürünlerindeki ithalat�n artmas� sonucu, k�rsal alandaki yoksulluk 
ve i�sizlik artm��t�r. 

Sosyal devleti egemen k�lan politikalara ve uygulamalara ihti-
yaç bulunmaktad�r. Bu arac� en iyi �ekilde geli�tirecek sistem ise, 
sendikal örgütlenme ve toplu pazarl�k haklar�n�n özgürce sa�lan-
mas�d�r. 
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KISA VADEL� S�GORTA KOLLARI ��  
KAZALARI VE MESLEK HASTALI�I 

Celal TOZAN 

 

�� KAZALARININ TANIMI 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre: 

• �� kazas� a�a��daki hal ve durumlardan birinde meydana ge-
len ve sigortal�y� hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar�za-
ya u�ratan olayd�r. 

• Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada, 

• ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla, 

• Sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka bir yere gön-
derilmesi yüzünden as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlarda, 

• Emzikli kad�n sigortal�n�n çocu�una süt vermek için ayr�lan 
zamanlarda, 

• Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere 
toplu olarak götürülüp getirilmeleri s�ras�nda, 

SSGSSK göre: 

• �� kazas� a�a��daki hal ve durumlarda meydana gelen ve si-
gortal�y� hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre u�ra-
tan olayd�r. 

• Sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada,  

• ��veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� nedeniyle sigortal� 
kendi ad�na ve hesab�na ba��ms�z çal���yorsa yürütmekte oldu�u i� 
nedeniyle, 

• Bir i�verene ba�l� olarak çal��an sigortal�n�n, görevli olarak 
i�yeri d���nda ba�ka bir yere gönderilmesi nedeniyle as�l i�ini 
yapmaks�z�n geçen zamanlarda, 
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• Hizmet akdi ile çal��an ( 4/a )  kad�n sigortal�n�n, i� mevzuat� 
gere�ince çocu�una süt vermek için ayr�lan zamanlarda 

• Sigortal�lar�n, i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere 
gidi� geli�i s�ras�nda, 

MESLEK HASTALI�ININ TANIMI VE TESP�T� 

SOSYAL S�GORTALAR KANUNUNA göre: 

•Meslek hastal���, sigortal�n�n çal��t�r�ld��� için niteli�ine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�ra-
d��� geçici veya sürekli hastal�k, sakatl�k veya ruhi ar�za halleridir.  

•Meslek hastal��� halinde, bu Kanunda yaz�l� yard�mlardan ya-
rarlanmak için, sigortal�n�n çal��t��� i�te veya i�yerinde meslek 
hastal���na tutuldu�unun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek 
hastal�klar� hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sa�l�k kuru-
lu raporu ve dayana�� t�bbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir. 

SSGSSK göre: 

•Meslek hastal���, sigortal�n�n çal��t��� veya yapt��� i�in niteli-
�inden dolay� tekrarlanan bir sebeple veya i�in yürütüm �artlar� 
yüzünden u�rad��� geçici veya sürekli hastal�k, bedensel veya 
ruhsal özürlülük halleridir. 

•Sigortal�n�n çal��t��� i�ten dolay� meslek hastal���na tutuldu-
�unun;  

- Kurumca yetkilendirilen sa�l�k hizmet sunucular� taraf�ndan 
usûlüne uygun olarak düzenlenen sa�l�k kurulu raporu ve daya-
na�� t�bbî belgelerin incelenmesi, 

- Kurumca gerekli görüldü�ü hallerde, i�yerindeki çal��ma �art-
lar�n� ve buna ba�l� t�bbî sonuçlar�n� ortaya koyan denetim raporlar� 
ve gerekli di�er belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sa�l�k Kuru-
lu taraf�ndan tespit edilmesi zorunludur. 
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�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�ININ B�LD�R�M� 

SOSYAL S�GORTALAR KANUNUNA göre: 

•�� Kazas� 

•��veren, i� kazas�n�, o yer yetkili zab�tas�na derhal ve Kuruma 
da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yaz� ile bildirmekle yü-
kümlüdür. 

•Bu bildirme örne�i Kurumca haz�rlanan haber verme ka��tlar� 
doldurulup verilerek yap�l�r.  

•Meslek hastal��� 

��veren, bir sigortal�n�n meslek hastal���na tutuldu�unu ö�re-
nirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örne�i Kurumca 
haz�rlanan haber verme ka��d� ile ve ö�rendi�i günden ba�layarak 
iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

SSGSSK göre: 

•�� kazas�n�n hizmet akdi ile çal��t�r�lan  sigortal�lar bak�m�n-
dan bunlar� çal��t�ran i�veren taraf�ndan, o yer yetkili kolluk kuv-
vetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç i�günü 
içinde, 

•Nam ve hesab�na ba��ms�z çal��an sigortal� bak�m�ndan ken-
disi taraf�ndan, bir ay� geçmemek �art�yla rahats�zl���n�n bildirim 
yapmaya engel olmad��� günden sonra üç i�günü içinde, 

•Hizmet akdi ile çal��an sigortal�lar bak�m�ndan belirtilen süre, 
i� kazas�n�n i�verenin kontrolü d���ndaki yerlerde meydana gelme-
si halinde, i� kazas�n�n ö�renildi�i tarihten itibaren ba�lar 

•i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile do�rudan ya da ta-
ahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. 

•Meslek hastal���n�n  

•Hizmet akdi ile çal��anlar ile kamu görevlisi sigortal�lar bak�-
m�ndan, sigortal�n�n meslek hastal���na tutuldu�unu ö�renen veya 
bu durum kendisine bildirilen i�veren taraf�ndan, 
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Nam ve hesab�na çal��an sigortal� bak�m�ndan ise kendisi tara-
f�ndan, bu durumun ö�renildi�i günden ba�layarak üç i�günü 
içinde, i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi ile Kuruma bildiril-
mesi zorunludur. 

B�LD�R�M VE SORUMLULUK YÜKÜMÜNÜ YER�NE          
GET�RMEYEN ��VEREN HAKINDA UYGULANACAK          
YAPTIRIM 

SOSYAL S�GORTALAR KANUNUNA göre: 

•��verenin bildirim yükümlülü�ü 

•��veren, kasten ve a��r ihmali neticesi i� kazas�n� ve meslek 
hastal���n� Kuruma zaman�nda bildirmemesinden veya haber 
verme ka��d�nda yaz�l� bilginin eksik veya yanl�� olmas�ndan do-
�an ve ileride do�acak olan Kurum zararlar�ndan sorumludur.  

•Yasal süre içinde Kuruma bildirilmeyen i� kazas� dolay�s�yla, 
bildirme tarihine kadar i�veren taraf�ndan yap�lm�� olan harcama-
lar kurumca ödenmez.  

•��verenin sorumlulu�u 

•��veren, i� kazas�na u�rayan sigortal�ya, Kurumca i�e el ko-
nuncaya kadar, sa�l�k durumunun gerektirdi�i sa�l�k yard�mlar�n� 
yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yap�lan ve belgelere dayanan 
masraflarla yol paralar� Kurum taraf�ndan i�verene ödenir.  

•Yukar�da belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki sav-
sama ve gecikmeden dolay�, sigortal�n�n tedavi süresinin uzamas�-
na, malul kalmas�na veya malullük derecesinin artmas�na sebep 
olan i�veren, Kurumun bu yüzden u�rayaca�� her türlü zarar� 
ödemekle yükümlüdür. 

SSGSSK göre: 

•�� kazas�nda bildirim yükümünü yerine getirmeyen i�veren-
den,  bildirim yükümünü yerine getirdi�i tarihe kadar sigortal�ya 
ödenen  geçici i� göremezlik ödene�i tutar�  Kurumca tahsil edilir. 
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•Kazazede sigortal�ya derhal müdahale sorumlulu�u genel sa�-
l�k sigortas�nda düzenlenmi�tir  

•Kuruma bildirilen olay�n i� kazas� say�l�p say�lmayaca�� hak-
k�nda bir karara var�labilmesi için gerekti�inde, Kurumun denetim 
ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� taraf�ndan veya Bakanl�k 
i� müfetti�leri vas�tas�yla soru�turma yap�labilir. Bu soru�turma 
sonunda yaz�l� olarak bildirilen hususlar�n gerçe�e uymad��� ve 
olay�n i� kazas� olmad��� anla��l�rsa, Kurumca bu olay için yersiz 
olarak yap�lm�� bulunan ödemeler, ödemenin yap�ld��� tarihten 
itibaren gerçe�e ayk�r� bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.  

•Meslek hastal���: 

•Bildirim yükümlülü�ü yerine getirmeyen veya yaz�l� olarak 
bildirilen hususlar� kasten eksik ya da yanl�� bildiren i�verene veya 
nam ve hesab�na ba��ms�z çal��an  sigortal�ya, Kurumca bu durum 
için yap�lm�� bulunan masraflar ile ödenmi�se geçici i� göremezlik 
ödenekleri rücû edilir. 

•Meslek hastal��� ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soru�tur-
malar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar� 
taraf�ndan veya Bakanl�k i� müfetti�leri vas�tas�yla yapt�r�labilir. 

�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�ININ                              
SORU�TURULMASI 

SSGSSK göre; 

���verence düzenlenen i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesi 
ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarelerinin görevleri gere�i 
düzenlemi� oldu�u belge ve tutanaklardan, sigorta olay� için ge-
rekli bilginin temin edilmesi ko�uluyla ba�ka bir soru�turma ve 
denetime gidilmeden olay�n i� kazas� say�l�p say�lamayaca��na 
karar verebilir, meslek hastal���nda ise ilgili sa�l�k birimine sevk 
eder.  

�Ünitece karar verilemeyen,  

��üpheli görülen ve tereddüt edilen,  
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�uzun süreli tedavi gerektiren, 

�maluliyet veya ölümle neticelenen, 

�Kuruma büyük malî yük getiren i� kazalar� Kurumun dene-
tim ve kontrolle görevli memurlar�nca veya Bakanl�k i� müfetti�le-
rince soru�turulur.  

�Bakanl�k i� müfetti�lerinin rapor ve tutanaklar�nda gerekli bil-
gilerin yer almas� veya yarg� karar�n�n bulunmas� durumlar�nda, 
ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez.  

��� kazas� ve meslek hastal��� soru�turmalar�,  

�sigortal�l�k durumu, 

�i� kazas� ve meslek hastal��� bildirgesinde bildirilen olay�n i� 
kazas� say�l�p say�lmayaca��,  

�i�yerinde sigortal�n�n çal��t��� birimin meslek hastal���na se-
bep olup olmayaca��, 

�i�veren sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesinin 
uygulan�p uygulanmayaca��, 

�olay�n meydana gelmesinde sigortal�n�n kast�, a��r kusuru,  

�i�verenin kast� veya sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� gü-
venli�i mevzuat�na ayk�r� bir hareketi, 

�üçüncü �ah�slar�n kusurlu hâllerinin olup olmad���, 

 hakk�nda karar verilebilmesi için yap�l�r.  

• Kuruma bildirilen hususlar�n gerçe�e uymad��� ve olay�n 
i� kazas� olmad���n�n anla��lmas� hâlinde, Kurumca bu olay için 
yersiz olarak yap�lm�� ödemeler, gerçe�e ayk�r� bildirimde bulu-
nanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur. 
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S�GORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV� 
SÜRES�N�N UZAMASI, �� GÖREMEZL���N�N ARTMASI 

�Sigortal�n�n i� kazas�na veya meslek hastal���na u�ramas�, has-
talanmas�, tedavi süresinin uzamas� veya i� göremezli�inin artmas� 
hallerinde geçici i� göremezlik ödene�i; 

�Ceza sorumlulu�u olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti 
olanlar hariç olmak üzere, sigortal�n�n i� kazas�, meslek hastal���, 
hastal�k ve anal�k nedeniyle tedavisini yapan hekim taraf�ndan 
bildirilen tedbirlere ve yap�lan tavsiyelere uymamas� nedeniyle, 
normal tedavi süresi uzam��, sürekli i� göremezlik derecesi artm�� 
veya malul kalm�� yahut maluliyet oran� artm�� ise, bu hususlar 
hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde sigortal�ya 
ödenecek geçici i� göremezlik ödene�i veya sürekli i� göremezlik 
geliri, uzayan tedavi süresi veya artan i� göremezlik oran� esas 
al�narak dörtte birine kadar� Kurumca eksiltilerek ödenir.  

�Ceza sorumlulu�u olmayanlar hariç, a��r kusuru yüzünden i� 
kazas�na u�rayan, meslek hastal���na tutulan veya hastalanan si-
gortal�n�n, mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kontrol rapor-
lar�, ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n 
görevleri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerde belirlenen 
kusur derecesinin üçte biri oran�nda Kurumca eksiltilerek ödenir.  

�Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almamas� ha-
linde yüzde be� oran�nda Kurumca eksiltilir.  

�Mahkeme karar�, denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, 
ünite karar�, hekim raporu, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görev-
leri gere�i düzenledi�i tutanaklar veya belgelerde kasdi bir hareke-
ti yüzünden i� kazas�na u�rad��� saptanan meslek hastal���na tutu-
lan, hastalanan veya Kurumun yaz�l� bildirimine ra�men teklif 
edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortal�ya, yar�s� tutar�nda ödenir. 

�Tedavi gördü�ü hekimden, tedavinin sona erdi�ine ve çal��a-
bilir oldu�una dair belge almaks�z�n çal��t���; mahkeme karar�, 
denetim, soru�turma ve kontrol raporlar�, ünite karar�, hekim ra-
poru, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n görevleri gere�i düzenledi�i 
tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortal�ya geçici i� göremez-
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lik ödene�i ödenmez,ödenmi� olanlar da yersiz yap�lan ödeme 
tarihinden itibaren Kanunun 96 nc� maddesine dayan�larak yay�m-
lanan Sosyal Güvenlik Kurumu Fazla veya Yersiz Ödemelerin 
Tespiti ile Geri Al�nmas�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Yö-
netmeli�e göre geri al�n�r. 

�A�IR KUSUR: Sigortal�n�n, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili ku-
rallara uymamas�, tehlikeli oldu�u veya hastal��a sebep olaca�� 
bilinen bir hareketi yapmas�, yetkili kimseler taraf�ndan verilen 
emirlere ayk�r� hareket etmesi, aç�kça izne dayanmad��� gibi, hiçbir 
gere�i veya yarar� bulunmayan bir i�i bilerek yapmas� ve yap�lma-
s� gerekli bir hareketi savsamas�d�r. 

��VEREN�N VE ÜÇÜNCÜ K���LER�N SORUMLULU�U 
(��VEREN�N SORUMLULU�U) 

��� kazas� veya meslek hastal���, i�verenin kast� sonucunda 
meydana gelmi�se i�veren Kuruma kar�� sorumlu hâle gelir.  

�Kas�t; i� kazas� veya meslek hastal���na, i�verenin bilerek ve 
isteyerek, hukuka ayk�r� eylemiyle neden olmas� hâlidir.  

�Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yap�lmas�, kas�t için 
yeterli olup, sonuçlar�n�n istenip istenmemesi kast� ortadan kal-
d�rmaz. 

� ��verenin eylemi hukuka ayk�r� olmamakla birlikte, yapt��� 
hareketin hukuka ayk�r� sonuç do�urabilece�ini bilmesi, ihmali 
veya a��r ihmali sorumlulu�unu kald�rmaz.  

��� kazas� veya meslek hastal��� i�verenin, sigortal�lar�n sa�l�-
��n� koruma ve i� güvenli�i ile ilgili mevzuat hükümlerine ayk�r� 
hareketi sonucunda olu�mu�sa i�vereni Kuruma kar�� sorumlu 
hâle getirir. 

�Mevzuat; yasal olarak yürürlü�e konulmu� ve yürürlü�ünü 
muhafaza eden, sigortal�lar�n sa�l���n� koruma ve i� güvenli�i 
alan�nda, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye 
verdi�i yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif 
kural veya hükümlerin tümüdür.  
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� ��verenin sorumlulu�unun tespitinde kaç�n�lmazl�k ilkesi 
dikkate al�n�r. 

�Kaç�n�lmazl�k, olay�n meydana geldi�i tarihte geçerli bilimsel 
ve teknik kurallar gere�ince al�nacak tüm önlemlere ra�men, i� 
kazas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesi durumudur. 

���veren al�nmas� gerekli herhangi bir önlemi almam�� ise ola-
y�n kaç�n�lmazl���ndan söz edilemez. 

��VEREN�N VE ÜÇÜNCÜ K���LER�N SORUMLULU�U 
(ÜÇÜNCÜ K���LER�N VE KAMU GÖREVL�LER�N�N                  
SORUMLULU�U) 

��� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k, üçüncü bir ki�inin kusu-
ru nedeniyle meydana gelmi�se, sigortal�ya ve hak sahiplerine 
yap�lan veya ileride yap�lmas� gereken ödemeler ile ba�lanan geli-
rin ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de�erinin yar�s�, zarara 
sebep olan üçüncü ki�ilere ve �ayet kusuru varsa bunlar� çal��t�ran-
lara rücu edilir. 

� �� kazas�, meslek hastal��� ve hastal�k; kamu görevlileri, er ve 
erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendirilen di�er ki�ile-
rin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� fiiller sonucu meydana 
gelmi� ise, bu fiillerden dolay� haklar�nda kesinle�mi� mahkûmiyet 
karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal� veya hak sahiplerine 
yap�lan ödemeler veya ba�lanan gelirler için kurumuna veya ilgili-
lere rücu edilmez. 

� Ayr�ca, i� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölümlerde, Ka-
nun uyar�nca hak sahiplerine ba�lanacak gelir ve verilecek öde-
nekler için, i� kazas� veya meslek hastal���n�n meydana gelmesinde 
kusuru bulunan hak sahiplerine veya i� kazas� sonucu ölen kusur-
lu sigortal�n�n hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez. 

�Üçüncü bir ki�inin kast� nedeniyle malul veya vazife malulü 
olan sigortal�ya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, Kanun uya-
r�nca ba�lanacak ayl���n ba�lad��� tarihteki ilk pe�in sermaye de-
�erinin yar�s�, Kurumca zarara sebep olan üçüncü ki�ilere rücu 
edilir.  
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�Malullük, vazife malullü�ü veya ölüm hâli, kamu görevlileri-
nin veya er ve erba�lar ile kamu idareleri taraf�ndan görevlendiri-
len di�er ki�ilerin vazifelerinin gere�i olarak yapt�klar� fiiller sonu-
cu meydana gelmi� ise, bu fiillerden dolay� haklar�nda kesinle�mi� 
mahkûmiyet karar� bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal� veya 
hak sahiplerine yap�lan ödemeler veya ba�lanan ayl�klar için Ku-
rumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez. 

 
�� KAZALARI VE MESLEK HASTALI�INDAN  
SA�LANACAK YARDIMLAR 

SOSYAL S�GORTALAR KANUNUNA göre: 

• �� kazalar� ile meslek hastal�klar� halinde sa�lanan yard�m-
lar �unlard�r; 

• A) Sa�l�k yard�m� yap�lmas�,  

• B) Geçici i� göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,  

• C) Sürekli i� göremezlik hallerinde gelir verilmesi,  

• D) Protez araç ve gereçlerinin sa�lanmas�, tak�lmas�, ona-
r�lmas� ve yenilenmesi,  

• E) (A) ve (D) f�kralar�nda yaz�l� yard�mlar için sigortal�n�n 
ba�ka yere gönderilmesi,  

• F) �� kazas� veya meslek hastal��� dolay�s�yla bedeni veya 
ruhi bir ar�zaya u�rayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmay�p, 
ancak yabanc� bir ülkede k�smen veya tamamen tedavisi mümkün 
görülen ve mesle�inde u�rad��� i� göremezlik derecesinin azalabi-
lece�i Kurum sa�l�k tesisleri sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilen 
sigortal�n�n ve bu raporda belirtilmi�se, beraber gidecek kimselerin 
yabanc� ülkelere gidip gelme yol paralar� ile o yerdeki kal�� ve 
tedavi masraflar�n�n ödenmesi, (Sa�l�k Kurulunca verilen rapora 
Kurum veya sigortal� itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek Sa�-
l�k Kurulunca karara ba�lan�r).  

•  
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• G) Cenaze masraf� kar��l��� verilmesi,  

• H) Sigortal�n�n ölümünde hak sahiplerine gelir ba�lanma-
s�,   

(Evlenme yard�m� ayr� maddede düzenlenmi�tir )

SSGSSK göre: 

• Kazas� veya meslek hastal��� sigortas�ndan sa�lanan haklar 
�unlard�r: 

• Sigortal�ya, geçici i� göremezlik süresince günlük geçici i� 
göremezlik ödene�i verilmesi. 

• Sigortal�ya sürekli i� göremezlik geliri ba�lanmas�. 

• �� kazas� veya meslek hastal��� sonucu ölen sigortal�n�n 
hak sahiplerine, gelir ba�lanmas�. 

• Gelir ba�lanm�� olan k�z çocuklar�na evlenme ödene�i ve-
rilmesi. 

• �� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölen sigortal� için ce-
naze ödene�i verilmesi.  

• Gerekli olan her türlü sa�l�k yard�m�n�n yap�lmas� ve pro-
tez araç ve gereçlerin sa�lanmas�, tedavi için yurt d���na gönderil-
mesi 

 (�� KAZASI VE MESLEK HASTALI�GINDAN YAPILACAK 
SA�LIK YARDIMLARI GENEL SA�LIK S�GORTASINDA DÜ-
ZENLENM��T�R) 

-�� kazalar� ve meslek hastal���ndan sa�lanan yard�mlarda prim 
gün say�s� �art� yoktur 

-Kat�l�m pay� ödenmez. 
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�� SA�LI�I VE GÜVENL��� ALANINDA 

AVRUPA D�REKT�FLER�, ULUSAL  
MEVZUAT VE SON GEL��MELER 

Özcan KARABULUT 

 

1. �� SA�LI�I VE GÜVENL��� NED�R? NEDEN ÖNEML�D�R? 

�� Sa�l��� ve Güvenli�i konusu çal��ma hayat�n�n en temel ko-
nular�ndan biridir. �� 

Sa�l��� ve Güvenli�i günümüzde bir bilim dal� olarak kabul 
görmektedir. Di�er bilim dallar�nda oldu�u gibi, �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i de, üretim sürecindeki, toplum hayat�ndaki de�i�ikliklere 
ba�l� olarak sürekli olarak geli�im göstermektedir. 

Üretim süreçlerini, üretim yöntemlerini, verimlili�i, ergonomi-
yi, çal��anlar�n sa�l���n� yak�ndan ilgilendiren �� Sa�l��� ve Güven-
li�i konusu, günümüzde çevre konusuyla birlikte dü�ünülmekte, 
birlikte ele al�nmaktad�r. 

Ça�da� toplumlar insana ve çal��ana de�er vererek, çal��ma ha-
yat�n� çal��ma çevresiyle birlikte daha insanc�l hale getirerek, ya-
�am kalitesini yükselterek, verimlili�i art�rarak hedeflerine ula�-
maktad�rlar. 

Uluslararas� Çal��ma Örgütü (ILO), Dünya Sa�l�k Örgütü 
(WHO), AB (Avrupa Birli�i) gibi uluslararas� kurulu�lar�n çal��ma-
lar� bu yönde olup sözle�me, tavsiye kararlar� ve metinleri bu yön-
dedir. Avrupa Birli�i’nde topluluk düzeyinde geli�tirilen ve yük-
sek bir koruma düzeyi içeren standartlardan biri de i� sa�l��� ve 
güvenli�iyle ilgilidir. 

Çevre ve �� Sa�l��� ve Güvenli�i konusuna gereken önem ve-
rilmedi�inde, bu alandaki sorunlar kendini çevre kirlili�i, hastal�k-
lar, üretim kayb�, i� kazalar�, meslek hastal�klar� ve ölümler �eklin-
de göstermektedir. 
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2. �� SA�LI�I VE GÜVENL��� ALANINDA                                           
    ULUSLARARASI SÖZLE�MELER, BELGELER 

a) BM �nsan Haklar� Evrensel Bildirgesi:  

��te sa�l�k ve güvenlik bir insan hakk�d�r: ��yerinde sa�l�k ve 
güvenlik 1948 tarihli Birle�mi� Milletler �nsan Haklar� Evrensel 
Bildirgesi’nde �u �ekilde yer almaktad�r: 

Madde 7: Bu sözle�menin Taraf Devletleri, herkesin adil ve el-
veri�li çal��ma ko�ullar�nda, özellikle güvenli ve sa�l�kl� ortamlar-
da çal��ma hakk�n� tan�rlar. 

Madde 23: Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirledi�i bir i�ye-
rinde, adil ve elveri�li çal��ma ko�ullar�nda çal��ma hakk� vard�r. 

b) ILO / WHO Ortak Komitesi’nin �� Sa�l��� Tan�m�  

Ortak Komite’nin 1995 y�l�ndaki 12’inci oturumda gözden ge-
çirdi�i tan�m �öyledir: “ �� sa�l���, hangi i�i yaparlarsa yaps�nlar 
bütün çal��anlar�n fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlar�n�n mümkün 
olan en yüksek düzeye ç�kar�lmas�n� ve burada tutulmas�n�; çal��-
ma ko�ullar�ndan kaynaklanan sa�l�k sorunlar�n�n önlenmesini; 
i�çilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortam-
larda çal��t�r�lmalar�n�; özetle i�in insana, insan�n da i�ine uygun 
hale getirilmesini hedefler. 

c) ILO Sözle�meleri: 

ILO’nun i� sa�l��� ve güvenli�i alan�ndaki politikas� temelde iki 
uluslararas� sözle�me ve tavsiye kararlar�nda özlü bir biçimde 
görülmektedir. 

Bunlardan ilki, 1981 tarihli ILO’nun 155 say�l�  �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i Sözle�mesi  ve 164 say�l� Tavsiye Karar�d�r. Bu sözle�me ve 
tavsiye karar�, ulusal ölçekte bir güvenlik ve sa�l�k politikas� olu�-
turulmas�na olanak tan�makta, çal��ma ortamlar�n�n iyile�tirilmesi, 
i� sa�l��� ve güvenli�inin sa�lanmas� için gerek hükümetler tara-
f�ndan gerekse i�yerlerinde yap�labilecekleri belirlemektedir. 
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�kinci temel sözle�me, 1985 tarihli ILO’nun 161 say�l� �� Sa�l��� 
Hizmetleri Sözle�mesi ve 171 say�l� Tavsiye karar�d�r. Bu sözle�me 
ve tavsiye karar�, i� sa�l��� ve güvenli�i alan�ndaki uygulamalara 
katk�da bulunmak üzere i�yeri baz�nda i� sa�l��� hizmetleri düzen-
lenmesini öngörmektedir. 

Türkiye ILO’nun 155 ve 161 say�l� sözle�melerini imzalam��t�r. 

�� sa�l��� ve güvenli�iyle ilgili di�er önemli sözle�meler: 

ILO’nun  1988 tarihli 167 say�l� �n�aat ��lerinde Sa�l�k ve Gü-
venlik Sözle�mesi ve 175 say�l� Tavsiye Karar�.ILO’nun  1995 tarihli 
176 say�l� Madenlerde Sa�l�k ve Güvenlik Sözle�mesi ve 183 say�l� 
Tavsiye karar�.ILO’nun 184 say�l� Tar�mda Sa�l�k ve Güvenlik Söz-
le�mesi.ILO’nun 187 say�l� �� Sa�l��� ve Güvenli�ini Te�vik Söz-
le�mesi 

Ülkemiz, i� kazalar�n�n ve meslek hastal�klar�n�n en yo�un ol-
du�u bu üç alandaki ILO sözle�melerini ve 187 say�l� Sözle�meyi 
henüz onaylamam��t�r. 

d) Avrupa Birli�i Direktifleri:  

Ulusal programla taahhüt edilen, i� sa�l��� ve güvenli�i konu-
sundaki Avrupa Birli�i Direktifleri ile ilgili uyum çal��malar� de-
vam etmektedir. Uyum çal��malar� sonucunda 30’dan fazla yö-
netmelik Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir. Bu 
yönetmelikler i� sa�l��� ve güvenli�i yönetmeli�inden ekranl� araç-
lara, gürültü, titre�im, kimyasal maddeler, patlay�c� ortamlarda 
çal��malarla ilgili yönetmeliklerden ki�isel koruyucular, asbestle 
çal��malara kadar farkl� i�kollar�yla ilgili yönetmelikleri kapsamak-
tad�r. 4857 say�l� �� Kanunu kapsam�nda i� sa�l��� ve güvenli�iyle 
ilgili yönetmeliklere a�a��da yer verilmektedir: 

• Asbestle Çal��malarda Sa�l�k ve Güvenlik Önlemleri Hakk�n-
da Yönetmelik (83/477/EEC) (78. md.) 

• Çal��anlar�n �� Sa�l��� ve Güvenli�i E�itimlerinin Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik (77. Md) 
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• Ekranl� Araçlarla Çal��malarda Sa�l�k ve Güvenlik Önlemleri 
Hakk�nda Yönetmelik (90/270/EEC) (78. Md.) 

• Elle Ta��ma ��leri Yönetmeli�i (90/269/EEC) (78. Md.) 

• Geçici veya Belirli Süreli ��lerde �� Sa�l��� ve Güvenli�i Hak-
k�nda Yönetmelik (91/383/EEC) (78. Md) 

• Gürültü Yönetmeli�i (2003/10/EC-(86/188/EEC) (78.Md.) 

• Güvenlik ve Sa�l�k ��aretleri Yönetmeli�i (92/58/EEC) (78. 
Md.) 

• �� Ekipmanlar�n�n Kullan�m�nda Sa�l�k ve Güvenlik �artlar� 
Yönetmeli�i (89/655/EEC) (78. Md.) 

• �� Güvenli�i ile Görevli Mühendis veya Teknik Eleman Gö-
rev, Yetki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik (82.Md.) 

• �� Sa�l��� ve Güvenli�i Kurullar� Hakk�nda Yönetmelik 
(80.Md.) 

• �� Sa�l��� ve Güvenli�ine �li�kin Risk Gruplar� Listesi Tebli�i 

• ��yeri Bina ve Eklentilerinde Al�nacak Sa�l�k ve Güvenlik Ön-
lemlerine �li�kin Yönetmelik (89/654/EEC) (78. Md.) 

• ��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Ça-
l��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 

• Titre�im Yönetmeli�i (2002/44/EC) (78.Md.) 

• Yap� ��lerinde Sa�l�k ve Güvenlik Yönetmeli�i (92/57/EEC) 
(78.Md.) 

• A��r ve Tehlikeli ��ler Yönetmeli�i (85.Md.) 

• Ki�isel Koruyucu Donan�mlar�n ��yerinde Kullan�lmas� Hak-
k�nda Yönetmelik (89/656/EEC) (78.Md.) 

• ��yerlerinde ��in Durdurulmas�na veya ��yerinin Kapat�lma-
s�na Dair Yönetmelik (79. Md.) 
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• Sondajla Maden Ç�kar�lan ��letmelerde Sa�l�k ve Güvenlik 
�artlar� Yönetmeli�i (92/91/EEC) 

• Yeralt� ve Yerüstü Maden ��letmelerinde Sa�l�k ve Güvenlik 
�artlar� Yönetmeli�i (92/104/EEC) (78.Md.) 

• Patlay�c� Ortamlar�n Tehlikelerinden Çal��anlar�n Korunmas� 
Hakk�nda Yönetmelik (99/92/EC) (78. Md.) 

• Gebe veya Emziren Kad�nlar�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Em-
zirme Odalar� ve Çocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Yönetmelik 
(92/85/EEC) (88. Md.) 

• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çal��malarda Sa�l�k ve 
Güvenlik Önlemleri Hakk�nda Yönetmelik (90/394/EEC-97/42/EEC-
99/38/EC) (78. Md.) 

• Kimyasal Maddelerle Çal��malarda Sa�l�k ve Güvenlik Ön-
lemleri Hakk�nda Yönetmelik (98/24/EC-2000/39/EC S�n�r De�er) 
(78. Md.) 

• Ki�isel Koruyucu Donan�m Yönetmeli�i 

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hak-
k�nda Yönetmelik (2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC) 
(78.Md.) 

• Bal�kç� Gemilerinde Yap�lan Çal��malarda Sa�l�k ve Güvenlik 
Önlemleri Hakk�nda Yönetmelik (93/103/EEC) (78/2. Md.) 

• ��yeri Kurma �zni ve ��letme Belgesi Al�nmas� Hakk�nda Yö-
netmelik (78/2 Md.) 

• Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Taraf�ndan Yap�lacak 
Piyasa Gözetimi ve Denetimine �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda 
Yönetmelik 

• ��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Ça-
l��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik (81. Md.) 

• �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetmeli�i (89/391/EEC) (78. Md.) 
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• Haz�rlama, Tamamlama ve Temizleme ��leri Yönetmeli�i (70. 
Md.) 

• Sa�l�k Kurallar� Bak�m�ndan Günde Ancak Yedi Buçuk Saat 
veya Daha az Çal���lmas� Gereken ��ler Hakk�nda Yönetmelik (63. 
Md. Son f�kras�) 

Bu yönetmeliklerden �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetmeli�i ( 
89/391/EEC) Dan��tay 10. Dairesi’nin 15.06.06/3007 say�l� karar� ile; 
��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal��ma 
Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmeli�i i�yeri hekimi tan�m�, 18-19-
20-25 ve 26. maddeleri; �� Güvenli�i ile Görevli Mühendis veya 
Teknik Elemanlar�n Görevleri ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hak-
k�nda yönetmelik i� güvenli�i uzman� tan�m�, 
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16. maddeleri iptal edilmi�tir.  

ÇSGB taraf�ndan 15 A�ustos 2009 tarihinde “��yeri Sa�l�k ve 
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri Hakk�n-
da Yönetmelik” ç�kar�lm��t�r. Bu yönetmelikle 50 i�çi s�n�rlamas� 
devam etmekte, en önemlisi i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin 
d��ar�dan sa�lanmas�n�n, ba�ka deyi�le bu hizmetlerin ta�erondan 
sa�lanmas�n�n yolu aç�lm��t�r. 

�imdilerde yine ÇSGB taraf�ndan ç�kar�lmak istenen “Çal��an-
lar�n �� Sa�l��� ve Güvenli�i E�itimlerinin Usul ve Esaslar� Hak-
k�nda Yönetmelik” tasla�� ile de sa�l�k hizmetlerinin piyasadan 
sa�lanmas�n�n yolu iyice sa�lamla�t�r�lmaktad�r. 

3. ULUSAL MEVZUATTA �� SA�LI�I VE GÜVENL��� 

a) Anayasa 

 Madde 18: Hiç kimse zorla çal��t�r�lamaz. Angarya yasakt�r. 

 Madde 48: Herkes diledi�i alanda çal��ma ve sözle�me hürri-
yetlerine sahiptir. 

 Madde 56: Herkes sa�l�kl� ve dengeli bir çevrede ya�ama hak-
k�na sahiptir. Çevreyi geli�tirmek, çevre sa�l���n� korumak ve çev-
re kirlenmesini önlemek Devletin ve vatanda�lar�n ödevidir. Dev-
let, herkesin hayat�n�, beden ve ruh sa�l��� içinde sürdürmesini 
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sa�lamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi art�rarak, 
i�birli�ini gerçekle�tirmek amac�yla sa�l�k kurulu�lar�n� tek elden 
planlay�p hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve 
özel kesimlerdeki sa�l�k ve sosyal kurumlar�ndan yararlanarak, 
onlar� denetleyerek yapar. Sa�l�k hizmetlerinin yayg�n olarak yeri-
ne getirilmesi için kanunla genel sa�l�k sigortas� kurulabilir. 

b) 4857 Say�l� �� Kanunu Ara dinlenmesi 

MADDE 68- ��çilere dört saat veya daha k�sa süreli i�lerde en 
az on be� dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar süren i�lerde 
en az yar�m saat, yedi buçuk saatten uzun süren i�lerde en az bir 
saat ara dinlenmesi verilir. Bu süre günlük çal��ma süresine, gele-
neklere ve i�in gere�ine uyarlanmal�, aral�ks�z kullan�lmal�d�r. Bu 
süre farkl� saatlerde kulland�r�labilir. Dinlenme süresi çal��ma sü-
resinden say�lmaz.  

Gece çal��mas� 

MADDE 69- Gece dönemi en geç saat 20.00’de ba�lar, en erken 
saat 07.00’da sonlan�r ve en çok on bir saat sürer. Gece çal��mas� 
yedi buçuk saati a�amaz. Gece postalar� bir veya iki haftal�k süreler 
ile de�i�tirilebilir. Postas� de�i�tirilen i�çi en az on bir saat dinlen-
meden di�er postada çal��t�r�lamaz. Gece çal��t�r�lacak i�çilerin 
sa�l�k durumunun gece çal��mas�na uygunlu�u i�e ba�lamadan 
önce al�nan sa�l�k raporu ile belgelenir, bu i�çilere en geç iki y�lda 
bir periyodik sa�l�k kontrolü yap�l�r. Gece çal��mas� nedeniyle 
sa�l��� bozuldu�u raporla belgelenen i�çiye i�veren olanakl� ise 
gündüz postas�nda sa�l���na uygun bir i� verir. ��veren gece çal��-
t�raca�� i�çilerin listesini, i� ba�lamadan önce ilgili bölge müdürlü-
�üne verir. 

Anal�k halinde çal��ma ve süt izni 

MADDE 74- Kad�n i�çi do�umdan önce ve sonra sekizer hafta 
çal��t�r�lamaz. Ço�ul gebelikte do�um öncesi süreye iki hafta ekle-
nir. Sa�l���n�n uygun oldu�u hekim onay� ile belirlenen kad�n i�çi 
do�uma üç hafta kal�ncaya kadar çal���p, kalan süreyi do�umdan 
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sonra kullanabilir. Bu süreler sa�l�k durumuna ve i�in özelli�ine 
göre hekim raporu ile art�r�labilir. Gebe i�çi ücretli periyodik kont-
rol izni kullan�r, hekim raporu ile gerekli görülüyor ise sa�l���na 
uygun daha hafif bir i�e aktar�l�r ve bu nedenle ücreti azalt�lmaz. 
Gebelik izni biten i�çiye isterse alt� aya kadar ücretsiz izin verilir. 
Bu süre y�ll�k ücretli izin kapsam�nda de�ildir. Bir ya��ndan küçük 
çocu�unu emzirmesi için i�çiye günde toplam bir buçuk saat süt 
izni verilir. Günlük çal��ma süresinden say�lan bu izni hangi saat-
lerde ve kaç kerede kullanaca��n� i�çi belirler.  

Be�inci Bölüm: �� Sa�l��� ve Güvenli�i ��verenlerin ve                
��çilerin yükümlülükleri 

MADDE 77- ��veren i�yerinde i� sa�l��� ve güvenli�ini sa�la-
mak için gerekli her türlü önlemi almal�, araç ve gereci eksiksiz 
bulundurmal�, önlemlere uyulmas� için i�çilere hak ve görevleri, 
tehlike ve riskler, önlemler hakk�nda e�itmeli ve önlemlere uyulup 
uyulmad���n� denetlemeli, i�çiler de önlemlere uymal�d�r. ��veren 
i� kazas� ve meslek hastal�klar�n� en geç iki i� günü içinde yaz�yla 
Çal��ma Bölge Müdürlü�ü ve Sosyal Sigorta Bölge Müdürlü�ü’ne 
bildirmelidir.  

Sa�l�k ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri 

MADDE 78- Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� i� sa�l��� ve 
güvenli�inin korunmas�n� sa�lamak amac�yla Sa�l�k Bakanl���n�n 
görü�ünü alarak tüzük ve yönetmelikler ç�kar�r. (5763 say�l� “�s-
tihdam Paketi” diye an�lan Kanunla kimsen de�i�ti)  

��in durdurulmas� veya i�yerinin kapat�lmas� 

MADDE 79- ��yerinde ya�amsal risk olu�turan her durumda i� 
sa�l��� ve güvenli�i denetimi yapmaya yetkili iki müfetti�, Çal��ma 
Bölge Müdürü ve bir i�çi ve bir i�veren temsilcisinden olu�an ko-
misyon i�in bütünüyle veya k�smen durdurulmas�na veya i�yeri-
nin kapat�lmas�na karar verebilir. Bu karara i�veren yerel i� mah-
kemesinde alt� i�günü içinde itiraz edebilir. �tiraz, karar�n uygu-
lanmas�n� durdurmaz. Mahkeme itiraz� öncelikle görü�ür ve alt� i� 
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gününde karara ba�lar. Karar kesindir. Durdurma veya kapatma 
nedeniyle i�siz kalan i�çiye ücreti ödenir veya mesle�ine ve duru-
muna uygun ve ücret kayb� olu�turmayacak ba�ka bir i� verilir.  

�� sa�l��� ve güvenli�i kurulu 

MADDE 80- ��veren en az elli i�çi çal��t�ran ve alt� aydan uzun 
süreli i�lerin yap�ld��� sanayi i�yerlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i 
kurulu kurar. ��veren bu kurulun mevzuata uygun kararlar�n� 
uygulamakla yükümlüdür.  

��yeri hekimleri 

MADDE 81- En az elli i�çinin sürekli çal��t���, alt� aydan uzun 
süreli i�ler yap�lan i�yerlerinde i�veren önleme ve koruma amaçl� 
sa�l�k hizmeti üretmesi için i�yeri hekimi istihdam eder. (5763 
say�l� “�stihdam Paketi” diye an�lan Kanunla k�smen de�i�ti) 

�� güvenli�i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 

MADDE 82- En az elli i�çinin sürekli çal��t���, alt� aydan uzun 
süreli i�ler yap�lan i�yerlerinde i�veren önleme ve koruma amaçl� 
sa�l�k hizmeti üretmesi için mühendis veya teknik eleman istih-
dam eder. (5763 say�l� “�stihdam Paketi” diye an�lan Kanunla bu 
madde kald�r�ld�) 

��çilerin haklar� 

MADDE 83- ��yerinde yak�n, acil ve ya�amsal bir sa�l�k güven-
lik riski ile kar��la�an i�çi i� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna duru-
mun saptanmas� ve önlem al�nmas� istemiyle ba�vurabilir. Kurul 
ayn� gün toplan�r, durumu tutanakla saptar ve karar� i�çiye yaz�yla 
bildirir. ��yerinde kurul yoksa, istem i�veren veya vekiline yap�l�r. 
��veren veya vekili istemi yaz�l� yan�tlar. Kurul i�çinin istemi yö-
nünde karar verirse, uygun önlem al�n�ncaya kadar i�çi çal��maya-
bilir. ��çinin çal��mad��� dönemdeki ücreti ve haklar� sakl�d�r. Ku-
rul karar�na ve i�çinin istemine ra�men önlem al�nmad���nda, i�çi 
alt� i� günü içinde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdini feshe-
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debilir. �� durdurulur veya i�yeri kapat�l�r ise, bu madde hükümle-
ri uygulanmaz.  

A��r ve tehlikeli i�ler 

MADDE 85- Çocuklar ve on alt� ya��ndan küçük genç i�çilerin 
a��r ve tehlikeli i�lerde çal��t�r�lamaz. Hangi i�lerin a��r ve tehlikeli 
i�lerden say�ld���, kad�nlarla on alt� ya��n� doldurmu� fakat on 
sekiz ya��n� bitirmemi� genç i�çilerin hangi a��r ve tehlikeli i�lerde 
çal��t�r�labilecekleri ilgili yönetmelikte belirtilmi�tir.  

A��r ve tehlikeli i�lerde rapor 

MADDE 86- Sa�l���n�n bu i�e uygun oldu�u i�e girerken yap�-
lan ve her y�l en az bir kez tekrarlanan sa�l�k muayenesiyle verilen 
sa�l�k raporuyla belgelenmeyen i�çi a��r ve tehlikeli çal��t�r�lamaz. 
Sosyal Sigortalar Kurumu i�e giri� muayenesi yapmaktan kaç�na-
maz. ��veren istendi�inde bu raporlar� yetkili ki�i ve kurulu�lara 
göstermek zorundad�r.  

�� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetmeli�i ��verenlerin                              
Yükümlülükleri 

Madde 5- ��veren i�le ilgili her konuda i�çinin sa�l�k ve güven-
li�ini korumakla yükümlüdür, bu yükümlülük, uzman ki�i ve 
kurulu�lardan hizmet al�nd��� veya i�çilerin bu konudaki görevleri 
oldu�u için ortadan kalkmaz.  

Madde 6- ��veren, sa�l�k ve güvenli�i korumak için: Risk de-
�erlendirmesinde önlenebilir oldu�u belirlenen riskleri önlemek, 
önlenemeyen riskleri s�ras�yla kayna�a, ortama ve ki�iye yönelik 
önlemler ile denetim alt�na almak, bilimsel teknik geli�meleri izle-
yerek yeni önleme ve koruma yöntemlerini i�yerinde uygulamak 
ve bu amaçla gerekli örgütlenmeyi kurmak ve hizmetleri üretmek, 
kayna�� sa�lamak zorundad�r.  
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Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 

Madde 7- ��veren i�yerinde önleme ve koruma hizmetlerinin 
yerine getirilmesi için: ��yerinde gerekli bilgi ve beceriye sahip 
yeterli say�da ki�iyi görevlendirir, bu ki�ilere görevleri için yeterli 
zaman ve olanak sa�lar. Bu ki�iler bu görevleri yürüttükleri için 
zarara u�ramamal�d�r. ��yerinde bu görevleri yürütebilecek nitelik-
te personel yoksa, i�veren yeterlik belgesi olan uzman ki�i veya 
kurulu�lardan hizmet al�r. ��veren bu ki�i veya kurulu�lara, i�çile-
rin sa�l�k ve güvenli�ini etkiledi�i bilinen veya etkilemesi olas� 
tehlikeler hakk�nda bilgi verir, i�letme ve i�çiler ile ilgili olan ve 
önleme koruma etkinliklerini ilgilendiren bilgileri aktar�r.  

�lk yard�m, Yang�nla Mücadele ve Ki�ilerin Tahliyesi, Ciddi 
ve Yak�n Tehlike 

Madde 8- ��veren i�yeri büyüklü�ünü, i�in özelli�ini ve insan 
say�s�n� göz önünde tutarak ilk yard�m, yang�nla mücadele ve 
ki�ilerin tahliyesi için önlem al�nmas�n� sa�lar ve i�yerinde bu ko-
nularda e�itilmi�, uygun donan�ma sahip, yeterli say�da ki�i görev-
lendirir. Bu alanlarda i�yeri d���ndaki kurulu�larla ba�lant� kurar 
ve sürdürür. Ciddi ve yak�n tehlikeye maruz kalm�� ve kalmas� 
olas� i�çileri tehlikeler ve al�nm�� ve al�nacak önlemler hakk�nda en 
k�sa sürede bilgilendirir. Bu durumdaki i�çilerin i�i an�nda b�raka-
rak, çal��ma yerine bo�alt�p güvenli bir yere gidebilmeleri  için 
düzenleme yapar ve olay an�nda bu yönde talimat verir. Bu du-
rumlar için e�itilip görevlendirilen uygun donan�ml� ki�iler d���n-
daki i�çilerin çal��may� sürdürmeleri istenemez, i�yerini veya teh-
likeli bölgeyi bo�altan i�çilerin bu nedenle zarar görmeleri engelle-
nir. ��veren, ciddi ve yak�n tehlikeyi haber veremeyen i�çilerin 
kendi bilgileri ve teknik donan�mlar� ile olumsuz sonuçlar� engel-
leyecek çal��malar� yapabilecek durumda olmalar�n� sa�lamal�, 
kusurlu davranmad�kça bu giri�imleri nedeniyle zarar görmelerini 
önlemelidir.  
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��çilerin Bilgilendirilmesi 

Madde 10- ��yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin etkin 
bir biçimde sürdürülmesi için i�çiler bilgilendirilmelidir. Bu amaç-
la i�veren i�çilerin ve temsilcilerinin i�yeri genelindeki, çal��t�klar� 
bölümlerdeki veya yürüttükleri i�lerdeki sa�l�k ve güvenlik riskle-
ri, koruyucu ve önleyici önlemler ve koruma amac�yla görevlendi-
rilmi� ki�iler hakk�nda bilgilendirilmelerini sa�lamak, i�yerinde 
sa�l�k ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumlulu�u bulunan 
i�çilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için 
gerekli bilgilere ula�malar�n� sa�lamak ve ba�ka i�yerlerinden ça-
l��mak üzere kendi i�yerine gelen i�çilerin de ayn� bilgileri almala-
r�n� sa�lamak için söz konusu i�çilerin i�verenlerini de bilgilen-
dirmek, zorundad�r.  

��çilerin Görü�lerinin Al�nmas� ve Kat�l�m�n�n Sa�lanmas� 

Madde 11- ��veren sa�l�k ve güvenlik konular�nda i�çilerin ve-
ya temsilcilerinin görü�lerini al�r, öneri getirme hakk� tan�r ve gö-
rü�melere kat�lmalar�n� sa�lar ve riskler, önlemler, sa�l�k güvenlik 
çal��anlar�n�n görevlendirilmesi, d��ar�dan hizmet al�nmas�, e�itim 
planlanmas� konular�nda görü�lerini al�r. Bu alanda görevli i�çi 
temsilcileri yürüttükleri görevler nedeniyle dezavantajl� duruma 
dü�ürülemezler. ��veren temsilcilere Yönetmelikte belirtilen görev-
lerini yerine getirebilmeleri için her türlü olana�� ve çal��ma saatle-
ri içerisinde yeterli zaman� sa�lar. ��çi temsilcileri i�verenin ald��� 
i� sa�l��� ve güvenli�i önlemlerinin ve sa�lad��� olanaklar�n yeter-
siz oldu�u kan�s�na vard�klar�nda Bakanl��a ba�vurma hakk�na 
sahiptir ve i�yerinde yetkili makam�n yapt��� denetimler s�ras�nda 
görü� bildirebilirler. 

��çilerin E�itimi 

Madde 12- ��veren i�yerinde sa�l�k ve güvenli�i sa�lamak ve 
sürdürmek için i�çinin çal��t��� yere ve yapt��� i�e özel bilgi ve 
talimatlar� da içeren sa�l�k güvenlik e�itimi almas�n� sa�lar. Bu 
e�itim özellikle; i�e ba�larken, çal��ma yeri, i�, i� ekipman ve tek-
noloji de�i�ti�inde yap�l�r. E�itim de�i�en ve sonradan olu�an 
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risklere uygun olarak yenilenir veya tekrarlan�r. ��veren i�yerine 
ba�ka i�yerlerinden çal��mak için gelen i�çilerin kar��la�malar� 
olas� sa�l�k ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat al-
malar�n� sa�lar. Sa�l�k ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan i�çi 
temsilcileri özel olarak e�itilir. E�itim, i�çilere veya temsilcilerine 
mali yük getirmez ve e�itimlerde geçen süre çal��ma süresinden 
say�l�r. 

��çilerin Yükümlülükleri 

Madde 13- ��çiler i�yerinde sa�l�k ve güvenlikle ilgili a�a��daki 
kurallara uymal�d�r:  

a) ��çiler davran�� ve kusurlar� nedeniyle kendilerinin ve di-
�er ki�ilerin sa�l�k ve güvenli�inin olumsuz etkilenmemesi için 
azami dikkati gösterirler ve görevlerini, i�veren taraf�ndan kendi-
lerine verilen e�itim ve talimatlar do�rultusunda yaparlar.  

b) ��çiler, i�veren taraf�ndan kendilerine verilen e�itim ve ta-
limatlar do�rultusunda: Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli mad-
de, ta��ma ekipman� ve di�er araçlar� do�ru kullanmal�; ki�isel 
koruyucu donan�m� do�ru kullanmal� ve kullan�mdan sonra sak-
lad��� yere geri koymal�, i�yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, 
tesis ve binalardaki güvenlik donan�mlar�n� do�ru kullanmal� ve 
bunlar� keyfi olarak ç�karmamal� ve de�i�tirmemelidirler;  

c) ��yerinde sa�l�k ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike ol-
du�u kan�s�na vard�klar� herhangi bir durumla kar��la�t�klar�nda 
veya koruma önlemlerinde aksakl�k ve eksiklik gördüklerinde, 
i�verene veya sa�l�k ve güvenlik i�çi temsilcisine derhal haber 
vermelidirler; 

d) ��yerinde tefti�e yetkili makam�n sa�l�k ve güvenli�in ko-
runmas� için belirledi�i ko�ullar�n yerine getirilmesinde i�veren 
veya sa�l�k ve güvenlik i�çi temsilcisi ile i�birli�i yapmal�d�rlar;  

e) ��veren taraf�ndan güvenli çal��ma ortam ve ko�ullar�n�n 
sa�lanmas� ve kendi yapt�klar� i�lerde sa�l�k ve güvenlik yönün-
den risklerin önlenmesinde, i�veren veya sa�l�k ve güvenlik i�çi 
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temsilcisi ile mevzuat uygulamalar� do�rultusunda i�birli�i yap-
mal�d�rlar.  

Sa�l�k Gözetimi 

Madde 14- ��veren her i�çiye i�yerinde kar��la�aca�� sa�l�k gü-
venlik risklerine uygun sa�l�k gözetimi yapar. Bunun için her i�çi-
ye i�e girerken sa�l�k durumunun yapaca�� i�e uygun oldu�unu 
belirten sa�l�k raporu al�n�r. Bu raporlar i�in devam� süresince i�in 
özelli�ine göre belirlenen düzenli aral�klarla tekrarlanan muayene-
lerle yenilenir.  

Risk Gruplar� 

Madde 15- Kad�nlar, çocuklar, ya�l�lar, özürlüler ve di�er hassas risk 
gruplar�, özellikle bunlar� etkileyen tehlikelere kar�� korunurlar. 

Sa�l�k ve Güvenlik ��çi Temsilcisi 

Madde 16- ��yerinde sa�l�k ve güvenlik çal��malar�na kat�lma, 
çal��malar� izleme, önlem al�nmas�n� isteme, öneri yapma gibi ko-
nularda i�çileri temsil etmeye yetkili olan ve i�çiler taraf�ndan seçi-
len bir veya daha çok i�çi sa�l�k ve güvenlik i�çi temsilcisi olarak 
görev yapar.  

4.  4857 SAYILI �� KANUNU’NDA �� SA�LI�I VE 
GÜVENLI�I ILE �LG�L� MADDELERE ELE�T�REL BAKI� 

4857 say�l� �� Kanunun 5. bölümü i� sa�l��� ve güvenli�iyle ilgili 
maddelerden olu�maktad�r. Kanunla ilk defa i�yerlerinde genel bir 
önleme politikas� geli�tirilmeye çal���lm��t�r, ancak a�a��da görüle-
ce�i gibi hala s�k�nt�lar sürmektedir. 

4857 say�l� �� Kanunu çerçevesinde, 80, 81 ve 82. maddeler toplu 
olarak de�erlendirildi�inde; eski kanunda olmayan düzenlemeler-
le, 80. maddede i�verenin Kurul kararlar�na uyma zorunlulu�unun 
getirilmesi; 81. maddede i�yeri hekimlerine �� Kanununda yer ve-
rilmesi (eski yasada �S�G Tüzü�ünün 91. maddesinde yer almak-
tayd�), i�yeri sa�l�k birimi olu�turulmas�; 82.maddede yine eski 
kanunda olmayan bir düzenlemeyle, i�yerlerinde i� güvenli�iyle 
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ilgili mühendis veya teknik elemanlar�n görevlendirilmesi olumlu 
birer özelliktir. 

Ancak, i�çi sa�l��� ve güvenli�i kurulunun sadece 50’den fazla 
i�çi çal��t�ran i�yerlerinde kurulmas�; sa�l�k birimi kurma ve i�yeri 
hekimi çal��t�rma zorunlulu�unun yine 50’den fazla i�çi çal��t�ran 
i�yerlerini kapsamas�; i� güvenli�i ile ilgili görevli mühendis veya 
teknik elamanlar�n�n yine 50’den fazla i�çi çal��t�ran i�yerleri için 
getirilmesi önemli bir eksikliktir. 

Bilindi�i gibi, 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerlerinin tüm i�yerleri 
içindeki oran� yakla��k yüzde 90’� bulmaktad�r. SSK’n�n  verilerine 
göre, i� kazalar�n�n yüzde 70’i 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerlerinde 
oldu�u göz önünde tutulursa, çal��anlar�n büyük bir bölümünün 
sa�l�k-güvenlik haklar�ndan yararlanamad�klar� ortaya ç�kmakta-
d�r. 

83. Maddede; eski kanunda olmayan bir düzenlemeyle, i� sa�-
l��� ve i� güvenli�i aç�s�ndan i�çinin sa�l���n� bozacak veya vücut 
bütünlü�ünü tehlikeye sokacak yak�n, acil ve hayati tehlike ile 
kar�� kar��ya kalan i�çi �S�G Kuruluna ba�vurarak durumun tespit 
edilmesini ve gerekli tedbirlerin al�nmas�na karar verilmesini talep 
edebilecek, Kurulun i�çinin talebi yönünde karar vermesi halinde 
i�çi gerekli i� sa�l��� ve güvenli�i tedbiri al�n�ncaya kadar çal��-
maktan kaç�nabilecek, tedbirin al�nmad��� i�yerinde i�çiler hizmet 
akitlerini derhal feshedebilecek olmalar� olumlu bir özelliktir. 

87. Maddede; on sekiz ya�andan küçük i�çiler için rapor mad-
desindeki hükümlerle çocuk i�çilerin sa�l�k durumlar�n�n daha s�k 
kontrolü amaçlanm��, asgari ya� ve çocuklar�n sa�l�klar� aç�s�ndan 
da ILO’nun 138, ve 183 nolu sözle�melerine uyum ve uygunluk 
sa�lanm��, dolay�s�yla olumlu bir geli�medir. 

�� Kanununun 105. maddesiyle, i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i ile 
ilgili 77., 78., 79.,80., 81., 82, 85., 86., 88., 89. maddelerindeki hü-
kümlere uymayan i�veren veya vekiline çe�itli yapt�r�mlar getir-
mektedir. Sorunlar�n çözümü sadece ceza yakla��m�yla sa�lana-
maz, ancak kabul edilmeli ki, art�r�lm�� haliyle al�nmayan her i� 
sa�l��� ve güvenli�i önlemi için 200 lira, i�çilere doktor raporu 
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almayan i�verene her i�çi için 200 lira, yasada öngörülen hükümle-
re uymadan i�yeri açanlara ve tehlikeli i�lerde 16 ya��ndan küçük-
leri çal��t�ranlara 1000 liral�k cezalar cayd�r�c� olmaktan uzak gö-
rünmektedir. 

Ça�da� i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i standartlar� ve normlar�ndan 
söz edebilmemiz için,  tüm i�yerlerinin ve tüm çal��anlar�n  sa�l�k 
ve güvenlik kapsam�nda olmas� gerekmektedir.  Özellikle küçük 
ve orta boy i�letmelerdeki, tar�msal alandaki  olumsuz ko�ullar 
dikkate al�nd���nda bu maddelerin yeterli olmad��� görülmektedir.  

Mevzuat�n en önemli eksikli�i i�çilerin ve i�yerlerinin, küçük ve 
orta boy i�letmelerin büyük bir bölümünü geni� bir koruma  aç�-
s�ndan kapsam d��� b�rakmas�d�r. Üretimin �ehirlerin uzak semtle-
rine, uzak bölgelerine kayd���, apartman altlar�nda yay�ld���, i�çi-
lerin sa�l�ks�z ortamlarda çal��t�r�ld�klar� günümüz Türkiye’sinde 
bu mevzuat�n uygulamada ciddi sorunlar yarataca�� aç�kt�r.  

Bu olumsuz tabloyu de�i�tirmek için, 50’den az i�çi çal��t�ran 
i�yerlerinin, küçük ve orta boy i�letmelerin i�yeri ortak sa�l�k bi-
rimleri olu�turmalar�n�n zorunlu hale getirilmesi, e�itli�in sa�lana-
rak i� sa�l��� ve güvenli�inden her çal��an�n yararlanmas� gerek-
mektedir. 

Sonuç olarak; 4857 say�l� Kanunu’nun getirdi�i en önemli ye-
nilikler: 

-�SG konusunda i�verenin e�itim verme zorunlulu�u, 

-�SG kurul kararlar�n�n uygulanma zorunlulu�u, 

-��yeri hekimi, i� güvenli�i uzman� çal��t�rma zorunlulu�u, 

-Yak�n, acil ve hayati tehlike kar��s�nda i�çinin çal��mama hak-
k�d�r. 

En önemli eksiklikler ise, 
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-Kapsam sorunu: 

�SG’ye ili�kin düzenlemelerde devlet memurlar�, tar�m çal��an-
lar� vb. kapsam d��� kalm��lard�r, 

-Yayg�nl�k sorunu: 

50 i�çiden daha az i�çi çal��t�ran i�yerlerinde �SG kurulu kurma, 
i�yeri hekimi ve �SG uzman� çal��t�rma zorunlulu�unun olmamas�, 

Yak�n, acil ve hayati tehlike kar��s�nda i�çinin çal��mama hak-
k�n� düzenleyen maddenin uygulanamamas�d�r. 

c) Yönetmelikler:  

�� sa�l��� ve güvenli�i alan�nda 30 dan fazla yönetmelik ç�ka-
r�lm��t�r. Bu yönetmeliklerden pek ço�u AB direktifi olup aynen 
çevrilmi�tir. Konuyla ilgili 4 tebli� yay�mlanm��t�r. Çevirisi yap�lan 
AB yönergelerindeki düzenlemelerde metinler da��n�k, çeli�kili ve 
yüzeyseldir. Bu yan�yla uygulamada sorunlar ya�anmas�na neden 
olacakt�r. Bakanl�k temsilcileri yönetmeliklerin de�i�tirilmesinin 
kolay olaca��n� ileri sürmekte, ihtiyaca göre ileride de�i�iklik yap�-
laca��n� belirtmi�lerdir. (AB direktifleri bölümünde yer alm��t�r) 

5. TÜRK�YE’DE �� KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI 
VE ÖLÜMLER 

A�a��daki tabloda görülece�i gibi, 2005 y�l�nda i� kazas� say�s� 
73.923 iken bu say� 2006’da 79.027’ye, 2007 y�l�nda ise 80.602’ye 
yükselmi�tir. �� kazalar� ve meslek hastal�klar� sonucu ölümler 
incelendi�inde, 2001-2004 dönemindeki göreceli gerileme, 2005 
y�l�ndan itibaren yeniden yükselerek s�ras�yla 1.096, 1.601 ve 1.044 
olarak gerçekle�mi�tir. A�a��daki tabloda y�llar itibariyle i� kazala-
r�, meslek hastal�klar� ve ölümlere er verilmekte, ayr�ca en çok i� 
kazalar�n�n ve meslek hastal�klar�n�n görüldü�ü in�aat ve maden 
i�kollar�ndaki istatistikler de iki ayr� tabloda gösterilmektedir. 
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�� kazalar�n�n ve meslek hastal�klar�n�n gerçek boyutu:  

Ülkemizde SSK taraf�ndan tutulan istatistikler, yaln�zca 506 sa-
y�l� Kanuna tabi olan i�çilerle s�n�rl�d�r. SSK verilerin yaln�zca si-
gortal�lar� kapsad���, sigortal�lar�n say�s�n�n da yakla��k 9 milyon 
ki�i oldu�u, buna kar��l�k toplam istihdam�n yakla��k 22.5 milyon 
ki�i oldu�u dü�ünülürse, gerçekte i� kazalar� ve buna ba�l� olarak 
ölümlerin, meslek hastal�klar�n�n çok daha fazla oldu�u anla��l-
maktad�r. 

Öte yandan, Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) taraf�ndan ilk 
defa yap�lan, 2007 y�l� Nisan, May�s ve Haziran dönemini alan “�� 
Kazalar� ve ��e Ba�l� Sa�l�k Problemleri” konulu ara�t�rmaya göre, 
her 100 çal��andan 2.9’u son bir y�lda i� kazas� geçirmi�tir. Raporun 
en önemli iki noktas�, i� kazas� geçirenlerin yüzde 56.6’s�n�n on 
ki�iden az çal��an i�yerlerinde meydana gelmesi ve i� kazas� geçi-
renlerin yüzde 40.4’ünün geçirmi� oldu�u kaza nedeniyle i�inden 
uzakla�m�� olmas�d�r. Raporun çarp�c� noktalar�ndan biri de, her 
100 çal��andan 3.7’si çal��t��� i�le ba�lant�l� olarak meslek hastal�-
��na yakalanmas�d�r. 
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Son dönemde Tuzla tersanelerinde gerçekle�en kazalar da i� 
sa�l��� ve güvenli�i alan�ndaki tablonun ne kadar kötü oldu�unu 
göstermektedir. Bu i�kolunda 2008 y�l�nda gerçekle�en i� kazalar� 
ve ölümlerin pek ço�u kay�t d���l�k nedeniyle SGK istatistiklerine 
yans�mayacakt�r. Tuzla tersaneler bölgesinde ana i�, 4857 say�l� �� 
Kanunu’na ayk�r� bir �ekilde büyük oranlarda ta�eron firmalar�na 
kayd�r�lm��t�r. 4857 say�l� �� Kanunu alt i�vereni, “tan�mlar” ba�l�-
��nda 2. maddesi son f�kras�yla tan�mlamaktad�r. Burada, “��let-
menin ve i�in gere�i ile teknolojik nedenlerle uzmanl�k gerektiren 
i�ler d���nda as�l i� bölünerek alt i�verene verilmez,” hükmüne yer 
verilmektedir. ÇSGB �� Tefti� Kurulu’nun yapt��� incelemelerdeki 
i�verenlerin ve i�çilerin da��l�m�yla ilgili veriler, as�l i�verenin as�l 
i�i bölerek alt i�verene verdi�ini do�rulamaktad�r. Bu durum i� 
sa�l��� ve güvenli�i, istihdam maliyeti vb. yükümlülüklerden ka-
ç�n�lmas� anlam�na gelmektedir. 

Maden ve in�aat sektörlerinde i� kazalar� ve meslek                
hastal�klar�:  

Türkiye’de di�er sektörlerle kar��la�t�r�ld���nda maden ve in�a-
at sektöründe kaza say�s�, kaza s�kl�k oran�, kaza a��rl�k oran�, 
ölüm ve yaralanma oran� çok yüksektir. Madencilik, otomotiv ve 
in�aat sektörlerinin adeta yar�� halinde oldu�u söylenebilir. 

�� kazalar�n�n i�verene maliyeti:  

Ülkemizde, 2002 y�l�nda 72.344 i� kazas�, 601 meslek hastal��� 
meydana gelmi�tir. �� kazalar�n�n sonucunda 872 i�çi ölmü�, mes-
lek hastal�klar� sonucunda 6 i�çi ölmü�tür. �� kazalar� nedeniyle 1. 
819. 668 i� günü, meslek hastal��� nedeniyle 11.664 i� günü, toplam 
1. 831.252 i� günü kaybolmu�tur. �� kazalar� ve meslek hastal��� 
nedeniyle kaybedilen günleri sadece asgari ücretle çarpt���m�zda 
maliyet 640.9 trilyon lira, yakla��k 500 milyon dolar tutmaktad�r. 

Meslek Hastal�klar�:  

Meslek hastal���, “Sigortal�n�n çal��t��� i�in niteli�ine göre, tek-
rarlanan bir sebeple veya i�in yürütüm �artlar� yüzünden u�rad��� 
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geçici veya sürekli hastal�k, sakatl�k ve ruhi ar�za halleri” olarak 
tan�mlanmaktad�r. 

K�saca,  meslek hastal�klar�, çal��anlar�n uygun olmayan i� sa�-
l��� ve güvenli�i ko�ullar�nda çal��malar� ile ortaya ç�kan hastal�k-
lard�r. Türkiye i� kazalar�nda dünyan�n  en önde gelen ülkelerin-
den biri iken, meslek hastal�klar�nda ise sonlarda gelmektedir. SSK 
verilerine göre meslek hastal��� vaka say�s� çok dü�üktür. SGK 
2007 y�l� istatistiklerine göre 1.208 meslek hastal��� vakas� tespit 
edilmi�tir. Bu say� son iki y�lda görece artm�� olmas�na ra�men, 
ülkemiz için oldukça dü�ük bir say�d�r. Bunun nedeni meslek has-
tal��� olgular�n�n saptanamamas�d�r. Örne�in 2007 y�l�nda tespit 
edilen 1.208 meslek hastal���ndan 996’s� kömür madencili�inde 
görülmektedir. Bu durumda meslek hastal�klar� olgular�n�n yüzde 
82.5’i bir tek i�kolunda, yani kömür madencili�inde görülüyor. 
Ülkemizdeki toplam çal��anlar, toplam i�kollar� say�s�,  gürültü, 
kimyasallar, toz ve deri hastal�klar� vb. sa�l�k riskleri dikkate al�n-
d���nda meslek hastal�klar� olgu say�s�n�n çok dü�ük oldu�u gö-
rülmektedir. Ba�ka bir ifadeyle, meslek hastal�klar�n�n varl���, yay-
g�nl��� gibi konularda Türkiye’de yeterli veriler bulunmamaktad�r. 

Oysa geli�mi� ülkelerde, örne�in Almanya’da her y�l 40.000, 
ABD’de 400.000 dolay�nda meslek hastal��� olgusunun rapor edil-
di�i bilinmektedir. 

Türkiye’de meslek hastal�klar�nda en büyük sorun, var olan 
meslek hastal�klar�n�n ortaya ç�kar�lmas�,  istatistiklerin düzenli 
olarak  tutulmas� ve meslek hastal�klar�n�n tedavilerinin yap�lma-
s�d�r. 

Ülkemizde halen �stanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üze-
re 3 Meslek Hastal�klar� Hastanesi bulunmaktad�r. Meslek hasta-
l�klar� olgu say�s�n�n yüzde 80’inden fazlas� bu 3 ilde görülmekte-
dir. Oysa i�yerlerinin ve i�çilerin ancak yüzde 40’� bu 3 ilde bu-
lunmaktad�r. Bu da gösteriyor ki, meslek  hastal�klar� hastanesi 
say�s� yetersizdir. Adana,  Kocaeli, Bursa, �zmir, Gaziantep gibi 
sanayile�mi�, i�çilerin yo�un olarak çal��t�klar� iller meslek hasta-
l�klar� hastanelerinden yoksundur. 
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Burada meslek hastal�klar� hastanelerinin aç�lmas� kadar, bu 
hastanelerin ihtiyaçlar� kar��layacak bir biçimde yeniden yap�lan-
d�r�lmalar�na ihtiyaç bulunmaktad�r. ILO Raporu’nda da görüldü-
�ü gibi, i� kazalar� ve meslek hastal�klar� önlenebilir ya da en aza 
indirilebilir. Korunma, meslek hastal�klar�nda en iyi yöntem. Bu-
nun için koruyucu sa�l�k hizmetlerini yayg�nla�t�rmak gerekmek-
tedir. 

6. Dünyada �� Kazalar�, Meslek Hastal�klar� ve Ölümler 

ILO verilerine göre, dünyada her y�l 2 milyon i�çi i� kazalar�n-
dan veya meslek hastal�klar�ndan hayat�n� kaybediyor. 

Dünyada her y�l 160 milyon i�çi i�le ilgili meslek hastal�klar�na 
yakalanmaktad�r. 

Dünyada her gün 5 bin i�çi hayat�n� kaybetmektedir. Ba�ka bir 
ifadeyle, dünyada her bir dakikada 3 i�çi ölmektedir. 

Dünyada her y�l 22 bin çocuk i�çi i� kazalar�nda hayat�n� kay-
betmektedir. 

Pakistan’daki bir fabrika i�çisinin i�yerinde herhangi bir neden-
le ölme olas�l��� Fransa’daki bir fabrika i�çisine göre 8 kat daha 
fazlad�r. 

Kenya’da ta��mac�l�k sektöründe çal��anlar aras�ndaki ölümler 
Danimarka’dakinden on kat daha fazlad�r. 

Guatemala’daki in�aat i�çilerinin çal��t�klar� i�lerde ölme olas�-
l�klar� �sviçre’de ayn� i�yerinde çal��anlara göre 6 kat daha fazlad�r. 

Dünya gayri safi has�las�n�n yüzde 4’ü yaralanma, kazalar ve 
hastal�klar nedeniyle kayboluyor. 

Son yirmi y�lda i� kazalar�nda Japonya ve �sveç’te yüzde 20, 
Finlandiya’da ise yüzde 62 oran�nda bir dü�ü� olmu�tur. Bunun 
nedeni daha az i�çinin tehlikeli i�lerde çal��mas� ve i�yerlerinin 
daha güvenli hale getirilmesi olarak aç�klanmaktad�r. 

ILO’nun 2002 y�l�nda haz�rlad��� “ Güvenlik Kültürü Rapo-
ru”na göre, meslek hastal�klar�n�n tümü, i� kazalar�n�n yüzde 98’i 
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önlenebilir kazalard�r. Bu kazalar�n ancak yüzde 2’si önlem al�nsa 
bile önlenememektedir. 

7.  ULUSAL �� SA�LI�I VE GÜVENL��� KONSEY� VE             
EYLEM PLANI 

�� sa�l��� ve güvenli�inin tüm topluma mal edilmesi ve sorun-
lar�n sosyal taraflar�n kat�l�m�yla çözümlenebilmesi, çal��anlar�n 
sa�l�k ve sosyal refahlar�n�n temini için Sekizinci Be� Y�ll�k Kal-
k�nma Plan� ve ILO’nun 155 say�l� Sözle�mesi gere�i Ulusal �� Sa�-
l��� ve Güvenli�i Konseyi kurulmu�tur 

TÜRK-��’in de temsil edildi�i Konsey, 2005 ve 2006 y�l� boyun-
ca bir dizi toplant� yapm��, bu toplant�lar sonucunda “Ulusal �� 
Sa�l��� ve Güvenli�i Politika Belgesi”ni kabul etmi�, bu belge do�-
rultusunda 2006- 2008 Eylem Plan�n� belirlemi�tir. 

Buna göre;  

1. AB normlar�na uygun bir �� Sa�l��� ve Güvenli�i Kanunu 
ç�kar�lacak,  

2. �� Sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin düzenlemeler bütün çal�-
�anlar� kapsayacak,  

3. �� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin düzenlemeler bütün i�yer-
lerine yayg�nla�t�r�lacak,  

4. �� sa�l��� ve güvenli�i hizmet birimleri etkin hale getirile-
cek,  

5. �� kazalar� say�s� en az yüzde 20 oran�nda azalt�lacak,  

6. Ülkemizdeki meslek hastal�klar� tan� sistemleri geli�tirile-
cek  

7. Ülkemizde kamu eliyle yürütülen �SG teknik destek hiz-
metleri yüzde 20 art�r�lacak.  

Bakanl���n 2006-2008 Politika Belgesi’nde yer alan ulusal i� sa�-
l��� ve güvenli�i hedefleri de�erlendirildi�inde; �SG Kanunu’nun 
ç�kar�lmas�nda geç kal�nd��� söylenebilmekte, Meclis’e gönderilen 



 84

Kanun metninin özellikle sosyal taraflar� tatmin etmeyece�i, i� 
kazalar�n�n yüzde 20 oran�nda azalmad��� gibi, tam tersine bir art�� 
ya�and���, meslek hastal�klar� tan� sisteminin geli�tirilemedi�i ve 
yayg�nla�t�r�lamad��� görülmektedir.  

Bakanl���n yeni haz�rlad���, Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Poli-
tika Belgesi’nde (2009-2013) çe�itli hedeflere yer verilmektedir.  

Bu hedefler �unlard�r:  

1. �SG Kanunu’nun yürürlü�e girmesi ve ilgili mevzuat ça-
l��malar�n�n tamamlanmas�  

2.  Yeni mevzuat�n uygulanmas�n� sa�lamak amac�yla ilgili ta-
raflar�n ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tan�t�m faaliyetlerinin 
Konsey üyesi kurum ve kurulu�lar taraf�ndan yürütülmesi  

3.  �� kazas� oran�n�n yüzde 20 azalt�lmas�  

4.  Beklenen ancak tespit edilememi� meslek hastal��� vaka sa-
y�s�n�n yüzde 500 art�r�lmas�  

5.  Sunulan �SG laboratuar hizmetlerinin ula�t��� çal��an say�s�n 
yüzde 20 art�r�lmas�  

6.  Ulusal Konsey üyesi kurum ve kurulu�lar�n yürüttükleri �SG 
proje, e�itim ve tan�t�m faaliyetlerinin yüzde 20 art�r�lmas�.  

Bakanl���n haz�rlad��� 2006-2008 Politika Belgesi’ndeki pek çok 
madde hayata geçirilmemi�ken, ekonomik krizin ve krize ba�l� 
i�yeri kapatmalar�n ve i�çi ç�karmalar�n�n yayg�nla�t��� bir dö-
nemde Bakanl���n haz�rlad��� 2009-2013 Politika Belgesi’ndeki 
hedeflere ula��lmas� gerçekçi görünmemektedir. Nitekim, 17 Mart 
2009 günü toplanan Ulusal �SG Konseyi toplant�s�nda, T�SK tem-
silcisi “yüzde 20 oran�nda art�r�lmas� planlanan �SG e�itim faali-
yetlerinin” ekonomik kriz nedeniyle gözden geçirilmesini istemi� 
ve “�SG konusunda i�verenleri destekleyici prim, kredi ya da vergi 
avantaj� sa�lanmal�” önerisini getirerek, 2009-2013 �SG Politika 
Belgesi’nin oylanmas� s�ras�nda çekimser oy kullanm��t�r.  
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8.  �� SA�LI�I VE GÜVENL��� KANUNU’NUN                             
ÇIKARILMASI YÖNÜNDEK� ÇALI�MALAR 

"�� Sa�l��� ve Güvenli�i Kanunu Tasar�s�" taslak metni, ilk kez 
21 Aral�k 2006 tarihinde alt�nc�s� yap�lmakta olan Ulusal �� Sa�l��� 
ve Güvenli�i Konseyi ola�an toplant�s�nda sosyal taraflar�n görü�-
lerine sunulmu�tur. �SG Kanun Tasar�s� 2008 y�l�na kadar birkaç 
kez de�i�mi�, en son 2008 y�l� sonunda sosyal taraflara gösterilme-
den TBMM’ye sunulmak üzere Ba�bakanl��a gönderilmi�tir. 

10.10.2008 Tarihli �SG Kanun Tasar�s�yla �lgili TÜRK-��’in 
Görü� ve Önerileri: 

TÜRK-��, i� sa�l��� ve güvenli�i konular�n�n �� Kanunu kapsa-
m�ndan ç�kar�larak ayr� bir kanun olarak düzenlenmesini ve �� 
Kanuna tabi olarak çal��anlar d���ndaki i�çi ve i�yerlerinin de ka-
nun kapsam�na dahil edilmesini olumlu kar��lam��, ancak, haz�rla-
nan tasar�yla bu amac�n tam olarak kar��lanamayaca��n� savun-
mu�tur. 

a) Genel De�erlendirme 

Madde -1 ile ilgili olarak ; 

Madde metni içersinde “görev, yetki ve yükümlülükler” ibare-
lerinin de yer ald��� bir düzenlemenin kanun tekni�ine daha uy-
gun olaca�� dü�ünülmektedir.  

 “Madde 1- Bu Kanunun amac�, i� sa�l��� ve güvenli�inin sa�-
lanmas�, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin 
ortadan kald�r�lmas�, sa�l�k ve güvenlik �artlar�n�n sürekli olarak 
iyile�tirilmesi için al�nacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bu 
konularda e�itim, bilgilendirme, çal��anlar�n görü�lerinin al�nmas� 
ve kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�na ili�kin görev, yetki ve yükümlülük-
leri düzenlemektir.” 

Madde -4 ile ilgili olarak ; 

��yeri tan�m� yap�l�rken 4857 Say�l� �� Kanununda yap�lan tan�m 
esas al�nmal� ve özellikle “��verenin i�yerinde üretti�i mal veya 
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hizmet ile nitelik yönünden ba�l�l��� bulunan ve ayn� yönetim 
alt�nda örgütlenen yerler (i�yerine ba�l� yerler) ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, y�kanma, muayene ve bak�m, beden ve 
meslekî e�itim ve avlu gibi di�er eklentiler ve araçlar da i�yerin-
den say�l�r” �eklinde ayr�nt� verilmelidir.  

Madde -14 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n “Risk De�erlendirmesi” ba�l�kl� 14 ‘üncü 
maddesinin, 3 numaral� bendinin sonunda yer alan “ilgili usul ve 
esaslar” ifadesinden sonra “Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Konse-
yinin uygun görü�ü al�narak” ifadesi eklenmelidir.  

Madde 14-  

 (1) ….  

 (2) …. 

 (3) Risk de�erlendirme çal��malar�n�n hangi i�yerlerinde ve ne 
�ekilde  yap�laca��, de�erlendirme yapacak ki�i ve kurulu�lar�n 
niteliklerinin  belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin 
iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli-
�i Konseyinin uygun görü�ü al�narak Bakanl�kça ç�kar�lacak yö-
netmelikle düzenlenir.  

Madde -15 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n 15 ‘üncü maddesinin 1 ‘inci bendinin (a) alt 
bendinin 4857 say�l� �� Kanunun 77 ‘üncü maddesine paralel olarak 
a�a��daki �ekilde düzenlenmesinin uygun olaca�� dü�ünülmekte-
dir.  

Madde 15-  (1) a) “�� kazalar� ile tespiti yap�larak kendisine bil-
dirilen meslek hastal�klar�n� en geç 2 i�günü içersinde yaz�l� olarak 
ve elektronik ortamda bölge müdürlü�üne bildirmekle”  
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Madde -19 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n 19 ‘uncu maddesinin (3) nolu bendinin ba� 
k�sm�na “Çal��ma ortam�n�n izlenmesi” ifadesi eklenmelidir. Böy-
lelikle ç�kar�lacak yönetmeliklerde çal��ma ortam�n�n izlenmesine 
ili�kin usul ve esaslarda belirlenmi� olacakt�r.   

Madde 19-  

(1) ….  

(2) ….  

(3) Çal��ma ortam�n�n izlenmesi, sa�l�k gözetimi ve sa�l�k ra-
porlar� ile ilgili usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���n�n görü�ü al�narak 
Bakanl�kça ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir. 

Madde -22 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n 22 ‘nci maddesinde Ulusal �� Sa�l��� ve Gü-
venli�i Konseyini olu�turacak üyelerin tespitinde; i�çi taraf�n�n 
temsili düzenlenirken ülkemizin de imzalad��� 144 say�l� ILO Söz-
le�mesi hükümleri ihlal edilmi�tir. Taslakta yer alan “En çok üyeye 
sahip ilk üç ��çi Sendikalar� Konfederasyonlar�ndan birer temsilci” 
�eklindeki düzenleme her yönüyle teamüllere ve ILO prensiplerine 
ayk�r� olup taraf�m�zca kabulü mümkün de�ildir. En çok temsil 
kabiliyetini ta��yan i�çi/i�veren kurulu�lar�n�n temsil edilme ilkesi, 
Uluslararas� Çal��ma Örgütü (ILO) ‘nun 144 say�l� sözle�mesi ile 
benimsenmi� ve bu sözle�me Türkiye taraf�ndan da onaylanm��t�r.  

07.05.2004 tarihinde 5170 Say�l� Kanun ile Anayasam�z�n 90 ‘�nc� 
maddesinin son f�kras�na bir cümle eklenmi�tir. Buna göre; temel 
hak ve özgürlüklere ili�kin olup usulüne uygun yürürlü�e konul-
mu� olan uluslararas� antla�malar hukuki geçerlik bak�m�ndan iç 
hukuk düzenlemesinden önce gelmektedir.  

Bilinece�i üzere 26.11.1992 tarihli ve 3851 say�l� Uluslararas� Ça-
l��ma Normlar�n�n Uygulamas�n�n Geli�tirilmesinde Üçlü Dan��ma 
Hakk�nda 144 say�l� sözle�menin  onaylanmas�n�n uygun bulun-
du�una dair Kanun ile ve 93/3967 say�l� Bakanlar Kurulu  karar�yla 
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kabul edilmi� bulunan 144 say�l� ILO Sözle�mesi an�lan tarihten 
itibaren iç hukuk normu haline gelmi�tir ve herkesi ba�lay�c�d�r. 
Bu nedenle i�çi taraf�n� konseyde temsil edecek kurulu�, üye 
say�s� itibari ile en fazla temsil gücüne sahip olan i�çi kurulu�u 
olmal�d�r. TÜRK-�� kuruldu�u tarihten beri “en fazla temsil niteli-
�ini haiz” i�çi kurulu�udur.  

2821 Sendikalar Kanunu ve 2822 Say�l� Toplu �� Sözle�mesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu, ILO 144 Say�l� Sözle�me do�rultusunda 
haz�rlanm�� ve “en çok temsil” prensibine ba�l� kal�nm��t�r. Örne-
�in, 2822 Say�l� Kanunda, i�yerinde ve i�letmede çal��an i�çilerin 
ço�unlu�una sahip olan sadece bir sendikaya toplu sözle�me 
yapma hakk� tan�nmakta, o i�yeri ve i�letmede üyesi olup ta ço-
�unlu�u temsil edemeyen sendikalara toplu sözle�me yapma ola-
na�� verilmemektedir. Yani toplu sözle�me düzeni için “en çok 
üyeye sahip olma” ilkesi kesin ve emredici bir �ekilde düzen-
lenmi�tir.  

Benzer �ekilde toplu i� sözle�mesi yapma hakk� bulunmayan 
sendikalara o i�yeri ve i�letmelerde üyeleri bulunsa bile i�yeri sen-
dika temsilcisi tayin etme hakk� da tan�nmam��t�r. Yani i�yerinde 
sendika temsilcisi tayin etmeye yetkili tek sendika en çok üyeye 
sahip ço�unluk sendikas�d�r. Ayn� �ekilde i�verenler en çok temsil 
yetkisi bulunmayan ve toplu sözle�me akdedemeyen sendika ad�-
na aidat kesmekle de yükümlü de�illerdir.     

Keza 4857 Say�l� �� Kanunun 33 ‘üncü maddesinde düzenlenen 
ve asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit komisyonunda da 
“bünyesinde en çok i�çi bulunduran en üst i�çi kurulu�u” temsil 
hakk�n� haizdir. Bu kurallar�n kanunda benimsenmesinin hukuki 
dayana�� ILO ‘nun 144 Say�l� Sözle�mesidir.  

Bütün bu hukuki düzenlemeler, “en ziyade temsil” ilkesi gere-
�idir. Bu ilke demokrasinin gere�i olan “temsil” kural�n�n kesin 
ölçüsüdür.  Bu temel kural çi�nenerek “en çok üyeye sahip ilk üç 
i�çi sendikalar� konfederasyonlar�ndan birer temsilci” esas�n�n 
benimsenmesi hem Anayasam�z�n 90 ‘�nc� madde hükmüne, hem 
2821 ve 2822 Say�l� Kanunlara ve hem de 4857 Say�l� Kanunun 
benimsedi�i temsil ilkesine ayk�r�l�k te�kil edecektir.  
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Aç�klanan nedenden ötürü yap�lmak istenilen de�i�ikli�e kon-
federasyon olarak kar��y�z ve daha önceki tasar�n�n (k) bendinde 
düzenlendi�i gibi( k) “en çok üyeye sahip i�çi sendikalar� konfede-
rasyonu” ibaresinin aynen korunmas� gerekti�i dü�üncesindeyiz. 

Madde -31 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n bu maddesi 4857 Say�l� �� Kanununun 84 ‘ün-
cü maddesi olup, bu maddenin tasar� tasla��na al�nmas� sonucu 
tasla��n 41 ‘inci maddesinin 4 ‘üncü bendi ile 4857 say�l� �� Kanu-
nun 84 ‘üncü maddesi yürürlükten kald�r�lmaktad�r.  

Kan�m�zca bu maddenin 4857 Say�l� �� Kanununun bütünselli�i 
aç�s�ndan yerinde b�rak�lmas� gerekir. 4857 Say�l� �� Kanunun 84 
‘üncü maddesi ayn� kanunun 25/II-d bendi ile ba�lant�l�d�r. Mad-
denin yürürlükten kald�r�lmas� II-d bendinin son cümlesini i�levsiz 
b�rakacakt�r.   

Bu nedenle bahsi geçen maddenin tasar� tasla��ndan ç�kar�lma-
s�n�n ve  4857 Say�l� �� Kanununun 84 ‘üncü maddesinin muhafaza 
edilmesinin uygun olaca�� dü�ünülmektedir.  

Madde -32 ile ilgili olarak ; 

Tasar� tasla��n�n bu maddesi ile düzenlenen tütün mamulleri-
nin kullan�lmas�na ili�kin konu, 4207 Say�l� Tütün Ürünlerinin 
Zararlar�n�n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk�nda Kanun ile detayl� 
bir �ekilde düzenlenmi�tir. Bu konuya yeniden bu kanunda yer 
verilmesi kanun tekni�ine uygun de�ildir.  

9.  5763 SAYILI “�� KANUNU VE BAZI KANUNLARDA            
DE����KL�K YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kamuoyunda  �stihdam Paketi” olarak bilinen 5763 say�l� “�� 
Kanunu ve Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Ka-
nun” 26 May�s 2008 tarihli Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürür-
lü�e girmi�tir. 
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5763 Say�l� Kanun MADDE 3 – 4857 say�l� Kanunun 78 inci 
maddesi, madde ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�-
tir.  

"�� sa�l��� ve güvenli�i yönetmelikleri 

MADDE 78 – Bu Kanuna tabi i�yerlerinde i� sa�l��� ve güvenli-
�i �artlar�n�n belirlenmesi ve gerekli önlemlerin al�nmas�, i�yerle-
rinde kullan�lan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden 
ç�kabilecek i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n önlenmesi ve özel 
durumlar� sebebiyle korunmas� gereken ki�ilerin çal��ma �artlar�-
n�n düzenlenmesi, ayr�ca i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�na uy-
gunlu�u yönünden; i�çi say�s�, i�in ve i�yerinin özellikleri ile tehli-
kesi dikkate al�narak i�letme belgesi almas� gereken i�yerleri ile 
belgelendirilmesi gereken i�ler veya ürünler ve bu belge veya bel-
gelerin al�nmas�na ili�kin usul ve esaslar, i� sa�l��� ve güvenli�i ile 
ilgili konularda yap�lacak risk de�erlendirmesi, kontrol, ölçüm, 
inceleme ve ara�t�rmalar�n usul ve esaslar� ile bunlar� yapacak ki�i 
ve kurulu�lar�n niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi 
ve verilen iznin iptal edilmesi Sa�l�k Bakanl���n�n görü�ü al�narak 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca ç�kar�lacak yönetmelik-
lerle belirlenir." 

Yorum:  

4857 say�l� �� Kanunun kabulünden sonra, kanunun 78. mad-
desine dayan�larak onlarca yönetmelik yürürlü�e konmu�tu. Bu 
yönetmeliklerden �� Sa�l��� ve �� Güvenli�i Yönetmeli�i, �� Gü-
venli�i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar�n Görev, 
Yetki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik, ��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Gö-
revleri ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik Dan��-
tay taraf�ndan k�smen ya da tamamen iptal edilmi�ti. Dan��tay’�n 
iptal nedenleri aras�nda tek belirleyici neden olmasa da “ tüzük 
ve yönetmelikler” ç�kart�l�r hükmü bulunmas�na ra�men tüzük 
ç�kart�lmay�p, yaln�zca yönetmeliklerle düzenleme yap�lm�� 
olmas� da vard�. 5763 Kanunda tüzük sözcü�ü ç�kart�larak bu 
engelin a��lmas� amaçland�. Ancak �SG alan�ndaki tüm düzen-
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lemelerin yönetmeliklere b�rak�lmas�yla bu alanda bir bo�luk ve 
kaos olaca�� biçiminde yayg�n bir görü� vard�r. 

MADDE 4 – 4857 say�l� Kanunun 81 inci maddesi ba�l��� ile bir-
likte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir. 

"�� sa�l��� ve güvenli�i hizmetleri 

MADDE 81 – ��verenler, devaml� olarak en az elli i�çi çal��t�r-
d�klar� i�yerlerinde al�nmas� gereken i� sa�l��� ve güvenli�i önlem-
lerinin belirlenmesi ve uygulanmas�n�n izlenmesi, i� kazas� ve 
meslek hastal�klar�n�n önlenmesi, i�çilerin ilk yard�m ve acil tedavi 
ile koruyucu sa�l�k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amac�y-
la, i�yerindeki i�çi say�s�, i�yerinin niteli�i ve i�in tehlike s�n�f ve 
derecesine göre; 

a) ��yeri sa�l�k ve güvenlik birimi olu�turmakla, 

b) Bir veya birden fazla i�yeri hekimi ile gere�inde di�er sa�l�k 
personelini görevlendirmekle, 

c) Sanayiden say�lan i�lerde i� güvenli�i uzman� olan bir veya 
birden fazla mühendis veya teknik eleman� görevlendirmekle, 
yükümlüdürler. ��verenler, bu yükümlülüklerinin tamam�n� veya 
bir k�sm�n�, bünyesinde çal��t�rd��� ve bu maddeye dayan�larak 
ç�kar�lacak yönetmelikte belirtilen vas�flara sahip personel ile yeri-
ne getirebilece�i gibi, i�letme d���nda kurulu ortak sa�l�k ve gü-
venlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.  

Bu �ekilde hizmet al�nmas� i�verenin sorumluklar�n� ortadan 
kald�rmaz. ��yeri sa�l�k ve güvenlik biriminde görevlendirilecek 
i�yeri hekimleri, i� güvenli�i uzmanlar� ve i�verence görevlendiri-
lecek di�er personelin nitelikleri, say�s�, i�e al�nmalar�, görev, yetki 
ve sorumluluklar�, çal��ma �artlar�, e�itimleri ve belgelendirilmele-
ri, görevlerini nas�l yürütecekleri, i�yerinde kurulacak sa�l�k ve 
güvenlik birimleri ile ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinin nitelik-
leri, ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet al�nmas�na 
ili�kin hususlar ile bu birimlerde bulunmas� gereken personel, 
araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin e�itim ve nite-
likleri Sa�l�k Bakanl���, Türk Tabipleri Birli�i ve Türk Mimar Mü-
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hendis Odalar� Birli�inin görü�leri al�narak Çal��ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl��� taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir. 
Kanuna veya kanunun verdi�i yetkiye dayan�larak kurulan kamu 
kurum ve kurulu�lar�nda ilgili mevzuat�na göre çal��t�r�lmakta 
olan hekimlere, üçüncü f�krada öngörülen e�itimler ald�r�lmak 
suretiyle ve aslî görevleri kapsam�nda, çal��makta olduklar� kurum 
ve kurulu�lar�n as�l i�veren olarak çal��t�rd�klar� i�çilerin i�yeri 
hekimli�i hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kurulu�lar�n di�er 
personel için olu�turulmu� olan sa�l�k birimleri, i�yeri sa�l�k ve 
güvenlik birimi olarak da kullan�labilir." 

Yorum:  

4857 say�l� �� Kanunun 81. maddesi gere�ince 50 ve daha fazla 
i�çi çal��t�r�lan i�yerlerinde i�yeri hekimi çal��t�r�lmas�, 82. mad-
desinde de �� Güvenli�i ile görevli mühendis veya teknik ele-
man çal��t�r�lmas� zorunlulu�u bulunmakta idi. 5763 say�l� Ka-
nun ile 82. madde kald�r�ld�. 81. madde “�� sa�l��� ve güvenli�i 
hizmetleri” ba�l��� alt�nda yeniden düzenlendi. 

Bu madde ile, “��yeri Hekimli�i” olan maddenin ba�l��� “�� 
Sa�l��� ve Güvenli�i Hizmetleri” olarak de�i�tirilmekte; �SG 
hizmetlerinin götürülmesinin zorunlu oldu�u çal��anlar yine 
devaml� olarak en az 50 i�çinin çal��makta oldu�u i�yerleri ile 
s�n�rl� tutulmakta; ve bu hizmetlerin i�yerinde çal��t�racaklar� 
personel arac�l���yla verilebilece�i gibi i�yeri d���nda kurulu 
olan ortak sa�l�k ve güvenlik birimlerinden de al�nabilece�i 
belirtilmektedir.  

Sonuçta, i�yerinde i�yeri hekimi ve i� güvenli�i uzman� çal��t�-
r�lmas� zorunlulu�unun kald�r�lmas�yla i�yeri d���ndan ortak sa�-
l�k ve güvenlik birimlerinden hizmet yolunun aç�lmas�yla �SG 
alan�n�n piyasaya aç�lmas�, piyasan�n insaf�na b�rak�lmas� tehlikesi 
söz konusudur. Meslek birlikleri ve meslek odalar� taraf�ndan dile 
getirildi�i gibi, bu durum �SG hizmetlerini olumsuz etkileyebile-
cek, i�gücü maliyetlerini art�rabilecek ve istihdam� art�rmak yerine 
azalmas� sonucunu do�urabilecektir.  
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�� Kazalar� ve meslek hastal�klar�na ili�kin (özellikle Tuzla ter-
saneleriyle ilgili) tart��malarda “e�itim” konusu da sürekli gün-
demde idi. �� sa�l��� ve güvenli�i e�itimlerinin yan�nda 5763 say�l� 
kanun ile mesleki e�itim zorunlulu�u da getirildi.  

10. AB KOM�SYONU �LERLEME RAPORLARINDA �� 
SA�LI�I VE GÜVENL��� 

2005 Y�l� Raporu 

“Türkiye, topluluk müktesebat�na yönelik düzenlemede iyi bir 
düzeye ula�m��t�r ve mevcut mevzuat�n güçlendirilmesine çal��-
maktad�r. AB direktiflerinin iç hukuka aktar�lmas�n� amaçlayan ve 
uygulanmakta olan düzenleme Kas�m 2004’te kabul edilmi�tir. 
Belli ko�ullarda kad�nlar�n çal��mas�na izin veren a��r ve tehlikeli 
i�lerde çal��maya yönelik yönetmelikteki de�i�iklikler Ekim 2004’te 
yap�lm��t�r.  Türk mevzuat�, kamu sektörünü de içerecek �ekilde 
geni�letilmeli, asbest ve gürültü ile ilgili yönetmelikler, bu alanda-
ki müktesebat�n �imdiki durumuna uyarlanmal�d�r. Bilgilendirme, 
bilinçlendirme ve e�itim yollar� da dahil olmak üzere mükteseba-
t�n uygulanmas�n� sa�lamaya yönelik çabalar sürdürülmelidir. �� 
müfetti�li�i kapasitesinin güçlendirilmesi ve i�yeri �artlar�n�n iyi-
le�tirilmesine ili�kin sistematik uygulamaya sosyal taraflar�n dahil 
edilmesi halen önceli�ini korumaktad�r.” 

2008 Y�l� Raporu  

“Türkiye’nin müktesebatla iyi derecede uyum sa�lad��� i� sa�-
l��� ve güvenli�i alan�nda bir miktar ilerleme olmu�tur. ��çilerin 
gerekli mesleki e�itimi almadan, a��r ve tehlikeli i�lerde çal��mala-
r�n� yasaklamak üzere �� Kanunu gözden geçirilmi�tir. Kimyasal 
maddelerden kaynaklanan tehlikelere dair sa�l�k ve güvenlik ön-
lemleri uygulama mevzuat� de�i�tirilmi� ve Mart 2008’de yürürlü-
�e girmi�tir. �� Tefti� Kurulu, tefti� uygulamalar�n� uyumla�t�rma-
ya ba�lam�� ve kapasitesini daha da geli�tirmi�tir. Ancak, önemli 
eksiklikler devam etmektedir. Özellikle, Çerçeve Direktif’in akta-
r�lmas�na dair mevzuat henüz kabul edilmemi�tir. Mevcut mevzu-
at özel sektördeki tüm çal��anlar� kapsamamakta ve kamu sektö-
ründeki i�çileri d��ar�da b�rakmaktad�r. �statistikler, ölümcül i� 
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kazalar� ve hastal�klar�n�n özellikle Tuzla Tersanesi’nde önemli 
ölçüde art���n� göstermektedir. Mevzuat�n uygulanmas� için bilinç-
lenmenin art�r�lmas�, e�itim ve tefti� kurumlar�n�n kapasitelerinin 
geli�tirilmesi dahil olmak üzere  daha fazla çaba gereklidir. Bu 
alanda haz�rl�klar ba�lam��t�r.” 

11. AB KOM�SYONU KATILIM ORTAKLI�I BELGES�NDE        
�SG 

 “Sendikal haklara, özellikle de sendikala�ma, grev ve toplu pa-
zarl�k haklar� ile ilgili olarak AB standartlar� ve ilgili ILO Sözle�-
melerine tam olarak sayg� gösterilmesi sa�lanmal�d�r.” 

12. TOPLU �� SÖZLE�MELER�NDE �� SA�LI�I VE               
GÜVENL��� MADDELER� 

Sendikalar�n imzalad�klar� T�S iki ana bölümden olu�ur. Bunlar 
ücretler ve idari maddelerdir. �� sa�l��� ve güvenli�iyle ilgili mad-
deler idari maddeler kapsam�ndad�r. Sendikalar daha iyi bir ücret 
almaya çal���rlarken, �SG maddelerinin de ayr�nt�l� bir �ekilde 
T�S’lerde yer almas�na çal��mal�d�rlar. Ücret d���ndaki sorunlara 
yeterince e�ilmeme sonucunda �SG alan�nda var olan haklar i�leti-
lemez duruma gelebilir. Sendikalar �SG alan�nda e�itimleriyle, 
birimleriyle, ara�t�rmalar�yla henüz istenilen düzeyde de�ildir. Bu 
da  T�S’lerde �SG ile ilgili maddelerin yeterince olmamas� ya da 
olsa bile etkili bir biçimde hayata geçirilememesi gibi sorunlar�n 
ya�anmas�na neden olmaktad�r. 

13. �SG Alan�nda Örnek Çal��malar (YOL-��, TÜRK METAL, 
Ç�MSE-��, DER�-��) 

a) �n�aat i�kolunda YOL-�� sendikas�yla �NTES aras�nda or-
tak çal��malar ba�lam��, ortak e�itim merkezi aç�lm��t�r. Bu iki 
sendika yakla��k 10 AB projesini uygulamaktad�r. Bu projelerin 
aras�nda a��rl�k i� sa�l��� ve güvenli�iyle ilgilidir. 

b) TÜRK-METAL ve MESS taraf�ndan planlanan ortak e�itim 
projelerinden bugüne kadar yüzlerce i�çi yararlanmaktad�r. 
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c) Ç�MSE-�� sendikas�yla ÇM�S ortakl���nda OHSAS-18001 
Projesi çerçevesinde i� sa�l��� ve güvenli�i çal��malar� sürdürül-
mektedir. 

d) Deri i� kolunda T. DER�-�� sendikas�yla TÜD�S  ortakl�-
��nda “��yerlerinde �� Sa�l��� ve Güvenli�i Modelinin Uygulanma-
s� Projesi” uygulanm��t�r.  

e) Bas�n-�� sendikas�n�n gerçekle�tirdi�i �SG e�itimleri 

14. TÜRK-��’in �SG Alan�ndaki Çal��malar� 

�� Sa�l��� ve Güvenli�i konusuna büyük önem veren , e�itim 
faaliyetleriyle, yay�nlar�yla, bu alandaki  çal��malar�n� sürdüren  
TÜRK-��, toplumun tüm kesimlerinde �� Sa�l��� ve Güvenli�i bi-
linci ve kültürünün yarat�lmas� için taraflar�n çabalar�n� yo�unla�-
t�rmalar� gerekti�ine inanmaktad�r. 

��çi sa�l��� i� güvenli�i konusunu çevre konusuyla birlikte ele 
alan TÜRK-��’in, ba�ta riskli i�kollar�, ara kademe teknik elemanla-
r�n e�itimi, karma e�itimler, i�kolu ve i�yeri e�itim çal��malar� 
olmak üzere, bu alandaki çal��malar�n say�s� y�lda 40 haftay� bul-
maktad�r. 

 Bu e�itimler, panel, sempozyum gibi faaliyetlerle, afi�, bro�ür, 
kitap gibi yay�nlarla desteklenmektedir. Ayr�ca, genç i�çilere yöne-
lik e�itimlerin yan� s�ra, son 10 y�ld�r çocuk i�çilik konusu da e�i-
tim çal��malar�na dahil edilmi�tir. TÜRK-��, çocuk i�çili�ine kar�� 
mücadeleyi temel sorunlar�n çözümü yönündeki mücadelenin bir 
parças� olarak görmektedir. Çocuk i�çili�ine kar�� mücadele eden 
ulusal ve bölgesel eylem komitelerimiz, konuyu yerelden ulusala, 
ulusaldan uluslararas� platforma sürekli gündemde tutmaktad�r-
lar.  

Ancak, tek ba��na TÜRK-��’in bu faaliyetlerinin yeterli oldu�u-
nu söylemek mümkün de�ildir. Ba�ta devlet olmak üzere, i�çi- 
i�veren, üniversiteler, mesleki birlikler gibi kurum ve kurulu�lar, 
i�çi sa�l��� ve i� güvenli�inin taraflar� durumundad�r. Çal��anlar�n 
sa�l���n�n korunmas�nda, üretimin sürdürülmesinde ve çal��ma 
bar���n�n korunmas�nda taraflara sorumluluklar dü�mektedir. 
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Ortak amaç, çal��anlar�n ya�am kalitelerinin art�r�lmas�, i�letme-
lerin üretime devam etmeleri ve ülkemizin verimlilik düzeyinin 
yükseltilmesidir. Bunun için ba�ta devlet olmak üzere taraflar ola-
rak birlikte çal��mal�, huzurlu , sa�l�kl� güvenli çal��ma ortam� ve 
kültürü birlikte geli�tirilmelidir. 

15. �� Sa�l��� ve Güvenli�i Alan�na Sendikal Yakla��m 

Günümüzde küreselle�me rekabetin boyutlar�n� geni�letmi�, 
maliyetlerin dü�ürülmesi temel hedef haline gelmi�tir. Kay�t-d��� 
ekonominin yayg�n olmas�, sosyal güvenlik haklar�na uyulmamas�, 
vergi ödenmemesi ve sigortas�z-sendikas�z i�çi çal��t�r�lmas� bak�-
m�ndan da temel sorunlar�n ya�and��� i�letmeler küçük ve orta boy 
i�letmelerdir. Bilindi�i gibi, ekonomik s�k�nt�lar ya�ayan, teknoloji-
leri geri olan KOB�’lerde maliyetin ilk dü�ürüldü�ü yer, i�çi sa�l��� 
ve i� güvenli�i önlemleridir. Bu ko�ullarda, açl�k ve i� kazas� riski 
aras�nda tercih yapmaya zorlanan insanlar, sa�l�ks�z ortamlarda 
çal��may�, yani i� kazas� riskini tercih etmektedirler. Özelle�tirme, 
ta�eronla�ma ve esnek çal��ma biçimleri de sa�l�ks�z-güvenliksiz 
bir çal��ma ya�am�n� dayatmaktad�r.  

��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�iyle ilgili ILO sözle�melerinin ve AB 
standart ve normlar�n�n, 4857 say�l� �� Kanununun ve ç�kar�lan 
yönetmeliklerin kimi maddelerine yans�d���n� görüyoruz. Ancak, 
ça�da� i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i standartlar� ve normlar�ndan söz 
edebilmemiz için,  tüm i�yerlerinin ve tüm çal��anlar�n sa�l�k ve 
güvenlik kapsam�nda olmas� gerekmektedir.  Özellikle küçük ve 
orta boy i�letmelerdeki, tar�msal alandaki olumsuz ko�ullar dikka-
te al�nd���nda bu maddelerin yeterli olmad��� görülmektedir.  

��çi sa�l��� ve güvenli�i kurulunun sadece 50’den fazla i�çi ça-
l��t�ran i�yerlerinde kurulmas�; sa�l�k birimi kurma ve i�yeri heki-
mi çal��t�rma zorunlulu�unun yine 50’den fazla i�çi çal��t�ran i�-
yerlerini kapsamas�; i� güvenli�i ile ilgili görevli mühendis veya 
teknik elamanlar�n�n yine 50’den fazla i�çi çal��t�ran i�yerleri için 
getirilmesi önemli bir eksikliktir. Kald� ki, “�stihdam Paketi” ad� 
verilen 5763 say�l� Kanun’la i� sa�l��� ve güvenli�i hizmetlerinin 
serbest piyasan�n insaf�na b�rak�lma tehlikesi vard�r. 
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Bilindi�i gibi, 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerlerinin tüm i�yerleri 
içindeki oran� yakla��k yüzde 90’� bulmaktad�r. SSK’n�n verilerine 
göre, i� kazalar�n�n yüzde 70’i 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerlerinde 
oldu�u göz önünde tutulursa, çal��anlar�n büyük bir bölümünün 
sa�l�k-güvenlik haklar�ndan yararlanamad�klar� ortaya ç�kmakta-
d�r. 

Bu olumsuz tabloyu de�i�tirmek için, 50’den az i�çi çal��t�ran 
i�yerlerinin ortak sa�l�k birimleri olu�turmalar�n�n zorunlu hale 
getirilmesi, e�itli�in sa�lanarak i� sa�l��� ve güvenli�inden her 
çal��an�n yararlanmas� gerekmektedir. 

16. Sonuç ve Öneriler 

ÇSGB �� Sa�l��� ve Güvenli�i Genel Müdürlü�ü taraf�ndan ha-
z�rlanan “Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Sistemi” ba�l�kl� taslak 
raporda, ülkemizde i� sa�l��� ve güvenli�inin güçlü ve zay�f nokta-
lar�na yer verilmi�tir. Taslak metni incelendi�i zaman, sisteminin 
zay�f noktalar�n�n güçlü noktalar�ndan çok daha fazla oldu�unu 
ortaya koymaktad�r. Buna göre, sistemde 10 güçlü nokta varken 
zay�f taraf� ise 17 maddede ifade edilmektedir. Bu zay�f noktalar-
dan ikisini belirtmemiz gerekirse;  birincisi, mevzuat�n da��n�kl��� 
ve kapsam�, ikincisi ise, mevzuat�n etkili uygulanmamas�d�r.  

Bu da gösteriyor ki, ülkemizde çal��anlar�n tamam�n�n i� sa�l��� 
ve güvenli�inin koruyucu �emsiyesi alt�na al�nmas�, i� kazalar�n�n 
ve meslek hastal�klar�n�n, dolay�s�yla ölümlerin ve yaralanmalar�n 
en aza çekilmesi için; 

��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�iyle ilgili ILO sözle�melerinin ve AB 
standart ve normlar�n�n, 4857 say�l� �� Kanununun ve ç�kar�lan 
yönetmeliklerin kimi maddelerine yans�d��� bilinmektedir. Ancak, 
ça�da� i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i standartlar� ve normlar�ndan söz 
edilebilmesi için,  tüm i�yerlerinin ve tüm çal��anlar�n sa�l�k ve 
güvenlik kapsam�nda olmas� gerekmektedir.  Özellikle küçük ve 
orta boy i�letmelerdeki, tar�msal alandaki olumsuz ko�ullar dikka-
te al�nd���nda bu maddelerin yeterli olmad��� görülmektedir. Bu 
olumsuz tabloyu de�i�tirmek için, 50’den az i�çi çal��t�ran i�yerle-
rinin ortak sa�l�k birimleri olu�turmalar�n�n zorunlu hale getiril-
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mesi, e�itli�in sa�lanarak �SG’den her çal��an�n yararlanmas� ge-
rekmektedir. 

Ulusal mevzuat bir bütün olarak  tar�m, in�aat, maden, denizci-
lik vb. tüm sektörleri ve çal��anlar� içine alarak, ILO sözle�meleri, 
AB direktifleri, uluslararas� standart, norm ve ilkeler yönünde  
düzenlenmelidir. Türkiye, �� Sa�l��� ve Güvenli�i ve Çal��ma Or-
tam�na �li�kin 155, �� Sa�l��� Hizmetlerine �li�kin 161 say�l� ILO 
sözle�melerini onaylam��t�r. Bunlar olumlu ad�mlard�r. ILO’nun 
tar�mda i� güvenli�ine ve i� sa�l���na ili�kin 184 say�l� Sözle�mesi 
ile 192 say�l� Tavsiye Karar�, ILO’nun bu soruna verdi�i önemi 
göstermektedir. Tar�m�n yan�nda in�aatla ilgili 167 say�l� �n�aat 
��lerinde Sa�l�k ve Güvenlik Sözle�mesi ve 175 say�l� Tavsiye Kara-
r�n�n ve ILO’nun  176 say�l� Madenlerde Sa�l�k ve Güvenlik Söz-
le�mesi ve 183 say�l� Tavsiye karar�n�n, ayr�ca ILO’nun 187 say�l� �� 
Sa�l��� ve Güvenli�ini Te�vik Sözle�mesinin onaylanmas� ve ulusal 
mevzuata yans�t�lmas� yönündeki çal��malar�n en k�sa zamanda 
ba�lat�lmas� gerekmektedir. 

�� Kanunu içinde kimi maddelerin yer ald��� i� sa�l��� ve gü-
venli�iyle ilgili maddeler de�il, örneklerine ABD, �sveç, Finlandiya 
gibi geli�kin ülkelerdeki gibi bir ��çi Sa�l��� ve �� Güvenli�i Kanu-
nu sosyal taraflar�n da taleplerini dikkate al�narak en k�sa zaman-
da ç�kar�lmal� ve Kanun ilgili tüzük ve yeterli say�da yönetmelikle 
desteklenmelidir. 

 “�stihdam Paketi” ad�  verilen 5763 say�l� Kanun’la i� sa�l��� ve 
güvenli�i hizmetlerinin serbest piyasan�n insaf�na b�rak�lmas� söz 
konusudur. Yak�nlarda Kabul edilen ��yeri Sa�l�k ve Güvenlik 
Birimleri ile Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri Hakk�nda Yönet-
melikte 50 i�çi s�n�rlamas� devam ederken, 50 ve daha fazla i�çi 
çal��t�ran i�yerlerinin �SG hizmetlerini d��ar�dan sa�lamalar�n�n, 
ba�ka bir ifadeyle sa�l�k hizmetlerinin ta�erona devredilmesinin 
yolu aç�lm��t�r. An�lan yönetmelikle, i�yeri hekimleriyle i� güven-
li�i uzmanlar�n�n i� tan�mlar�nda, çal��ma biçimlerinde çe�itli s�-
k�nt�lar�n ya�anaca��, bu durumun �SG kurullar�yla risk de�erlen-
dirmesi çal��malar�na da olumsuz yans�yaca�� söylenebilmektedir. 
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“Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Politika Belgesi” Ulusal �� Sa�l�-
�� ve Güvenli�i Konseyi’nde kabul edilmi�, bu belge do�rultusun-
da 2006- 2008 Eylem Plan� belirlenmi�tir. Bakanl���n 2006–2008 
Politika Belgesi’nde yer alan �SG hedefleri de�erlendirildi�inde; 
�SG Kanunu’nun ç�kar�lmas�nda geç kal�nd��� söylenebilmekte, 
son �ekli sosyal taraflara gösterilmeden Meclis’e gönderilen Kanun 
metninin oda ve meslek birliklerinin yan� s�ra sosyal taraflar� da 
tatmin etmeyece�i anla��lmakta, i� kazalar�n�n yüzde 20 oran�nda 
azalmad��� gibi, tam tersine bir art�� gösterdi�i, meslek hastal�klar� 
tan� sisteminin geli�tirilemedi�i ve yayg�nla�t�r�lamad��� görül-
mektedir. Önceki belge de dikkate al�narak Konsey’de kabul edilen 
2009–2013 Eylem Plan�’ndaki hedeflere ula��lmal�d�r. Bu hedeflere 
ula��lmas�nda küresel kriz, ekonomik kriz ya da i�çi maliyetleri 
bahane edilmemelidir.  

Ulusal �� Sa�l��� ve Güvenli�i Konseyi’nin acil yapmas� gereken 
çal��malardan biri de, ülke düzeyinde i� sa�l��� ve güvenli�i  veri 
taban�n�n ba�ta maden, in�aat, gemi tersane yap�m�, tar�m olmak 
üzere tüm sektörler  dikkate al�narak farkl� boyutlar�yla ortaya 
ç�kar�lmas�d�r.  

��yerlerinde olu�turulan �� Sa�l��� ve Güvenli�i Kurullar� de-
mokratik yap�lar olarak düzenlenmeli, kurullar�n yapt�r�m gücü 
olmal�d�r. 

�� müfetti�i say�s� art�r�lmal� ve i�yeri denetimleri etkin olmal�-
d�r. 

Toplumda i� sa�l��� ve güvenli�i duyarl�l��� ve bilinci olu�tur-
mak için yap�lmakta olan �SG haftalar�, bölgesel konferanslar vb. 
etkinlikler çe�itlenerek sürdürülmeli, �SG e�itimleri bu alan� da 
içine alacak �ekilde yeniden yap�land�r�lmal�d�r. 

Sa�l�kl� ve güvenlikli çal��ma ko�ullar�n�n sa�lanmas�, i� kalite-
sinin art�r�lmas� ve buna ba�l� olarak i� kazalar� ve meslek hastal�k-
lar�n�n önlenmesi, ölümlerin ve sakatlanmalar�n ortadan kald�r�l-
mas� veya azalt�lmas� sadece yasal düzenlemelerle, mevzuatla 
mümkün olamamaktad�r. Yasalar�n yan�nda ba�ta i�çi ve i�veren 
kesimi olmak üzere, toplumun her kesiminde güvenlik bilincinin 
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ve güvenlik kültürünün olu�turulmas� hayati bir önem ta��makta-
d�r.  

��verenler i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili alacaklar� tedbirleri ek 
bir maliyet olarak görmemeli, tam tersine tedbirleri, i� kazalar� ve 
meslek hastal�klar�n� azaltan, dolay�s�yla  maliyeti azaltan, verimli-
li�i ve üretim art���n� sa�layan uygulamalar olarak  dü�ünmelidir. 
Küreselle�en dünyada sa�l�kl� ve güvenlikli bir i�yerinin ve bu 
i�yerinde üretilmi� mallar�n rekabet �ans�n� art�rd��� da göz ard� 
edilmemelidir. 

Sosyal taraflar�n, in�aat i�kolunda YOL-�� sendikas�yla 
�NTES’in, metal i�kolunda TÜRK-METAL sendikas�yla MESS’in, 
çimento i�kolunda Ç�MSE-�� sendikas�yla ÇM�S’in, deri i�kolunda 
T. DER�-�� sendikas�yla TÜD�S’in ve BASIN-�� sendikas�n�n �SG 
alan�nda sürdürdü�ü örnek çal��malar di�er i�kollar�nda yayg�n-
la�t�r�lmal�d�r. 

Sendikalar her türlü olumsuzlu�a kar��n, �SG alan�nda birimle-
riyle, e�itimleriyle, ara�t�rmalar�yla iyi bir düzeye gelmeli, i�kolla-
r�n�n gerektirdi�i �SG e�itimlerini yayg�nla�t�rmal�, i�çilerin hak ve 
özgürlüklerini koruyup geli�tirmeye çal���rlarken, �SG’yle ilgili 
maddelerin T�S’lerde yer almas� için mücadele etmeli, i�çilerin �SG 
haklar�n� geli�tirmelidirler. Çal��anlar öncelikle kendi sa�l�klar� ve 
güvenlikleri için �SG tedbirlerini almal�, �SG Kurullar�nda etkin 
çal��mal�, çal��ma bar��� için, i�letmeninin verimlili�i için �SG kül-
türü edinmeleri gerçe�ini göz ard� etmemelidirler. 

Tüm taraflarca göz ard� edilmemesi gereken en önemli nokta 
ise, �SG sorunlar�n�n çözümünün “önce insan” anlay���nda odak-
lanan adaletçi, e�itlikçi ve kat�l�mc� bir yakla��mla her alanda ör-
gütlenme kültürünün edinilmesiyle mümkün olaca��d�r.  
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��Ç� ��VEREN YÜKÜMLÜLÜKLER� 
Ferhan TUNCEL 

 

De�erli arkada�lar;  

Bugün sizlere i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda i�çi ve i�veren-
lerin yükümlülüklerine ili�kin aç�klamalar yapaca��m.  

Di�er derslerde yeri geldikçe dinlediniz ben bir kez daha hat�r-
latay�m. Ülkemiz i� kazalar� ve meslek hastal��� sonucu ölümlerde 
Dünya’da ilk s�ralarda yer almaktad�r. AB ülkeleri aras�nda ise 
maalesef birinci gelmekteyiz. Bu nedenle hepimiz olaydan en fazla 
etkilenen taraf oldu�umuz için hak ve sorumluluklar�m�z� iyi bil-
meliyiz.  

Ve daha en ba�tan �unu da iyi bilmeliyiz, burada, i� sa�l��� ve 
güvenli�i konusunda kar��m�za ç�kan her norm, bir ya�an�lm��l�-
��n sonucu. Bir normun do�mas� için, içimizden biri ya ölüyor ya 
sakat kal�yor. Bunu hiç unutmayal�m.  

Hepimiz temel ihtiyaçlar�m�z� kar��layabilmek için çal��mak zo-
runday�z. Ancak, yaln�z çal��mak yetmiyor, evimize de sa� salim 
dönebilmeliyiz. Yani hukuki ad� ile ya�ama hakk�m�z�n da gü-
vence alt�na al�nmas� gerekli. Çal��ma hakk� nas�l bir insan hakk� 
ise ya�ama ve vücut bütünlü�ünü korumak, ondan daha önemli 
bir insanl�k hakk�. Bunu da unutmayal�m.  

Öte yandan çal��an olarak biz i�e belki tek ba��na gidiyoruz 
ama ço�umuzun bakmakla mükellef oldu�umuz ailelerimiz var. 
Bu nedenle ya�ama hakk�n� dar de�il geni� manada alg�lamak 
laz�m. Ya�ama hakk� sadece çal��an�n de�il, onun bakmakla mü-
kellef olduklar�n�n da sosyal hayat�n�, ruh ve beden sa�l���n� ilgi-
lendiriyor.  

Yani sözün özü bu i� tek bir insan�n etraf�nda de�il. �� sa�l��� ve 
güvenli�i önlemi al�nmad���nda veya al�nan önleme uyulmad���n-
da sadece o ki�i de�il, ailesi de�il, toplumda zarar görüyor. Bu, 
bireyin kendisinden milli gelire kadar uzanan bir silsile. 
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Ülkemizin i� kazas� ve meslek hastal��� sonucu ölümlerde ön s�-
ralarda olmas�, yasal bak�mdan geri olmam�zdan kaynaklanma-
maktad�r. Hatta tam tersi yasal çerçeve bak�m�ndan ülkemiz kötü 
durumda de�ildir. Ancak bir konu hakk�nda yasal düzenleme 
yapmak sorunlar� çözmüyor. Yasal düzenleme sadece yol gösterir. 
Sorunlar�n çözümü için gösterilen yolu takip etmek gerekir. Yani 
�unu demek istiyorum bizde ki eksiklik daha çok e�itim ve dene-
tim fonksiyonlar� aç�s�ndan ortaya ç�kan eksikliklerdir.  

Bu temel bilgilendirmeden sonra �imdi ders konumuza ba�layabi-
liriz. Konu hakk�ndaki temel düzenlemeler 4857 say�l� �� Kanununun 
5. Bölümünde yer almaktad�r. Bu bölümün ba�l��� “�� Sa�l��� ve Gü-
venli�i”dir. 77. ile 89. maddeler bu bölümde yer al�rlar. Ama önce 
kanunun daha ba� k�s�mlar�nda yer alan temel bir maddeyi bilmemiz 
gerekli. Bu madde �� Kanununun “e�it davranma ilkesi” ni düzenle-
yen 5. maddesi.  

E�it davranma ilkesi Md. 5  

��veren e�it durumdaki i�çileri aras�nda hakl� veya objektif ne-
den olmadan, keyfi veya hukuken hakl� görülmeyecek nedenlerle 
farkl� davranmamal�d�r. Bu anlamda, i�verenin her i�çiye mutlak 
olarak e�it davranmas� gerekti�i sonucu ç�kar�lmamal�d�r; çünkü, 
e�it davranma yükümlülü�ü, ayn� i�te, ayn� nitelikte ve ayn� ve-
rimde çal��an i�çiler için söz konusudur. �u hususu vurgulamak 
gerekirse, e�itlik sadece e�it nitelikte ve durumda olan i�çiler ara-
s�nda söz konusu olabilece�inden, e�it davranma borcu, ö�renim 
derecesi, k�dem, ya� gibi objektif ve bunlar yan�nda çal��kanl�k, 
verimlilik, yetenek, liyakat gibi subjektif niteliklerle s�n�rland�r�l-
m�� oldu�undan, i�veren aç�s�ndan her zaman bu �ekilde bir farkl�-
l�k iddia edilebilece�ine göre, e�itlik ilkesinin, örne�in ücretler 
konusunda uygulanmas� güçlük arz edecektir. Gerçekten de, e�it-
lik, e�it niteliklerin varl��� halinde söz konusu olabilece�inden, e�it 
davranma borcu, ö�renim derecesi, ya�, k�dem gibi, objektif nite-
liklerle ve çal��kanl�k, beceriklilik, kabiliyet, liyakat gibi subjektif 
niteliklerle s�n�rland�r�lm��t�r. Bu niteliklere her i�çi aynen sahip 
de�ildir; dolay�s�yla, i�çi ücretleri konusu da farkl�l�k yarat�labile-
cektir. Ancak, i�çilere, e�it ölçüde, seyyanen bir zam uygulanmas� 
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halinde, art�k i�çilerin ki�isel niteliklerine bak�lmadan e�it i�lem 
görmeleri ve baz� i�çilerin zam d���nda b�rak�lamamalar� gerekir. 
E�it davranma ilkesinin içeri�i, ilk planda, ayr�mc�l�k yasa��na 
yönelik olup; e�it davranma emrine yönelik de�ildir. Bu ilke dai-
ma, yaln�zca bir veya birkaç i�çi lehine etki do�urur. Ayr�ca söz 
konusu ilke, haklar�n tesisine hizmet eder; yoksa s�n�rland�r�lmas�-
na de�il, an�lan ilke, i�vereni yükümlülük alt�na sokmaktad�r.  

��çi aç�s�ndan bu hükme dayan�larak bir yükümlülük tesis edi-
lemez. E�it davranma ilkesi, i�yerinde münferit bir i�çinin veya i�çi 
grubunun herkesin yararland��� bir i� ili�kisi düzenlemesinin kap-
sam� d���na ç�kar�larak daha kötü konuma sokulmas�n� yasakla-
maktad�r.  

E�it davranma ilkesi, bir veya birkaç i�çiye ayr�cal�kl� davra-
n�lmas�n� yasaklamamaktad�r.  

Bir grup içerisinde yer alan i�çi ayn� grup içerisindeki di�er i�çi-
lere oranla keyfi olarak daha kötü konuma sokulamaz. 

Sözle�me özgürlü�ü prensibi, kural olarak, i� hukukuna ait e�it 
davranma ilkesine oranla önceli�e sahiptir. Dolay�s�yla, kural ola-
rak, e�it davranma ilkesi, i�e al�nma da ücretin belirlenmesinde 
etkili de�ildir. Bununla birlikte, �� Kanunu'nun 5. maddesinin 
4'üncü f�kras� gere�i, ayn� veya e�it de�erde bir i� için cinsiyet ne-
deniyle daha dü�ük ücret kararla�t�r�lamaz.  

�� Kanunu'nun 5. maddesinin 1. f�kras�, mutlak ayr�mc�l�k yasa-
��n� düzenlemektedir. �öyle ki, i� ili�kisinde dil, �rk, cinsiyet, siya-
sal dü�ünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere da-
yal� ay�r�m yap�lamaz.  

��veren i� ili�kisinde yönetim hakk�n� kullan�rken de e�it du-
rumda olanlara e�it davranma esas�na uygun hareket etmelidir. 
Örne�in, sigara içme yasa��n�n uygulanmas�nda, kap� denetimine 
ili�kin talimatlarda, i�in i�çilere da��t�lmas�nda, fazla çal��malarda, 
tatil ve gece çal��malar�nda i�çiler aras�nda bir ayr�m yapmamas� 
gerekti�i gibi ayn� disiplin suçunu i�leyenlere farkl� disiplin cezas� 
uygulamamas� da gerekir.  
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��verenin e�it i�lem ilkesine dayanmas�, �� Kanunu'nun 22'nci 
maddesi anlam�nda de�i�iklik feshine imkan sa�layan acil i�letme-
sel gerek olarak kabul edilemez. 

��verenin e�it davranma borcuna ayk�r�l���n�n yapt�r�m�, �� Ka-
nunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenen dört aya kadar ücret tuta-
r�nda tazminat ile yoksun b�rak�ld��� haklar�n talep edilebilmesi-
dir. E�it davranma borcuna ayk�r�l�k olu�turan ayr�mc� davran��, 
sendikal nedene dayan�yorsa, sendikal tazminat da söz konusu 
olur.  

E�it i�lem yapma borcuna ayk�r� davran���n di�er yapt�r�m� ise, 
i�çinin dört aya kadar ücreti tutar�nda bir tazminat talep edebilme-
sidir. Bu hükmün gerekçesine göre, bu tazminat için esas al�nacak 
ücret, as�l ücret yani ç�plak ücret olup, ücretin ekleri olan ikramiye, 
prim ve paraya ili�kin sosyal yard�mlar buna dahil de�ildir. Gö-
rüldü�ü üzere, kanun koyucu, tazminat miktar�n� maktu olarak 
tespit etmemi�tir. Tazminat miktar�, "dört aya kadar" dendi�ine 
göre, tazminat�n tutan, her somut olay�n özelli�ine göre, özellikle, 
i�çinin maruz kald��� ayr�m�n a��rl���, i�çinin i�i, unvan�, i�yeri 
içindeki pozisyonu, k�demi gibi faktörler dikkate al�narak, hakim 
taraf�ndan "uygun bir tazminat" olarak belirlenecektir. �� Kanunu-
nun 5'inci maddesinde öngörülen bu tazminat, i�verenin ayr�mc�-
l�k te�kil eden davran���na yönelik bir yapt�r�m olup, i�çinin u�ra-
d��� zararla bir ba�lant�s� kurulmam��t�r. Dolay�s�yla, i�çinin, söz 
konusu tazminat� talep edebilmesi için, salt ayr�m� olu�turan bir 
i�lem veya davran��a maruz kalmas� yeterli olup; ayr�ca zarara 
u�ram�� olmas� �art de�ildir.  

Öngörülen tazminat, i�çinin u�rad��� zarara kar��l�k isteyebile-
ce�i en yüksek tazminat miktar� de�ildir. Bu ba�lamda belirtmek 
gerekirse, hakimin söz konusu tazminata hükmedebilmesi için 
i�çinin talebi �art olup; resen bu tazminat� takdir edemez. Öte yan-
dan, i�çinin söz konusu tazminat� talep edebilmesi için, i� ili�kisi-
nin sona ermi� olmas� da �art olmay�p; sözle�me ili�kisi devam 
ederken de bu tazminat talep edilebilir. Bu hüküm nisbi emredici 
olup; söze konu olan tazminat�n toplu i� sözle�meleri ile i� sözle�-
meleri ile artt�r�lmas� mümkün kabul edilmelidir.  
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�imdi gelelim be�inci bölüme. 4857 say�l� �� Kanunumuzun 
be�inci bölümündeki ilk madde 77. Madde. Maddenin ba�l��� 
“��verenlerin ve i�çilerin yükümlülükleri”.  

Maddenin ilk f�kras� �öyle; “i�verenler i�yerlerinde i� sa�l��� ve 
güvenli�inin sa�lanmas� için gerekli her türlü önlemi almak, araç 
ve gereçleri noksans�z bulundurmak, i�çiler de i� sa�l��� ve güven-
li�i konusunda al�nan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler” 

Evet f�kra k�sac�k ama içeri�i tüm bu be�inci bölümü içine al�-
yor. �imdi 1. f�kra diyor ki, i�veren sen i�yerinde i� sa�l��� ve gü-
venli�inin sa�lanmak için gerekli her türlü önlemi al; araç ve ge-
reçleri noksans�z bulundur. Biraz önce de belirtti�im gibi bu be�in-
ci bölümün anahtar maddesi bu 77. madde. �lerde herhangi bir 
�ekilde zararland�r�c� bir olayla kar��la��ld���nda ilk bak�lacak 
madde bu. Bir dava söz konusu oldu�unda “sorumluluk” dedi�i-
miz keskin k�l�c�n ne tarafa vuraca��n� bu madde belirliyor. “hu-
kuka ayk�r�l�k”, “kusur”, “zarar” gibi kavramlar bu madde ile 
de�erlendiriliyor. O nedenle bölümün en önemli maddesi bu.  

77. madde, madde gerekçesinde aç�kça ifade edildi�i gibi yarg�-
sal içtihatlara da dayal� olarak i�verenlere “denetim” ve “e�itim” 
görevleri yüklemi�tir. Özellikle i�verenler, i� sa�l��� ve güvenli�i 
tedbirlerine i�çiler taraf�ndan uyulup uyulmad���n� denetleyecek-
lerdir.  

Uygulamada ve yarg�ya gelen i� kazalar�/meslek hastal�kla-
r�/ölüm olaylar�ndan do�an tazminat davalar�nda görüldü�ü üze-
re, i�çiler al�nan tedbirlere uymakta ihmal göstermektedirler. ��te 
bu gibi zararl� sonuçlardan i�çinin korunmas� için Yasa Koyucu 
i�verene “görev” yüklemi�tir. ��çilere mesleki riskler, al�nmas� 
gereken tedbirler konusunda gerekli e�itim verilecektir. E�itimin 
usul ve esaslar� için yönetmelik ç�kar�lmas� öngörülmü�tür. Ki 
konuyu düzenleyen Çal��anlar�n �� Sa�l��� ve Güvenli�i E�itim-
lerinin Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 2004 y�l�nda ya-
y�nlanm��t�r. Öte yandan Avrupa Direktifleri do�rultusunda ç�rak-
lar ve stajyerlerde i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin tüzük ve yönet-
meliklerde yer alan koruyucu hükümlerden yararlanacaklard�r.  
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Ayr�ca bu madde kanunun 105. maddesindeki yapt�r�mla kuv-
vetlendirilmi� kamu düzenine ili�kin buyurucu nitelikte bir mad-
dedir.  

Peki, �imdi konu�tu�umuz bu birinci f�kradaki görevler neler? 
Yasa koyucu i�verenlere ve i�çilere ne gibi görevler vermi�tir.  

Kanuna göre, i�verenler i�yerlerinde i� sa�l��� ve güvenli�inin 
sa�lanmas� için; gerekli her türlü önlemleri almak, araç ve gereçleri 
noksans�z bulundurmak, i�çilerde i� sa�l��� ve güvenli�i konusun-
da alman her türlü önlemlere uymakla yükümlüdür.  

Yani bir taraftan i�verenlere di�er taraftan i�çilere “yükümlü-
lük” verilmi�tir. Burada “gerekli her türlü önlemleri almak” söz-
cük grubu önemlidir. Bu sözün alt�n� çizelim. Zira bu sözcükler 
sayesinde, i�verenler için sorumluluk “tehlike sorumlulu�u” yö-
nünde geni�lemektedir.  

Burada yeri gelmi�ken tehlike sorumlulu�u hakk�nda biraz 
aç�klama yapay�m. Bizim hukuk sistemimizde as�l olan “kusur 
sorumlulu�u”dur. Yani bir kimse ya da i�veren diyelim bir olay-
dan dolay� sorumlu tutulacak ise evveliyetle kusur oran�na bak�l�r. 
Ancak, ilerleyen y�llarla birlikte özellikle i� hukuku bak�m�ndan 
sanayinin geli�mesi ile i�yerlerinde kullan�lan teknik ekipmanlar�n 
yani a��r makineler, motorlu araçlar ve sair ekipmanlar�n ço�alma-
s� sonucunda al�nan veya al�nabilecek her türlü önlemlerle dahi 
önüne geçilmesi olana�� bulunmayan tehlikelerin ortaya ç�kmas�, 
dolay�s�yla i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n büyük art��lar 
göstermesi kar��s�nda kusura dayanan sorumluluk ilkesi yetersiz 
kalm�� ve gerek ö�retide ve gerekse Yarg�tay uygulamalar�nda 
“tehlike sorumlulu�u” kabul edilmi�tir. Tehlike sorumlulu�u 
dedi�imiz sorumluluk, kusursuz sorumluluk halinin en a��r biçi-
midir. Yani burada somut bir olayda i�veren her türlü özen borcu-
nu yerine getirmi� olsa dahi, meydana gelen bir kazadan dolay� 
sorumluluktan kurtulma olana�� yoktur. Ancak alt�n� dikkatle 
çizelim, tehlike sorumlulu�u bir “sonuç sorumlulu�u” da de�ildir. 
��yerinin i�letilmesi veya bundan do�an tehlikeler ile olu�an zarar 
aras�nda “uygun bir illiyet ba��” yoksa, i�verenin sorumlulu�un-
dan söz edilemez.  
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�lliyet ba�� ya da buna nedensellik ba�� da denir. Bu bir hukuk 
terimidir. Ortaya ç�kan hukuki sonuç ile bu sonucu do�uran olgu-
lar aras�ndaki ba�d�r. Ortaya ç�kan zarar ile failin davran��� (fiil) 
aras�ndaki ba�lant� olarak tan�mlanabilir. Yaln�z biz burada dikkat 
ederseniz uyun illiyet ba�� terimini kulland�k. Bu deyim, hayat 
tecrübelerine göre, olaylar�n normal ak���nda, bir fiilin meydana 
getirebilece�i zararlarla olan mant�ki illiyet ba��d�r.  

Tehlike sorumlulu�unda, illiyet ba�� “mücbir neden”, “zarar 
görenin kusuru” veya “3. ki�inin kusuru” ile kesilir. Kusuru olma-
yan ve kendisinden beklenen özeni gere�i gibi yerine getirmi� olan 
bir i�vereni, i�yeri ya da i�letmeyle ilgisi bulunmayan mücbir ne-
denlerden sorumlu tutmak adalet ve hakkaniyete uygun de�ildir.  

Somut olaya bakal�m; olayda davac�lar�n murisi, sevk ve idare-
sindeki kamyon ile depremzedelere g�da maddelerini götürmek 
üzere görevlendirilmi�, dinlenme tesislerinde mola verdi�i s�rada 
meydana gelen depremde enkaz alt�nda kalarak ya�am�n� yitirmi�-
tir. Olay, 506 say�l� Yasan�n 11. maddesine göre i� kazas�d�r. An-
cak, olay�n i� kazas� olarak nitelendirilmesi, i�verenin bu kazadan 
sorumlu tutulmas�n� gerektirmez. Kazan�n görev nedeniyle ger-
çekle�mi� olmas�, i�verenin sorumlulu�u için yeterli de�ildir. Çün-
kü olay do�al afet niteli�inde zorlay�c� neden olan deprem sonra-
s�nda gerçekle�ti�i için, i�yerine özgü tehlike ile meydana gelen 
sonuç aras�nda uygun illiyet ba�� bulunmad���ndan i�verenin so-
rumlulu�una gidilemez.  

�imdi tekrar geriye gidelim ve hat�rlayal�m, biraz önce dedim 
ki bu madde de "gerekli her türlü önlemleri almak" �eklinde yer 
alan ibare nedeniyle tehlike sorumlulu�u yönüne gidilmeye ba�-
lanm��t�r. Bunun sebebi var. Çünkü daha önce yürürlükte olan 
1475 say�l� Kanununda bu ibare yerine "gerekli olan� yapmak" 
�eklinde bir ibare vard�. Ve bu sözcükler ancak yarg� kararlar� ile 
�imdiki anlam�n� bulabiliyordu. Bu yönüyle �imdi kullan�lan bu 
ifade tarz� amaca daha uygun olmu�tur. 

Böylece kabaca da olsa i�verenin temel görevi ve yükümlülü�ü 
hakk�nda bir fikir edinmi� olduk. �imdi f�kran�n ikinci k�sm�na 
devam edelim. Gördü�ünüz üzere f�kran�n kendisi bir solukta 
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okunacak kadar k�sa ama az önce dedi�im gibi tüm çat� bu madde 
üzerine kurulu. Devam edelim ilk f�krada i�çiye de görev yüklen-
mi�tir. ��çiler de i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda al�nan her türlü 
tedbire uymakla yükümlüdürler. Bu yolla madde de i�çi ve i�veren 
aras�nda bir paralellik bir paralellik sa�lanm��t�r. Bu madde taz-
minat davalar�nda özellikle kar�� kusurun belirlenmesinde önem 
ta��r. Görülece�i üzere Yasa Koyucu terazinin bir taraf�na i�çi bir 
taraf�na i�vereni koymu�. Her iki taraf� da görevlendirmi�tir. Bunu 
unutmayal�m. Çünkü Hangi taraf�n görevinde ihmal gösterdi�inin 
saptanmas�nda ise bu maddenin ikinci f�kras� bize yol göstermek-
tedir.  

Peki ikinci f�kra ne diyor? “��verenler i�yerinde al�nan i� sa�l��� 
ve güvenli�i önlemlerine uyulup uyulmad���n� denetlemek, i�çileri 
kar�� kar��ya bulunduklar� mesleki riskler, al�nmas� gerekli tedbir-
ler, yasal hak ve sorumluluklar� konusunda bilgilendirmek ve 
gerekli i� sa�l��� ve güvenli�i e�itimini vermek zorundad�rlar. 
Yap�lacak e�itimin usul ve esaslar� Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���nca ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenir.” 

�kinci f�krada i�verenin, ilk f�kradaki yükümlülü�ü daha da 
netle�tirilmi�tir. Yani; ��verenler i�yerinde al�nan i� sa�l��� ve gü-
venli�i önlemlerine uyulup uyulmad���n� denetlemek, ��çinin kar�� 
kar��ya bulunduklar� riskler, Al�nmas� gerekli tedbirler, yasal hak 
ve sorumluluklar� konusunda bilgilendirmek, Gerekli i� sa�l��� ve 
güvenli�i e�itimini vermek zorundad�r.  

Bu kadar geni� yükümlülük Çal��ma Ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl���nca ç�kar�lacak yönetmelikle düzenlenecektir. Sözü edilen 
yönetmeli�in 2004 y�l�nda ç�kar�ld���n� biraz önce belirtmi�tik. 
Yönetmeli�in ad�; "Çal��anlar�n �� Sa�l��� Ve Güvenli�i E�itimle-
rinin Usul Ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik" idi. Bu yönetmeli-
�in dördüncü maddesi "��verenin Yükümlülükleri" ba�l�kl�d�r. Ve 
kanunun �imdi inceledi�imiz 77. Maddesine göre ayr�nt�l� bir dü-
zenleme içerir.  

4. maddenin ilk cümlesi �öyledir: “i�verenler i�yerlerinde sa�-
l�kl� ve güvenli “çal��ma ortam�n�n” tesis edilmesi için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür”. Burada dikkat ederseniz yeni bir 
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sözcük kullan�ld�. Bu yeni sözcük “çal��ma ortam�”d�r. �imdi ko-
nu�tu�umuz 77. madde de bu sözcük yok ama nerde var? �� Ka-
nunun 1. Maddesinde var. Yani yönetmeli�in bu maddesi kanu-
nun birinci maddesinde kullan�lan cümle ile paralellik ta��makta-
d�r.  

Ba�ka bir anlat�mla "güvenli çal��ma ortam�" i�verenin sorum-
lulu�u kapsam�ndad�r. 

Yönetmeli�e tekrar devam edelim. �lk cümlede belirtilen amaç-
la, i�verenler, çal��anlar�, yasal hak ve sorumluluklar� konusunda 
bilgilendirmek, onlar�n kar�� kar��ya bulunduklar� mesleki riskler 
ve al�nacak gerekli tedbirler konusunda i�yerlerinde i� sa�l��� ve 
güvenli�i e�itim programlar� haz�rlamak, i�çilerin bu programlara 
devam�n� sa�lamak ve verilen e�itim için uygun yer, araç ve gereç 
temin etmekle yükümlüdür.  

Görülece�i üzere 77. maddesinin ikinci f�kras� Yönetmelikte bi-
raz daha aç�klanm��t�r.  

Hatta bir ad�m daha ileri gidilmi� sorumluluk aç�s�ndan as�l i�-
veren alt i�veren ili�kisine de de�inilmi�tir. Buna göre; as�l i�veren 
alt i�veren ili�kisi kurulan i�yerlerinde, alt i�verene ait çal��anlar�n 
e�itiminden, as�l i�veren ve alt i�veren birlikte sorumlu olacaklar-
d�r. 

Bu düzenleme, �� Kanununun ikinci maddesinin alt�nc� f�kra-
s�nda yer alan as�l i�veren alt i�veren sorumluluklar�n� daha özel 
olarak aç�klam��t�r.  

Yine yönetmeli�e göre; geçici i� ili�kisi kurulan i�veren, geçici i� 
ili�kisi ile çal��anlara gerekli e�itimi vermekle de yükümlüdür. Bu 
düzenleme ile de �� K.m 14 ile paralellik kurulmu�tur.  

Ve hemen arkas�ndan yönetmelik bir ad�m daha ileri gitmi� ve 
herhangi bir bo�lu�u önlemek gayesi ile son f�krada �u hükmü 
getirmi�tir: “��verenler, çal��anlar�na, i� sözle�mesinin türüne ba-
k�lmaks�z�n gerekli e�itimi vermekle yükümlüdür”. Yani burada 
düzenlemenin amac� i� sözle�mesinin türüne bak�lmaks�z�n her 
türlü e�itimi vermekle i�verenin yükümlü tutulmas�n�n özünde, 
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i�vereni i�çilerin kar��la�acaklar� zararl� sonuçlar kar��s�nda bo�luk 
b�rakmadan özenle görevini yapmaya zorlamak hedefi vard�r. 
Çünkü önemli olan tehlike olu�madan tehlikenin önlenmesidir. 
��veren için bu görev en az yapt��� i� kadar önemlidir.  

Özetleyecek olursak madde 77 ve "Çal��anlar�n �� Sa�l��� Ve 
Güvenli�i E�itimlerinin Usul Ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik" 
i�verenin sorumlulu�unu geni�letmi�tir. Ve yine kanuna paralel 
olarak yönetmeli�in takip eden 5. maddesinde i�çinin sorumlulu�u 
da düzenlenmi�tir. Buna göre çal��anlar sa�l�kl� ve güvenli bir 
çal��ma ortam�n�n kurulmas� için i�yerinde düzenlenecek olan i� 
sa�l��� ve güvenli�i e�itimlerine kat�lmak ve bu konudaki talimat 
ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. 

Tekrar kanuna dönelim, 

Üçüncü f�kra, i�vereni görevlendirmi�tir. ��vereni, i�yerlerinde 
meydana gelen i� kazas�n�n tespit edilecek meslek en geç iki i� 
günü içinde yaz� ile ilgili bölge müdürlü�üne bildirmekle yüküm-
lü tutmu�tur. Tabi burada yine söz konusu yükümlülü�ün kanu-
nun 104. maddesinde ki yapt�r�mla kuvvetlendirildi�ini de unut-
mayal�m. Örne�in i�veren iki i� günlük süreyi kaç�r�r ve kabul 
edilebilir bir gerekçe (hastal��� vs) ile de aç�klayamaz ise 104. mad-
de belirtilen idari cezay� ödemekle yükümlü tutulacakt�r. Öte yan-
dan ILO’nun 81 Nolu Sanayi Ve Ticarette �� Tefti�i Hakk�ndaki 
Milletleraras� Çal��ma Sözle�mesinin 14. Maddesi gere�ince de i� 
müfetti�lerinin i� kazalar� ve meslek hastal�klar� vakalar�ndan ha-
berdar edilmesi gerekmektedir.  

Maddenin son f�kras�nda ise, bu bölümde ve i� sa�l��� ve gü-
venli�ine ili�kin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin 
i�yerlerindeki, ç�raklar ve stajyerlere de uygulanaca�� vurgulan-
m��t�r.  

77. madde konusunu kapatmadan önce son olarak konu�ma-
m�n ba��nda söz etti�im “kusur” olay�n� biraz daha netle�tirmek 
istiyorum. Biliyorsunuz, kanun i� sa�l��� ve güvenli�inin sa�lan-
mas� için i�verene her türlü önlemi almak yükümlülü�ü vermi�tir. 
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Ve bu durum emredicidir. Ayn� �ekilde i�çilerde bu önlemlere 
uymayla yükümlü tutulmu�tur.  

O halde kusur ve kar�� kusur için ölçütlerden biri burada ve-
rilmi�tir. Yani; i�verenler i�yerinde al�nan i� sa�l��� ve güvenli�i 
önlemlerine uyulup uyulmad���n� denetlemek, i�çileri kar�� kar��-
ya bulunduklar� mesleki riskler, al�nmas� gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumluluklar� konusunda bilgilendirmek, gerekli i� sa�l��� 
ve güvenli�i e�itimini vermek zorundad�rlar. Bunlar eksik oldu�u 
takdirde i�veren aleyhine “kusur” dan söz edilebilecektir. Tabi 
eksiklikler sadece bunla s�n�rl� de�ildir. Biraz sonra daha detayl� 
olarak anlataca��m üzere 80. maddeye göre i� sa�l��� ve güvenli�i 
kurulunu kurmamak ve i�yeri hekimlerini bulundurmamak (ko-
�ullar� olmas�na ra�men) i�verenin kusuruna etki eden nedenler-
dendir.  

85. madde ko�ullar�na ayk�r� olarak a��r ve tehlikeli i�lerde 
genç, çocuk ve kad�n i�çilerin çal��t�r�lmas� di�er bir kusur nedeni-
dir.  

87. maddeye ayk�r� olarak çocuk ve genç i�çilerin çal��t�r�lmas� 
da bir ba�ka kusur nedenidir.  

Öte yandan i� sa�l��� ve güvenli�ine ili�kin tüzük ve yönetme-
liklere ayk�r� davran��lar olaylara uygulan�rl��� ölçüsünde kusur 
sebebidir.  

Yine son bir nokta olarak, tazminata yönelik özel �artlara göz 
atal�m. Öncelikle eylemin i� kazas� oldu�unun kurumca kabulü 
gerekir. Aksi halde ayn� sorun mahkemece çözümlenir. �� kazas� 
kendine özgü bir kavramd�r. Sigorta Hukukunun temel ilkeleri 
çerçevesinde de�erlendirilir. Mahiyet ve unsurlar� yasaca do�ru-
dan belirlenmi� olup k�saca tan�m� yasan�n belirledi�i ko�ullar 
dahilinde meydana gelen ve sigortal�y� bedensel veya ruhsal zara-
ra u�ratan bir olayd�r. Bu haliyle, davada ön �art�n olay�n i� kazas� 
oldu�unun tespiti oldu�u aç�kt�r. �� ve Sosyal güvenlik hukuku ile 
ilgili düzenlemeler kural olarak kamu düzeniyle ilgilidir. Bu ba-
k�mdan kusur ve hesap raporlar�n�n al�nmas� ve sair hususlar�n 
incelenmesi davan�n niteli�i göz önünde tutularak gerçe�in sap-
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tanmas� yönünde taraflar�n istemlerine bak�lmaks�z�n hakimin 
görevi gere�ince resen yerine getirmesi gerekli hususlardand�r.   

Ve evet unutulmayal�m ki yorgun insan�n dikkati azal�r, hare-
ketleri yava�lar, alg�lama ve koruma özellikleri yava�lar, dü�ünme 
yetene�i azal�r ve dü�üncesi güçle�ir. Fiziksel ve zihinsel hareket-
lerde verim azal�r. Yorgunlu�un en aç�k belirtisi dikkatin azalma-
s�d�r". Bu durum i� kazalar�na bir davetiye sonucu ç�kar�r. 

�imdi s�radaki madde “�� sa�l��� ve güvenli�i yönetmelikleri” 
ba�l�kl� 78. madde. Hemen belirtelim bu madde i�çi veya i�verene 
de�il do�rudan devlete yükümlülük getiren bir maddedir. Bu 
maddeye dayan�larak 21 tane yönetmelik ç�kar�lm��t�r. �u an yü-
rürlükte olan madde 15.05.2008 tarihinde 5763/3 md.si ile de�i�ti-
rilmi� bir maddedir. Madde de�i�tirilirken ba�l��� da de�i�tirilmi�-
tir. De�i�tirilmeden önceki ba�l���  “Sa�l�k ve Güvenlik Tüzük ve 
Yönetmelikleri” idi. Bu ba�l�kta yer alan tüzük ibaresi çe�itli tar-
t��malar ya�anmas�na neden olmu�tur. Özellikle maddenin önceki 
haline dayan�larak ç�kar�lan i� sa�l��� ve güvenli�i tüzü�ü Dan��-
tay taraf�ndan iptal edildi. Dan��tay iptal gerekçesi olarak “i� sa�-
l��� ve güvenli�ine ili�kin temel ilkelerin 4857 say�l� Yasa uyar�nca 
ç�kar�lacak bir tüzükle, uygulaman�n ise bu çerçevede ç�kar�lacak 
yönetmeliklerle düzenlemesini” gerekti�inden bahisle iptal karar� 
vermi�tir. �imdi yeni yap�lan düzenlemede tüzük ibaresi kald�r�l-
m�� ve böylelikle yönetmelik ile düzenlemenin yolu aç�lm��t�r.  
Tabi bu de�i�ikli yap�l�rken madde yeni bir anlay��la tekrar kaleme 
al�nm��t�r.  

Buna göre; “Bu Kanuna tabi i�yerlerinde i� sa�l��� ve güvenli�i 
�artlar�n�n belirlenmesi ve gerekli önlemlerin al�nmas�, i�yerlerinde 
kullan�lan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden ç�kabi-
lecek i� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n önlenmesi ve özel du-
rumlar� sebebiyle korunmas� gereken ki�ilerin çal��ma �artlar�n�n 
düzenlenmesi, ayr�ca i� sa�l��� ve güvenli�i mevzuat�na uygunlu-
�u yönünden; i�çi say�s�, i�in ve i�yerinin özellikleri ile tehlikesi 
dikkate al�narak i�letme belgesi almas� gereken i�yerleri ile belge-
lendirilmesi gereken i�ler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin 
al�nmas�na ili�kin usul ve esaslar, i� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili 
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konularda yap�lacak risk de�erlendirmesi, kontrol, ölçüm, incele-
me ve ara�t�rmalar�n usul ve esaslar� ile bunlar� yapacak ki�i ve 
kurulu�lar�n niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve 
verilen iznin iptal edilmesi Sa�l�k Bakanl���n�n görü�ü al�narak 
Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca ç�kar�lacak yönetmelik-
lerle belirlenir.” denildi. 

Bu maddenin eski hali döneminde ç�kar�lan yönetmeliklerin ye-
rine henüz yeni yönetmelik ç�kar�lmam��t�r.  

��in durdurulmas� veya i�yerinin kapat�lmas� Md. 79 

Bu maddede ILO’nun 81 Nolu Sanayi ve Ticarette �� Tefti�i 
Hakk�ndaki Milletleraras� Çal��ma Sözle�mesi esas al�nm��t�r. 81 
say�l� bu Kanunun "�� Sa�l��� ve Güvenli�i" ba�l���yla düzenlenen 
be�inci bölümün içeri�indeki ço�u maddeleri kapsamaktad�r. An-
cak 4857 say�l� Kanunda i�yerlerinin do�rudan tefti�i ile ilgili dü-
zenleme bulunmamaktad�r. Halbuki 81 say�l� Sözle�me Anayasa-
n�n 90. maddesi do�rultusunda buyurucudur.  

Birinci f�krada, "tehlike" ve "i�in tamamen ve k�smen durdu-
rulmas�" kavramlar�na yer verilmi�tir.  

��yerinin tesis (kurulu�) ve tertiplerinde (düzenleni�inde), ça-
l��ma yöntem ve �ekillerinde, makine ve cihazlar�nda i�çilerin ya-
�am� için tehlikeli olan bir husus tespit edilir ise bu tehlike gideri-
linceye kadar;  tehlikenin niteli�ine göre,  i� tamamen veya k�smen 
durdurulur veya i�yeri kapat�l�r.  

Peki bu nas�l olur? Kanun düzenlemi�, i�yerlerini i� sa�l��� ve 
güvenli�i bak�m�ndan denetlemeye yetkili iki müfetti�, bir i�çi ve 
bir i�veren temsilcisi ile Bölge Müdüründen olu�an be� ki�ilik bir 
komisyon karar�yla olur. Yine kanuna göre komisyona k�demli i� 
müfetti�i ba�kanl�k eder. Komisyonun çal��malar� ile ilgili sekre-
tarya i�leri bölge müdürlü�ü taraf�ndan yürütülür  

�imdi burada maddeyi biraz açal�m ve a�amalar�na bakal�m.  

Öncelikle tehlike kavram�n� inceleyelim. Tehlike nerden do�a-
bilir? ��yerinin konumu ve düzenleni�inden do�abilir. Bu tehlike 
e�ya kaynakl�d�r. Çal��ma yöntem ve �ekillerinden de tehlike do-
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�abilir. Obje i�yeri oldu�una göre i�yerinin çal��ma yöntem ve 
�ekilleri tehlike yaratacakt�r. Tehlikenin do�umu �nsan merkezli 
olabilir. Ancak tehlike do�rudan i�çi ya da i�yeri kaynakl� olabilir. 
Örne�in koruyucu gözlük verilmeden kaynak çal��mas� yöntem 
olarak yanl��t�r. Son olarak makine ve cihazlardan tehlike do�abi-
lir. Yani sonuçta ortada bir tehlike olmal�d�r. 

�kincisi say�lan bu tehlikeler i�çilerin ya�am� için tehlikeli olma-
l�d�r. Ya�am� için tehlikeli ifadesi geni� yorumlanmal�d�r. ��çiyi 
öldürecek �ekilde bir yo�unlu�un aranmamas� gerekir. Buradaki 
k�stas ciddi tehlikedir. Örne�in sonu ölümle sonlanmayacak bir 
meslek hastal���, önlenebilir özelli�i olsa dahi ya�amsal tehlikeli 
olarak kabul edilmelidir.  

Üçüncüsü bunlar var ise bu defa tehlikenin tespiti gerekir. Son-
ras�nda ise tehlike giderilinceye kadar i�yeri tamamen veya k�smen 
durdurulacak ya da kapat�lacakt�r.  Bu yapt�r�m�n a��rl��� da tehli-
kenin niteli�ine göre saptanacakt�r.  

Durdurma-kapatma kararlar�, i�yerinin i� sa�l��� ve güvenli�i 
bak�m�ndan denetlemeye yetkili iki müfetti�, bir i�çi ve bir i�veren 
temsilcisi ile Bölge Müdüründen olu�an be� ki�ilik bir komisyona 
verilir. Komisyona k�demli i� müfetti�i ba�kanl�k eder Sekretarya 
i�leri bölge müdürlü�ü taraf�ndan yürütülür.  

�kinci f�krada, askeri i�yerleri ve yurt emniyeti için gerekli 
maddeler i�çilerin i�yerleri için komisyonun yap�s� çal��ma �ekli ve 
esaslar� önceki f�kradan ayr�k tutulmu�tur. Milli Savunma Bakan-
l��� ile Çal��ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca ortakla�a haz�rla-
nacak yönetmelik söz konusu komisyonun yap�s�n�, çal��ma �eklini 
ve esaslar�n� belirleyecektir. 2004 y�l�nda “Askeri ��yerleriyle Yurt 
Güvenli�i �çin Gerekli Maddeler Üretilen ��yerlerinin Denetim ve 
Tefti�i Hakk�nda Yönetmelik” ç�kar�lm��t�r.   

Üçüncü f�krada, 79. maddeye göre verilecek durdurma (k�smen 
- tamamen) veya kapatma kararlar�na kar�� i�verenin yerel i� mah-
kemesinde alt� i� günü içinde itiraz etme yetkisi bulunmaktad�r. 
Yasa Koyucunun "yetki" sözcü�ünü kullanmas� bir ba�kas�n�n 
böyle bir hakk�n�n olmad���n� vurgulamak içindir. Öte yandan söz 
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konusu süre hak dü�ürücü süredir. Yasa Koyucu uzun süre koy-
mam��t�r.  

Dördüncü f�kraya göre; i� mahkemesine itiraz, i�yerinin durdu-
rulmas� veya kapat�lmas� karar�n�n uygulanmas�n� durdurmaz. 
Önceki Kanunun zaman�nda bu düzenleme bulunmamaktayd�. Bu 
yeni ilave edildi. Ça�da� bir dü�üncedir. Çünkü, tehlikenin varl�-
��/ölçümü/yo�unlu�unun tart���lmas� mümkündür. Ancak en kötü 
olas�l�k göz önünde tutulmal�d�r. Yasa Koyucu insan ya�am�na 
üstünlük tan�yarak seçimini yapm��t�r.  

Be�inci f�krada, i� mahkemenin itiraz� öncelikle görü�ece�i ve 
alt� i� günü içinde karara ba�layaca��; verilen karar�n ise kesin 
oldu�u vurgulanm��t�r. Burada da i�in ekonomik yan� gözetilmi�-
tir. Böylece komisyonun verdi�i durdurma - kapatma karar� sü-
rüncemede kalmayacakt�r. Dava erken bitecektir. ��veren mahke-
menin verece�i sonuca göre i�letmenin gelece�ini belirleyecektir.  

Alt�nc� f�kra, özel bir duruma yer vermi�tir. Buna göre; bir i�ye-
rinde çal��an i�çilerin ya�, cinsiyet ve sa�l�k durumlar� böyle bir 
i�yerinde çal��malar�na engel te�kil ediyor ise, bunlarda (bu i�çiler) 
çal��maktan al�konulur.  

Yedinci f�krada, yukar�daki f�kralar gere�ince olu�acak durum-
lar için bir yönetmelik ç�kar�lmas� gere�inden söz edilmi�tir. Sözü 
edilen durumlar:  

��yerlerinde i�çiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya 
makine ve cihazlar�n ne �ekilde i�letilmekten al�konaca��, Bunlara 
ne �ekilde yeniden i�letmesine izin verilece�i, ��yerinin kapat�lmas� 
ve aç�lmas�, i�in durdurulmas�na veya i�yerinin kapat�lmas�na 
karar verilinceye kadar acil hallerde al�nacak önlemlere ili�kin 
hususlar, Komisyonda görev yapacak i�çi ve i�veren temsilcilerinin 
nitelikleri, seçimi, komisyonun çal��ma �ekli ve esaslar�d�r. ��te 
bütün bu say�lanlar için Çal��ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl���nca 
haz�rlanacak bir yönetmelik ç�kar�lacakt�r. 2004 y�l�nda “��yerle-
rinde ��in Durdurulmas�na veya ��yerlerinin Kapat�lmas�na Dair 
Yönetmelik” ç�kar�lm��t�r.   
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Sekizinci f�krada, bir i�yerinin kurulmas�na ve i�letilmesine izin 
verilmi� olmas�n�n yine bu Kanunun 78. maddede öngörülen yö-
netmelik esaslar�n�n uygulanmas�na engel olmad��� belirtilmi�tir.  

Son f�kra akçal� haklan düzenlemi�tir. Buna göre; bu maddenin 
(m 79), birinci f�kras� gere�ince makine, tesisat ve tertibat veya i�in 
durdurulmas� veya i�yerinin kapat�lmas� sebebiyle i�siz kalan i�çi-
lere i�veren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir dü�üklük 
olmamak üzere meslek veya durumlar�na göre ba�ka bir i� verme-
ye zorunludur.  

Ö�retide 79. maddeye i� sa�l��� ve güvenli�i yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen i�verene uygulanan kamusal nitelikli yapt�r�m 
olarak yer verilmektedir  

�� Sa�l��� ve Güvenli�i Kurulu Md. 80   

Bu madde ile �� kazalar� ve meslek hastal�klar�n�n i�yeri boyu-
tunda daha gerçekle�meden önlenmesi amaçlanm��t�r. Bu nedenle 
i�yerinin i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda te�kilatlanmas� için 
gerekli düzenlemeler yap�lm��t�r. Maddeye göre sanayiden say�-
lan, devaml� olarak en az elli i�çi çal��t�ran ve alt� aydan fazla sü-
rekli i�lerin yap�ld��� i�yerlerinde her i�verenin yönetime kat�lma 
modeline uygun olarak bir i� sa�l��� ve güvenli�i kurulu kurma 
yükümlülü�ü yasayla öngörülmü�tür. Olu�turulacak kurulun 
kararlar� ba�lay�c�d�r. Bu yolla i�çilerin yönetime kat�lmas� için bir 
model olu�turulmu�tur. Önceki Kanun zaman�nda Kurulun olu-
�umu çal��ma usulü ödev ve yetkileri tüzük ile belirlenirken, yeni 
Kanunda tüzü�ün yerini yönetmelik alm��t�r. Söz konusu yönet-
melik "�� Sa�l��� Ve Güvenli�i Kurullar� Hakk�nda Yönetmelik" 
ba�l���yla haz�rlanm��t�r. 07.5.2004 gün 25426 say�l� Resmi Gazete-
de yay�mlanm��t�r. Yay�nland��� günde de yürürlü�e girmi�tir. 
Dayana�� bu Maddenin üçüncü f�kras�d�r (m 80 / f. 3).  

Birinci f�krada "i� sa�l��� ve güvenli�i kurulu" kurman�n ko�ul-
lar� verilmi�tir. �öyle ki: Bu Kanuna göre sanayiden say�lan i�yeri 
olacak, Devaml� en az elli i�çi çal��t�ran bir i�yeri olacakt�r. Madde 
gerekçesinde de ifade edildi�i gibi, i�yerinde hiçbir dönemde elli-
den az i�çi çal��t�r�lmayacakt�r.  
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Örne�in belli bir dönem i�çi say�s� ellinin alt�na dü�erse m 80 i�-
letilmeyecektir. ��çi say�s�n�n tespitinde i�yerinde çal��an i�çilerin 
tamam� dikkate al�nacakt�r. Kan�m�zca söz konusu say�daki k�sa 
süreli azalmalar maddenin i�lerli�ini engellememelidir. Çünkü 
korunmak istenen insan ya�am�d�r.  

Alt� aydan fazla sürekli i�lerin yap�ld��� i�yeri olacakt�r. Alt� ay 
ise m. 80 i�letilmeyecektir. Alt� ay� a�mas� halinde madde içeri�in-
de belirtilen Kurul kurulabilecektir.  

Yükümlülük i�verenindir. Bu Kanunun 105. maddesindeki yap-
t�r�mla kuvvetlendirilmi�tir. Kamu düzeninden ve buyurucu nite-
liktedir.  

�kinci f�kra uyar�nca, i�verenler i� sa�l��� ve güvenli�i kurulla-
r�nca i� sa�l��� ve güvenli�inin norma uygun kararlar�n� uygula-
makla yükümlüdürler. Yasa Koyucunun bu düzenlemesi buyuru-
cudur.  

Üçüncü f�krada, i� sa�l��� ve güvenlik kurullar�n�n olu�umu, 
çal��ma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülüklerinin bakanl�kça 
haz�rlanacak yönetmelikte gösterilece�i belirtilmi�tir. Söz konusu 
Yönetmelik amaç kapsam yönüyle bu Kanunun 80. maddesini esas 
alm��t�r. Olu�umu (m 5), e�itim (m 6), görev ve yetkiler (m 7), ça-
l��ma usulleri (m 8), i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda i�birli�inin 
sa�lanmas� (m 9), i�veren veya i�veren vekilinin yükümlülü�ü (m 
10), Kurulun yükümlülü�ü (m ll), i�çilerin yükümlülü�üne m 12 
yer verilmi�tir.  

�� sa�l��� ve güvenli�i hizmetleri Md. 81 

Bu madde ve takip eden 82. Madde 15.05.2008 tarihinde 5763 
say�l� kanunla de�i�tirilmi�tir. 82. Madde mülga edilmi� ve yeni 81. 
Madde içersine al�nm��t�r. Devaml� olarak en az 50 i�çi çal��t�rma 
ko�ulu muhafaza edilmi�tir. Ancak madde de halen tart��mas� 
devam eden önemli de�i�iklikler vard�r. Bu maddeye ili�kin olarak 
geçti�imiz 15 A�ustosta “��yeri Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri ile 
Ortak Sa�l�k ve Güvenlik Birimleri Hakk�nda Yönetmelik” pek çok 
yeni tart��maya yol açm�� ve iptali için yarg� yoluna gidilmi�tir. Bu 
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yeni yönetmelik 60 maddeden olu�an, ekleri ile 35 sayfa tutan kap-
saml� bir yönetmeliktir. Yay�m� tarihinden itibaren 2003 tarihli 
“��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çal��-
ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik” ile 2004 tarihli “�� Gü-
venli�i ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar�n Görev, Yet-
ki ve Sorumluluklar� ile Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yö-
netmelikleri” yürürlükten kald�rm��t�r. 

Yeni yönetmelikte temel hususlar �u �ekildedir; daha önceki 
yönetmeliklerde oldu�u gibi i�çi (md. 6) ve i�verenlerin (md. 5)  
hak ve yükümlülükleri detayl� bir �ekilde düzenlenmi�tir.  

Md. 8-17 aras�nda i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�-
l�k ve güvenlik biriminin kurulu�u ve nitelikleri; Md. 18- 29 ara-
s�nda i�yeri sa�l�k ve güvenlik birimi ile ortak sa�l�k ve güvenlik 
biriminin görevleri, çal��ma usul ve esaslar�, Md. 30-34 aras�nda 
i�yeri hekimlerinin nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile 
çal��ma usul ve esaslar�; Md. 35-39 aras�nda i� güvenli�i uzmanla-
r�n�n nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çal��ma usul ve 
esaslar�; Md. 40-56 aras�nda da i�yeri hekimleri ve i� güvenli�i 
uzmanlar�n�n e�itimleri ve s�navlar� detayl� olarak düzenlenmi�tir. 

Ayr�ca 57. Madde ile “Tehlike s�n�f� belirleme komisyonu” ku-
rulmu�tur. “��yerlerinin, i� sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan hangi 
tehlike s�n�f�na girece�i bakanl�k taraf�ndan ç�kar�lacak bir tebli� 
ile belirlenecektir. Ancak bakanl�k tebli�i ç�kar�rken “Tehlike s�n�f� 
belirleme komisyonu” göreve ça��racak ve komisyonun görü�ü 
do�rultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���n�n i� kazalar� 
ve meslek hastal�klar� istatistiklerini de göz önüne alarak tebli�i 
ç�karacakt�r. Komisyon, normalde her y�l Aral�k ay�nda ola�an 
olarak toplanacak ancak gerekti�inde ola�anüstü toplant�da yapa-
bilecektir. Komisyon, kararlar�n� salt ço�unlukla alacak, e�itlik 
halinde Ba�kan�n oyu karar� belirleyecektir. Komisyon; �� Sa�l��� 
ve Güvenli�i Genel Müdürünün ba�kanl���nda, Sa�l�k Bakanl���, 
Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl���, 
�� Tefti� Kurulu Ba�kanl���, en çok üyeye sahip i�çi ve i�veren sen-
dikalar� konfederasyonlar� ile Türk Tabipleri Birli�i ve Türk Mü-
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hendis ve Mimar Odalar� Birli�inden birer temsilcisinden olu�a-
cakt�r.  

��çilerin Haklar� Md. 83  

GEREKÇE  

��çiler i� sa�l��� ve güvenli�i tedbirleri al�nmayan, mesleki risk-
lerin her an ortaya ç�kabilece�i bir i�yeri ortam�nda çal��maya zo-
runlu tutulamazlar. Bu durumda bulunan i�çilere i� sözle�melerini 
hakl� nedenle feshetme veya belirli ko�ullarla çal��maktan geçici 
bir süre kaç�nma imkan� tan�nm��t�r.  

��yerinde i� sa�l��� ve güvenli�i aç�s�ndan i�çinin sa�l���n� bo-
zacak veya vücut bütünlü�ünü tehlikeye sokacak yak�n, acil ve 
hayati bir tehlike kar��s�nda bu kurula ba�vurmas� imkan� sa�lan-
m��, i�çinin gerekli tedbirler al�n�ncaya kadar çal��madan kaç�nabi-
lece�i düzenlenmi�tir. Bu tedbirlerin al�nmamas� halinde i�çiye 
derhal fesih hakk� tan�nm��t�r.  

Çal��maktan kaç�nma hakk�n� kullanmak isteyen i�çiler konu-
nun teknik özellikler ta��mas� nedeniyle kendili�inden buna karar 
veremeyecekler, i�yerinde hayati veya acil bir tehlikenin varl��� 
konusunda i� sa�l��� ve güvenli�i kurulunun yaz�l� tespitini alma-
lar� gerekecektir. �� sa�l��� ve güvenli�i kurulunun bulunmad��� 
i�yerlerinde bu tespit yaz�s� bu konuda görevli i�veren vekilinden 
al�nacakt�r.  

��çilerin Haklar�" kenar ba�l���yla düzenlenen bu Madde eski �� 
Kanunu zaman�nda bulunmamaktayd�. �� sa�l��� ve güvenli�i 
bölümünün en önemli hükmüdür. A�a��da ayr�nt�s�na gidece�imiz 
gerekli ko�ullar�n gerçekle�mesi durumunda i�çinin "çal��maktan 
kaç�nmas�" ve "hizmet sözle�mesinin feshi" i�çiye verilen iki te-
mel hakt�r. Öte yandan hükümde i�çinin çal��maktan kaç�nd��� 
dönemde ücret ve di�er haklar�n�n sakl� oldu�u vurgulanarak 
akçal� haklara ili�kin önemli bir yenilik getirilmi�tir.  

Birinci f�krada, i�çinin i� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna ba�vur-
ma sebepleri/ ko�ullar� ile yöntemi verilmi�tir.  
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Buna göre;  

��çinin ba�vurusu, i� sa�l��� ve güvenli�i genel çerçevesinde 
olmal�d�r. i�çinin sa�l���n� bozacak veya vücut bütünlü�ünü boza-
cak bir durum olmal�d�r. Bu ikisi gerekli ko�uldur. Ancak yeterli 
ko�ul de�ildir.  

Yeterli ko�ullar i�çinin sa�l���n� bozacak veya vücut bütünlü-
�ünü tehlikeye sokacak yak�n, acil ve hayati bir tehlike ile kar�� 
kar��ya kalmas� gerektir. Yasa Koyucunun amac�, “tehlikenin” 
önlenmesidir. Zararl� sonuçlar�n do�mas�ndan önce bu yolla i�çiyi 
korumak istemektedir.  

Burada as�l sorun i�çinin söz konusu tehlikeyi öngörmesidir. 
Kanunun 77. maddesi önem kazanmaktad�r. Çünkü orada i�vere-
nin i� sa�l��� ve güvenli�i konusunda, i�çileri kar�� kar��ya bulun-
duklar� mesleki riskler, al�nmas� gerekli tedbirler, yasal hak ve 
sorumluluklar� konusunda bilgilendirmek ve gerekli e�itimi ver-
mek yükümlülü�ü bulunmaktad�r.  

Ancak, i�çinin ba�vurusu sebepleri Yasa Koyucu taraf�ndan kat� 
tutulmu�tur. Kan�m�zca yak�n, acil ve hayati tehlike alt nedenleri 
kald�r�p "i�çinin sa�l���n� bozacak veya vücut bütünlü�ünü bo-
zacak sebepler" kavram� ile yetinmek gerekir.  

��çi madde 80 de düzenlenen “�� sa�l��� ve güvenli�i kuruluna” 
ba�vuracakt�r. Söz konusu Kuruldan i�çi tespit ve gerekli tedbirle-
rin al�nmas�n� talep edebilecektir. Belirtilen tehlikenin tespitini ve 
gerekli tedbirlerin al�nmas� �eklinde iki istem genel çerçevedir. 
Kurul ayn� gün acilen/derhal toplanarak karar�n� verecektir. Karar 
i�çiye yaz�l� olarak bildirilecektir. Bu durum Kanunun 105. madde-
sindeki yapt�r�mla kuvvetlendirilmi�tir.  

�kinci f�krada, ilk f�kradaki ko�ullar�n özellikle Kanunun 80. 
maddesinin ilk f�kras�nda belirtilen (sanayiden say�lan - devaml� 
=en az elli i�çi - alt�, aydan fazla - sürekli i�ler) ko�ullar�n bulun-
mad��� yerlerde i� sa�l��� ve güvenli�i kurullar�n�n kurulamayaca-
��n� öngören Yasa Koyucu bu bo�lu�u tamamlam��t�r. Buna göre, 
i� sa�l��� ve güvenli�i kurulunun bulunmad��� i�yerlerinde talep, 
“i�veren veya i�veren vekiline” yap�l�r. ��çi tespitin yap�lmas�n� 
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ve durumun yaz�l� olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. Ka-
n�m�zca Yasa Koyucunun bu bildirimin iste�e ba�l� olmadan i�çiye 
cevab� yaz�l� olarak verilmesi, i�veren veya i�veren vekilini bunun-
la yükümlü tutmas�, maddenin amac�na daha uygun olurdu.  

Üçüncü f�krada, i�inin i�verene kar�� kullanaca�� mücadele ara-
c�na yer verilmi�tir. Buna göre; Kurulun i�çinin talebi yönünde 
karar verilmesi halinde i�çi, i�verenin gerekli tedbirleri al�ncaya 
kadar çal��maktan kaç�nabilir. ��çinin çal��maktan kaç�nmas� için 
öncelikle Kurulun (m 80) i�çinin iste�i yönünde karar vermesi 
gerekir. Daha sonra i�çi gerekli i� sa�l��� ve güvenli�i tedbiri al�n-
caya kadar çal��maktan kaç�n�r.  

Tedbir Al�nd��� takdirde böyle bir hakk� kalmamaktad�r. Ba�ka 
bir anlat�mla i�çinin hakk�, Kurulun tespit karar�yla i�verenin tes-
pit karar� içeri�indeki tehlikenin giderilmesi için gerekli i� sa�l��� 
ve güvenli�i tedbiri al�ncaya kadard�r.  

Dördüncü f�krada, i�çinin çal��maktan kaç�nd��� dönem içinde 
ücreti ve di�er haklar� sakl� oldu�u buyrulmu�tur. ��verenin Yasa-
n�n bu buyru�una ra�men ayk�r� davranmas� durumunda bir ta-
raftan söz konusu ücretler ve di�er haklar� dava konusu olaca�� 
gibi 105. maddedeki yapt�r�mla da kar��la�acakt�r.  

Be�inci f�krada, i�çinin fesih hakk�na yer verilmi�tir. �öyle ki; �� 
sa�l��� ve güvenli�i kurulu karar�na ve i�çinin iste�ine (talebine) 
ra�men gerekli tedbirlerin al�nmad��� i�yerlerinde, ��çiler alt� i� 
günü içinde, Kanunun 24. maddesinin (I) nolu bendine uygun 
olarak, Belirli ve belirsiz hizmet sözle�melerini derhal fesih edebi-
lirler.  

24. Madde i�çinin hakl� nedenle derhal feshini düzenlemi�tir. (I) 
nolu bend sa�l�k sebepleri ile i�çinin derhal feshini belirtmi�tir. 
Gerçekten de I/a’ da i� sözle�mesinin konusu olan i�in yap�lmas� ve 
i�in niteli�inden do�an bir sebeple i�çinin sa�l��� veya ya�ay��� için 
tehlikeli olursa i�çiye fesih hakk� tan�nm��t�r. Böylece m 83 ile 24 
aras�nda paralellik kurulmu�tur.  
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Son f�krada, bu Kanunun 79 maddesinde belirtilen i�in durdu-
rulmas� veya i�yerinin kapat�lmas� halinde bu madde hükümleri 
uygulanmayaca�� vurgulanm��t�r.  

83. madde bir anlamda bir yapt�r�md�r. Kural olarak i�veren 
aleyhine bir yapt�r�m olarak da dü�ünülse de sonuçta i�çinin de i� 
sözle�mesini feshetti�i durumlarda i�siz kalaca�� göz önünde bu-
lunduruldu�unda; söz konusu maddenin dördüncü f�kras�n�n 
kuvvetlendirilerek be�inci f�kray� en son çare olarak ele alan bir 
düzenleme daha hakkaniyetli olacakt�r.  

Maddenin buyuruculu�unun yapt�r�ma tabi tutulmamas� da 
ayr� bir eksikliktir. ��çinin çal��maktan kaç�nma hakk� Türk ö�reti-
sinde alacakl�n�n temerrüdüne ili�kin hükümler kapsam�nda bir 
hak olarak de�erlendirilmektedir. Ö�retide ki di�er görü�ler, müc-
bir sebepten kaynaklanan bir ifa imkans�zl���, ifa edilmezlik defi 
mütemerrit alacakl� kar��s�nda borçlunun sahip oldu�u bir hak, 
temel güvenlik hakk� olarak görmektedirler.  

83. maddede "vücut bütünlü�ünü bozacak yak�n, acil ve hayati 
bir tehlike ile kar�� kar��ya kalan i�çi" i� güvenli�i kuruluna ba�vu-
racakt�r. Kurulun karar�nda i�çi lehine karar verilirse i�çi çal��mak-
tan kaç�n�r. E�er i� güvenli�i kurulu yok ise i�veren vekili de ayn� 
karar� alabilir. ��çi çal��maktan kaç�nabilir. Çal��maktan kaç�nma-
n�n s�n�r� gerekli i� sa�l��� ve güvenli�i tedbirinin al�n�ncaya ka-
dard�r. �� Kanunun 79. maddesine göre i�yerinde i�in durdurulma-
s� veya i�yerinin kapat�lmas� durumunda 83. madde uygulanama-
yacakt�r.  

Türk �� Hukukunda i�çinin yak�n, acil ve hayati tehlike arz 
eden durumda kendili�inden harekete geçerek kaç�nma hakk�n� 
kullanamaz. Halbuki Frans�z Hukukunda böyle bir tehlikenin 
varl���n� dü�ünmesine yol açan akla yak�n (makul) nedenler var 
ise kaç�nma hakk�n� i�çi ki�isel olarak uygulayabilir.  

��çiye �� K.m 83/f.5, i� sa�l��� ve güvenli�i kurulunun karar�na 
ve i�çinin talebine göre gerekli önlemin al�nmad��� i�yerlerinde 
i�çiler alt� i� günü içinde �� K. m24 / 1 e göre i� sözle�mesini feshe-
debilir.  
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Son söz 

Ben son olarak bir kez daha �unlar� hat�rlatmak istiyorum: �� 
güvenli�inin olmamas� nedeniyle ortaya ç�kan etkilerden; i�çi, 
i�çinin ailesi ve milli ekonomi zarar görmektedir. Çal��ma ya�am� 
var oldu�u sürece i� kazalar�n� veya meslek hastal�klar�n� tama-
men ortadan kald�rmak, yok etmek mümkün de�ildir. Ancak i� 
kazalar�n�n % 80’inin i� güvenli�i e�itimleri ile sa�lanacak basit 
önlemlerle engellenebilmesi mümkündür. �� kazalar�n� önlemeye 
çal��mak hepimizin görevidir. Kurallara tam uyuldu�u takdirde 
bundan herkes kazançl� ç�kacakt�r. �� kanunu i�çiye kurallara uy-
may� emretmektedir. Bizim i�çi olarak ilk ve en önemli vazifemiz 
kural ne ise ona harfiyen uymakt�r. 
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�� KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARINDAN KORUNMA  

YÖNTEMLER� 
Kadir TOMAS 

G�R��  

�� Sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili yap�lan çal��malar�n amac� �� 
Kazalar� ve Meslek Hastal�klar�ndan çal��anlar� korumak ve çal�-
�anlar�n daha sa�l�kl� ve güvenli bir çal��ma ortam�na sahip olma-
lar�n� sa�lamakt�r. 

�� Kazalar� ço�unlukla i�yerinde bulunan riskli çal��ma ko�ulla-
r�n�n çal��anlar taraf�ndan yeterince alg�lanamamas�ndan kaynak-
lanmaktad�r.  �� yerinde bulunan organizasyonel yetersizlikler, 
çevresel ko�ullar, Kullan�lan i� ekipmanlar� ve �� Sa�l��� ve Güven-
li�i konular�nda e�itim eksikli�i kaza geçirme riskini art�rmakta-
d�r.  

Bu kapsamda i�yerlerinde çal��anlar� korumak, üretim güvenli-
�ini sa�lamak ve i�letme güvenli�ini sa�lamak amac�yla sistematik 
çal��malar yap�lmas� gereklidir. Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin 
de�erlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yap�lmas� için 
i�yerlerinde; ölüme, hastal��a, yaralanmaya, hasara veya di�er 
kay�plara sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tan�mlan-
mal�, bu tür olaylar�n ortaya ç�kma olas�l��� ve e�er ortaya ç�karlar-
sa maruz kal�nabilecek sonuçlar belirlenmeli, riskler de�erlendi-
rilmeli ve gerekli kontrol ölçümlerinin yap�lmas� için gerekli yön-
temleri aç�klayan prosedürler olu�turulmal�d�r. 

�� KAZALARI VE MESLEK HASTALI�I 

�� kazas� Dünya Sa�l�k Örgütü’ ne göre  (WHO) ; Önceden 
planlanmam��, ki�isel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçle-
rin zarara u�ramas�na, üretimin bir süre durmas�na,  yol açan olay 
olarak tan�mlanm��t�r. 
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Uluslar aras� Çal��ma Örgütü’ne (ILO) göre i� kazas� Belirli bir 
zarar yada yaralanmaya neden olan, Beklenmeyen ve önceden 
planlanmayan olay olarak tan�mlanm��t�r.  

Genel olarak i� kazas� beklenmeyen, istenmeyen, planlanmayan 
ve sonuç olarak; insana ve e�yaya zarar veren bir olay olarak ta-
n�mlanabilir.  

Ülkemizde i� kazas� tan�m� 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa�l�k Sigortas� Kanunu içerisinde 13. Madde ile hükme ba�-
lanm��t�r. Buna göre i� kazas�; 

1) sigortal�n�n i�yerinde bulundu�u s�rada, 

2)  i�veren taraf�ndan yürütülmekte olan i� dolay�s�yla, 

3) sigortal�n�n, i�veren taraf�ndan görev ile ba�ka yere gönde-
rilmesi yüzünden as�l i�ini yapmaks�z�n geçen zamanlarda, 

4) Emziren kad�n sigortal�n�n, i� mevzuat� gere�ince çocu�una 
süt vermek için ayr�lan zamanlarda, 

5) Sigortal�lar�n i�verence sa�lanan bir ta��tla i�in yap�ld��� yere 
toplu olarak götürülüp, getirilmesi, 

S�ras�nda meydana gelen ve sigortal�y� hemen veya sonradan  
bedenen ya da ruhen özüre u�ratan olayd�r. 

Meslek Hastal��� ise ülkemizde yine 5510 Say�l�  Sosyal Sigorta-
lar Ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununda 14. Madde ile hükme 
ba�lanm��t�r. Bu hükme göre meslek hastal���; Sigortal�n�n çal��t�-
r�ld��� i�in niteli�ine göre; tekrarlanan bir sebeple veya i�in yürü-
tüm �artlar� yüzünden u�rad��� geçici veya sürekli hastal�k, sakat-
l�k veya ruhi ar�za halleridir. 

�� KAZALARI VE MESLEK HASTALI�I NEDENLER� 

�� kazalar�n�n meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik, fizyo-
lojik, çevresel ve teknik birçok neden ve bu nedenler ile ilgili bir-
çok kaza olu�um teorileri vard�r. Bu teorilerden bir tanesi 4M mo-
delidir. Bu modele göre i�yerlerinde 4 büyük tehlike kayna�� var-
d�r. BU tehlike Kaynaklar� �nsan (Man), Madde (Material), Ekip-
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man (Machine) ve Çevre (Media) d�r. Bu tehlike kaynaklar�n� aça-
cak olursak 

Çevre:  S�cakl�k, nem, ayd�nlatma, gürültü, toz v.b. 

�nsan: E�itim ve bilgi eksikli�i, dalg�nl�k, dikkatsizlik, ilgisizlik, 
düzensizlik, bedenen uyumsuzluk, aile düzeni, beslenme yetersiz-
li�i, ruhsal durum (Psikososyal Faktörler). 

Madde: Maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri. 

Ekipman: Malzeme yorgunlu�u, yeterli koruyucu önlemlerin 
al�nmamas�, yetersiz kontrol ve bak�m, i�e uygun makine kulla-
n�lmamas� ya da makinelerin yanl�� kullan�lmas�. 

Genel anlamda i� kazalar�n�n nedenleri tehlikeli durumlar ve 
tehlikeli hareketlerdir. Tehlikeli durumlar çevre, madde, ekipman 
ve techizattan kaynaklan�r. Tehlikeli hareketler ise ki�ilerin 
psikososyal davran��lar�ndan kaynaklan�r. Bu nedenle i� kazalar�-
n�n nedenlerini tehlikeli durumlar ve tehlikeli hareketler olarak  
olarak iki ana grupta ele alabiliriz. 

Tehlikeli Hareketler; 

• �� arkada�lar�n� uyarmamak yada ekipman� emniyet alt�na 
almamak, 

• Ekipman noksanl���n� önemsememek, 
• Uygun olmayan �ekilde çal��mak, 
• Uygun olmayan �ekilde ekipman kullanmak, 
• Yetkisiz çal��mak, 
• Geli�igüzel davran��lar sergilemek, 
• �laç ve madde ba��ml�s� olmak, 
• Alkol kullanmak, 
• Sa�l�k ve güvenlik kurallar�n� ihlal etmek, 
• Ki�isel koruyucu ve donan�mlar� kullanmamak veya yanl�� 

kullanmak olarak s�ralanabilir. 
 

Tehlikeli Durumlar; 

• Kalabal�k i� alanlar�, 



 128

• Kusurlu ekipmanlar, 
• Uygun olmayan �ekilde depolanm�� patlay�c� yada tehlikeli 

maddeler, 
• Yetersiz ayd�nlatma, 
• Yetersiz havaland�rma, 
• Yetersiz i�yeri düzeni, 
• Gürültü, 
• Titre�im, 
• Uygun olmayan termal konfor, 
• Radyasyon, 
• Riskli zemin ko�ullar�, 
• Sa�lam olmayan çal��ma platformlar�, 

Olarak belirtilebilir. 

 
�� KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN  
KORUNMA YÖNTEMLER� 
Korunma politikalar� etkililiklerine göre s�raland���nda; 

1-Risk    Seçme 

2-Risk   Ki�isel Koruma 

3-Risk   Toplu Koruma 

4-Risk   Tam önleme 

Risklerden korumay� amaçlayan yöntemlerin tümü bu dört ba�-
l�k alt�nda s�n�fland�r�l�r; Önerilen yöntem bu politikalardan hangi-
sine öncelik verildi�ini gösterir; 

1. Seçme: Duyarl� ki�ilerin riskle kar��la�mas� önlenir.  

Yasal düzenlemelere uygun seçme: Baz� çal��anlar�n belirli i�-
lerde çal��t�r�lmalar� yasal düzenlemelerle yasaklanm��t�r.(Çocuk 
ve kad�n çal��anlar). 

T�bbi seçme: Sa�l��� yürütülen i�e uygun olmayan ya da çal��-
t��� sürede uygunsuz hale gelenlerin i�ten / riskten uzakla�t�r�lma-
s�. 
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Mesleki seçme: ��e / riske uygun e�itimi olmayanlar�n i�e 
al�nmamas�. 

Do�al seçme: ��in gereklerini ki�isel özellikleri nedeniyle yerine 
getiremeyecek olanlar seçmeye kat�lamazlar; göze al�p sürdüreme-
yenler de, kendi istekleri ile ya da zorunlu olarak i�ten ayr�l�rlar. 

2. Ki�isel Koruma: Risk vard�r, çal��an ki�i riskten korunur. Ki-
�isel korunma araçlar�: 

T�bbi korunma: 

-A��lama; 

-Sa�l�k e�itimi. 

Ki�isel hijyen:  

-Sa�l�kl� içme ve kullanma suyu;  

-Yeterli beslenme olanaklar�; 

-Temizlenme ve dinlenme olanaklar�. 

3- Toplu Koruma: Risk ek yöntemlerle kabul edilebilir seviyeye 
indirilir. Eklenmi� güvenlik olarak da adland�r�l�r. 

4- Tam Önleme: En etkin ve kal�c� yöntemdir. Kaynakta önleme 
olarak da, adland�r�l�r. 

Yer de�i�tirme: Riskli olan�n risksiz ya da az riskli olanla de�i�-
tirilmesi; 

Makinele�tirme: Kabul edilemez seviyede risk ta��yan çal��ma-
y� insan yerine, makineye yapt�rmak; 

Otomasyon: Kabul edilemez seviyede risk ta��yan çal��may� in-
san yerine makineye yapt�rmak; 

Uygunla�t�rma: ��letme binalar�n� çal��maya ve üretim türüne; 
üretim ve i� örgütlenmesini de, insana uygun hale getirmek. 

R�SK YÖNET�M� 

Tan�mlar  
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Tehlike terimi bir ki�iye, maddeye, cihaza, i�e veya i�in yürü-
tümüne veya çevreye hasar, kay�p yada zarar verme potansiyeli 
olan her �ey olarak tan�mlanm��t�r. 

Risk  

Genel olarak istenmeyen durumun ortaya ç�kma olas�l��� olarak 
tan�mlanabilir. Risk tehlikelerden kaynaklanan bir olay�n, meyda-
na gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bile�kesidir. 

Tehlike terimi bir ki�iye, maddeye, cihaza, i�e veya i�in yürü-
tümüne veya çevreye hasar, kay�p yada zarar verme potansiyeli 
olan her �ey olarak tan�mlanm��t�r. 

OHSAS 18001’ de risk; belirlenmi� tehlikeli bir olay�n olu�ma 
olas�l��� ve sonuçlar�n�n kombinasyonu olarak tan�mlanm��t�r. 

ILO yönetim kurulunun 244. Toplant�s�nda al�nan karar uyar�n-
ca haz�rlanan uygulama kodunda risk, “Belli bir dönemde veya 
ko�ullar alt�nda istenmeyen olay�n ortaya ç�kma olas�l���,bu çevre 
ko�ullar�na göre s�kl�k (belli zaman birimi içindeki olay say�s�n�) 
olas�l���n� (belli bir ön olu�uma ba�l� olarak ortaya ç�kma ihtima-
li)” biçiminde ifade edilirken,risk yönetimi; Bir kurulu� ve çal��t�-
r�lmas�ndaki i� güvenli�i önlemlerini iyile�tirme ve sürdürmeyi 
ba�aracak tüm giri�imler olarak tan�mlanmaktad�r. 

Risk  

Türkiye’de uygulanmakta olan �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönet-
meli�i’ne göre risk de�erlendirmesi “�� yerlerinde var olan yada 
d��ar�dan gelebilecek tehlikelerin, i�çilere, i�yerine ve çevresine 
verebilece�i zararlar�n ve bunlara kar�� al�nacak önlemlerin belir-
lenmesi amac�yla yap�lmas� gerekli çal��malar” olarak tan�mlan-
m��t�r.  

HSE (Health and Safety Executive) taraf�ndan yap�lan tan�ma 
göre, risk de�erlendirmesi, “Çal��anlar�n sa�l��� için zararl� olan 
durumlar�n, ölçülmesiyle birlikte, gerekli önlemlerin al�nmas� veya 
önlemek için daha fazla faaliyet gösterilmesi i�lemlerinin tümü” 
olarak tan�mlanm��t�r.  



 131

BSC (British Safety Council) taraf�ndan yap�lan tan�mlamaya 
göre, risk de�erlendirmesi, “ Birçok de�erlendirme yönteminden 
bir tanesini seçerek, bir faaliyetten veya bir durumdan dolay� orta-
ya ç�kan riskin miktar�n� belirlemektir” olarak tan�mlanm��t�r. 

 (IEC,1995) Standard�na göre risk analizi, mevcut tehlikelerin 
tan�mlanmas� ve bireylere, topluma, mallara yada çevreye kar�� 
olu�abilecek risklerin tahmin edilmesi amac�yla sistematik biçimde 
kullan�lmas�d�r. 

Risk Analizi 

(IEC,1995) Standard�na göre risk analizi, mevcut tehlikelerin 
tan�mlanmas� ve bireylere, topluma, mallara yada çevreye kar�� 
olu�abilecek risklerin tahmin edilmesi amac�yla sistematik biçimde 
kullan�lmas�d�r. 

Risk Yönetim Prosesi 
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Tehlike Tan�mlama 

Tehlike tan�mlama a�amas� risk yönetiminin en önemli ad�m�d�r 
ve kapsam itibari ile di�er a�amalardan farkl�d�r. Sistem veya organi-
zasyon içerisindeki potansiyel tehlike, zarar veya hasar yaratabilecek 
�eylerin objektif olarak analiz edilmesidir. Tehlike tan�mlama a�amas� 
için birçok analitik metot geli�tirilmi�tir. Uygun metot yada metotla-
r�n birlikte kullan�m� prosesteki tehlikelerin kapsam�n�n sistematik 
olarak daha iyi anla��lmas�n� sa�lar. Tehlikelerin belirlenmesi, riskle-
rin de�erlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yap�lmas� için 
i�letmede; ölüme, hastal��a, yaralanmaya, hasara veya di�er kay�plara 
sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tan�mlan�r. Öncelikle 
i�letmenin/i�yerinin risk haritas�n�n ç�kart�lmas� gerekmektedir. Risk 
haritas� olu�turulurken sa�l�k ve güvenlikle ilgili çal��an tüm persone-
lin birlikte çal��mas� önemlidir.  

Risklerin Analizi 

Tehlikelerin tan�mlanmas�ndan sonra, mevcut tehlikelerin do-
�as�n�n, mekanizmas�n�n ve dikkate de�er tehlikelerin sonuçlar�-
n�n anla��labilmesi için çe�itli metotlara ihtiyaç vard�r. Bu bilgiler 
�����nda çal��anlar bu tehlikelere kar�� korunabilir. Tehlike önceden 
tan�mland���nda, risk, tehlikenin gerçekle�me ihtimali ve etkileri-
nin �iddetidir. Bu a�amada olaylar�n ortaya ç�kma olas�l��� ve orta-
ya ç�kt���nda maruz kal�nabilecek sonuçlar belirlenir. 

Risk De�erlendirme  

Riskler de�erlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol öl-
çümlerinin yap�lmas� için prosedürler olu�turulur. Risk seviyeleri-
nin kabul edilebilirli�inin önceden belirlenmi� kriterler ile de�er-
lendirilmesi yap�l�r. Kalan riskin kabul edilebilirli�inin de�erlendi-
rilmesi, ihtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önlemlerinin belir-
lenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski kabul edilebilir seviyeye 
indirmeye yetip yetmeyece�inin de�erlendirilmesi yap�l�r. Risk 
de�erlendirmesi a�amas�nda, riskin kabul edilip edilmeyece�ine 
karar vermek için, riskin önemi üzerine kapsaml� olarak karar 
verilir. Riski tahmin etmenin temelinde, risk de�erlendirmesi, ris-
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kin kabul edilir seviyede bulunup bulunmad���n�n belirlenmesi ve 
ilave risk de�erlendirmesine ihtiyaç duyulup duyulmayaca��n�n 
karar verilmesi vard�r.  

Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi 

De�erlendirilen risklerle ilgili olarak al�nmas� gereken önlemler 
tart���l�r. Riskin ortaya ç�kma ihtimalinin önlenmesi, azalt�lmas� 
yada hasar�n potansiyel �iddet derecesinin azalt�lmas� yada tehli-
kenin transfer edilmesinin mali analizleri yap�l�r. Riskler, normal-
de bir yada birkaç güvenlik önlemleri ile azalt�labilir.  

Kontrol Önlemleri “mühendislik kontrolü” veya “idari kontrol-
ler” vas�tas�yla yap�labilir. Mühendislik kontrollerinde; korunma 
yollar�, güvenlik bariyerleri, ekipmanlar gibi yollara ba�vurulur. 
�dari kontrollerde ; güvenli çal��ma prosedürleri, güvenlik sistem-
leri, e�itim gibi yollara ba�vurulur. Kontrol önlemlerinin tespitinde 
“riskleri ortadan kald�rma plan�” haz�rlan�r. Bu plan risk kontrolü 
hiyerar�isi izlenerek yap�l�r. 
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GEÇM��TEN GÜNÜMÜZE KADIN  
HAREKET� VE ÇALI�MA  HAYATINDA 

KADIN 
Hülya UZUNER 

 

Türkiye Cumhuriyeti, kad�n konusunda dünyada istisnai tarih-
sel deneyime sahip olan bir ülkedir. Kad�nlar�n ilerlemeleri ve 
güçlenmelerine yönelik olarak günümüzde al�nan bütün kararlar-
da ve uygulanan bütün politikalarda bu tarihsel deneyimin yans�-
malar� görülmektedir. 

Atatürk’ün önderli�inde gerçekle�tirilen reformlarla kad�n, 
yurtta�l�k hakk�n� kazanm�� ve Türk toplumunun yeniden yap�-
lanmas�n� sa�lam��t�r. Laik hukuk benimsenerek kad�nlar�n e�iti-
me, çal��ma ya�am�na ve siyaset gibi kamu alanlar�na aç�lmas� 
mümkün k�l�nm�� ve e�itlikçi kamu politikalar� ile devlet bu kat�-
l�m� özendirmi� ve desteklemi�tir. 

Türkiye’de kad�n hareketi, 1980’li y�llar�n ard�ndan sivil toplum 
örgütlerinin güçlenmesiyle ivme kazanm��t�r. Kad�nlar�n i�gücü 
piyasas�na etkin kat�l�mlar� ve katma de�eri yüksek i�lerde istih-
dam edilmeleri, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalk�nma hedefle-
rine ula�mas� aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r.  

Dünyada En Son ve Güçlükle ��e Al�nanlar - En Ba�ta ve            
Kolayca ��ten Ç�kar�lan Kad�nlar 

� Kad�nlar, genellikle e�itim ya da uzmanla�ma gerektirme        
yen, makineler taraf�ndan da yap�labilecek i�lerde çal��t�r�lmakta-
d�r.  

�  Genelde sendikal� de�ildir. 

�  Genellikle geçici veya yar� zamanl� i�lerde çal��maktad�r-
lar. 
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� Çocuk do�uracaklar� zaman i�lerini b�rakmak zorunda 
kalmakta ve çal��abilecek duruma geldiklerinde yeniden i� bul-
makta güçlük çekmekte veya bulamamaktad�rlar. 

Çal��ma Hayat�nda Kar��la��lan Sorunlar 

Türk kad�n�n�n bugün çal��ma hayat�nda kar��la�t��� sorunlar, 
hukuki olmaktan çok ekonomik ve sosyal görünümdedir. Ancak, 
yasalar�n uygulanmas� a�amas�nda ve kay�t d��� sektörde çal��an 
kad�nlar�n tüm yasal korumalar�n d���nda kalmas�ndan dolay� 
ciddi sorunlar ortaya ç�kmaktad�r. 

Türkiye’de kad�nlar – t�pk� pek çok ba�ka ülkede oldu�u gibi- 
ayr�mc�l�k, farkl� muamele ve �iddetle kar�� kar��yad�r.  Cinsiyete 
dayal� ayr�mc�l�k, geleneksel cinsiyet rollerinin dirençle devam� ve 
kad�n hareketlili�i üzerindeki k�s�tlamalar, kad�nlar� e�itimden i� 
piyasas�na ve siyasi temsile kadar toplum hayat�n�n çe�itli alanla-
r�nda ikinci s�n�f vatanda� haline getirmektedir. 

Kad�nlar, ataerkil aile ve toplum yap�lar�n�n sonucunda istih-
dam engelleriyle kar�� kar��yad�r.  Kad�nlar�n profesyonel çal��ma 
hayat�na giri�te kar��la�t�klar� en büyük engel, hanedeki i�lerin 
cinsiyete göre da��l�m�d�r.  Cinsiyet rollerine göre kad�nlar�n en 
önemli sorumlulu�u evde çocuklar�n, ya�l�lar�n ve sakatlar�n ba-
k�m� gibi ücretsiz i�lerdir.  Ayr�ca günümüzde bile erkeklerin geliri 
as�l gelir, kad�nlar�nki ise yan gelir olarak kabul görmektedir.  

Çal��ma hayat� öncesi ya da sonras� çocuk sahibi olunmas� ka-
d�n�n daha güç �artlarda çal��mas�na neden olmaktad�r.  Çocuk 
say�s� artt�kça kad�n�n çal��mas� iyice zorla�maktad�r. Çal��mak 
zorunda olan kad�n hem çal��ma hayat�n�n getirdi�i zorluklar ve 
aile ya�am�ndaki sorumluluklar�na bir de çocuk bak�m� eklendi-
�inde kad�n�n ruhsal ve fiziksel olarak çökmesine neden olmakta-
d�r. Bu nedenlerle verimlili�i dü�en kad�n i�çilerin i� kazas� yapma 
riskleri artmaktad�r.       
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�� piyasas�nda cinsiyete dayal� ayr�mc�l�k yap�lmas�na yayg�n 
olarak devam edilmektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri kad�nlar�n 
sektör, sanayi ve meslek seçimlerini k�s�tlamaktad�r.  Bunun da 
ötesinde, kad�nlara sunulan i�ler ço�unlukla dü�ük ücretli ve çok 
yo�un, yorucu i�ler olmakla birlikte sosyal güvence aç�s�ndan ye-
tersizdir. 

Çal��ma hayat�nda kad�nlar�n kar��la�t��� bir di�er sorun ise er-
gonomidir. Makineler erkek i�çilere göre dizayn edildi�inden, 
kad�n i�çiler çe�itli sorunlarla kar��la�maktad�r. Kad�nlar�n saçlar�-
n�n veya etek boylar�n�n uzun olu�u ve makineye kapt�rma riskleri 
nedeniyle kazalar artabilmektedir.  

Emzikli çal��anlar özel risk grubunu te�kil etmektedir. Çünkü 
sütleri arac�l���yla i�yerinin baz� kimyasallar�n� emzirme ile bebek-
lerine ta��rlar. ��yerinde maruz kal�nan toksik maddelerin bebekle-
re zararl� etkileri olabilir. 

Gece ve vardiya usulü çal��ma da kad�nlar�n s�kl�kla kar��la�t��� 
sorunlar aras�nda yer almaktad�r. Vardiya ve gece çal��mas�, insan 
fizyolojisine uygun de�ildir. Uyku ve yemek saatlerinin de�i�mesi 
i� kazalar�na neden olabilmekte ve ayr�ca kad�n i�çi ev i�leri ve 
çocuklar�n bak�m� ve denetimi konusunda çe�itli sorunlarla kar��-
la�maktad�r. Sa�l�ks�z i� ve ev ortam�, çocuk bak�m� gibi nedenler 
evde huzursuzlu�a da neden olmaktad�r.  

Hamilelik ve do�um sonras� izin konusu da kad�nlar�n çal��ma 
hayat�nda kar��la�t��� sorunlardan biridir. Bu sorun yasalarla gide-
rilmeye çal���lm��t�r.  

Üniversite mezunu ve lisansüstü e�itim gören kad�nlar�n i�gü-
cü piyasas�na kat�l�mlar� daha yüksek orandad�r. Bu kad�nlar�n 
pek ço�u kariyer sahibi olmu� ve i�letmelerde, kurulu�larda ve 
kamu sektöründe yüksek mevkilere gelmi�tir.  Dü�ük e�itimli 
kad�nlar ise, daha çok k�rsal alanda ve kay�t d��� sektörde istihdam 
kayna�� olmaya devam etmektedir. 
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Kad�nlar�n i�gücüne daha iyi ko�ullarda kat�l�mlar�n�n, kad�n-
lar�n e�itim seviyesinin yükselmesinden geçti�ini de söyleyebiliriz. 
Ancak, genel e�itim ve mesleki e�itim sistemlerinde yetersizlikler 
vard�r ve bunlar ne i�letmelerin ne de kad�nlar�n ihtiyaçlar�na ce-
vap verecek niteliktedir. 

Çal��ma hayat�nda kad�nlar�n kar��la�t��� bir di�er sorun ise 
cinsel istismard�r. Toplumun hemen her alan�nda ve özellikle de 
i�yerlerinde s�kl�kla rastlanmaktad�r. Genç kad�nlar özellikle de 
ailesine bakmak zorunda olan hiç evlenmemi�, dul veya e�inden 
ayr� ya�ayan kad�nlar, gereksiz fiziksel temas, sark�nt�l�k, imal� ve 
ho� kar��lanmayan i�aretler, �akalar, görünüm hakk�nda yorumlar 
yapma, kasdi sözlü a�a��lamalarla kar�� kar��ya kalmaktad�rlar.  

��yerinde kar��la��lan cinsel taciz, i�ini veya terfi imkânlar�n� 
kaybetme ve geleneksel kültürel kal�plar nedeniyle suçlu bulunma 
kayg�s�yla aç�klanamamakta, ma�dur hakl� bulunmayaca�� korku-
suyla �ikâyetçi olmamaktad�r. Kad�nlar, cinsel tacizi yapanlarla 
u�ra�maktansa i�ini terk etmeyi tercih etmektedir. 

Yeni Türk Medeni Kanunu 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlü�e giren Yeni Türk Medeni Ka-
nunu Türk toplumuna ça�da� geli�meleri ya�ama imkân� tan�m��-
t�r. Medeni Kanun yeni �ekliyle kad�n-erkek e�itli�ini gözeten, 
cinsiyet ayr�mc�l���na son veren, kad�nlar� aile ve toplum içerisinde 
erkekler ile e�it k�lan, kad�n eme�ini de�erlendiren bir düzenle-
medir.  

� "Aile reisi kocad�r" hükmü de�i�tirilerek "evlilik birli�ini 
e�ler beraber yönetirler" hükmü getirilmi�, 

� Eski Kanunda evlilik birli�ini temsil hakk�, baz� haller d�-
��nda kocaya ait iken, yeni Türk Medeni Kanununda evlilik birli-
�inin temsili e�lerin her ikisine verilmi�tir. 

� Yeni Medeni Kanunda e�lerden birinin meslek ve i� se-
çiminde di�erinin iznini almak zorunda olmad��� hükmü geti-
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rilmi�tir. Bu düzenlemeyle e�ler mesleklerini di�er e�ten izin al-
madan sürdürebileceklerdir. Ayr�ca maddenin devam�nda "e�lerin 
meslek seçiminde evlilik birli�inin huzur ve yarar�n� göz önünde 
tutmas�" gerekti�i de yer alm��t�r.  

� Eski Medeni Kanuna göre evin ve çocuklar�n geçimi koca-
ya ait iken, Yeni Medeni Kanunda, "E�ler birli�in giderlerine güç-
leri oran�nda emek ve malvarl�klar�yla birlikte kat�l�rlar" �eklinde 
düzenleme yap�lm��t�r. 

      Yeni �� Kanunu 

10 Haziran 2003 tarihinde yürürlü�e giren 4857 say�l� Yeni �� 
Kanununun getirdi�i en önemli ilerleme i�çi i�veren ili�kisinde 
cinsiyet dâhil hiçbir nedenle temel insan haklar� bak�m�ndan ayr�m 
yap�lamayaca��d�r. Bu kapsamda; 

� �� sözle�mesinin yap�lmas�nda, uygulanmas�nda ve sona 
erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle do�rudan veya 
dolayl� farkl� i�lem yap�lamayaca��,  

� Cinsiyet nedeniyle e�it de�erde i� için daha dü�ük ücret 
verilemeyece�i,  

� Cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve 
do�umun i� akdinin feshi için geçerli sebep olu�turamayaca��,  

hükümleri yer alm��t�r. 

� Kad�n çal��anlara verilen ücretli do�um izin sürelerinin ar-
t�r�lmas�na ili�kin hüküm Kanunda yer alm��t�r. 

� Kad�n i�çilerin do�umdan önce sekiz ve do�umdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere toplam on alt� haftal�k süre için çal��t�r�l-
mamalar� esast�r. Ço�ul gebelik halinde do�umdan önce çal��t�r�l-
mayacak sekiz haftal�k süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sa�l�k 
durumu uygun oldu�u takdirde, doktorun onay� ile kad�n i�çi 
isterse do�umdan önceki üç haftaya kadar i�yerinde çal��abilir. Bu 
durumda, kad�n i�çinin çal��t��� süreler do�um sonras� sürelere 
eklenir. 
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� Hamilelik süresince kad�n i�çiye periyodik kontroller için 
ücretli izin verilir. Kad�n i�çilere bir ya��ndan küçük çocuklar�n� 
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu 
saatlerin hangi saatler aras�nda ve kaça bölünerek kullanaca��n� 
i�çi kendisi belirler. Bu süre günlük çal��ma süresinden say�l�r. 

�� sa�l��� ve güvenli�i ile ilgili yönetmelikler 

��yeri Bina ve Eklentilerinde Al�nacak Sa�l�k ve Güvenlik 
Önlemlerine �li�kin Yönetmelik  

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n uzanarak dinlenebilecekleri 
uygun ko�ullar sa�lanacakt�r. 

� Kad�n ve erkek i�çiler için ayr� soyunma yerleri sa�lana-
cakt�r. 

� Yap�lan i�in veya sa�l�kla ilgili nedenlerin gerektirmesi ha-
linde i�çiler için uygun du� tesisleri yap�lacakt�r. Du�lar kad�n ve 
erkek i�çiler için ayr� ayr� olacakt�r. 

� Du� tesisi gerektirmeyen i�lerde, çal��ma yerlerinin ve so-
yunma odalar�n�n yak�n�nda, gerekiyorsa akar s�cak suyu da bulu-
nan lavabolar bulunacakt�r. Lavabolar erkek ve kad�n i�çiler için 
ayr� ayr� olacakt�r. 

Yeralt� ve Yerüstü Maden ��letmelerinde Sa�l�k ve Güvenlik 
�artlar� Yönetmeli�i 

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n uzanarak dinlenebilecekleri 
uygun ko�ullar sa�lanacakt�r. 

� Kad�nlar ve erkekler için ayr� soyunma yerleri olacakt�r. 

� Yap�lan i�in veya sa�l�kla ilgili nedenlerin gerektirmesi ha-
linde i�çiler için uygun du� tesisleri yap�lacakt�r. Du�lar kad�n ve 
erkek i�çiler için ayr� ayr� olacakt�r. 

� Du�lar i�çilerin rahatça y�kanabilecekleri geni�likte ve uy-
gun hijyenik ko�ullarda olacakt�r. 
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� Du� tesisi gerektirmeyen i�lerde, çal��ma yerlerinin ve so-
yunma odalar�n�n yak�n�nda, gerekiyorsa akar s�cak suyu da bulu-
nan lavabolar bulunacakt�r. 

� Lavabolar erkek ve kad�n i�çiler için ayr� ayr� olacakt�r. 

� Çal��ma yerlerine, dinlenme odalar�na, soyunma yerlerine, 
du� ve y�kanma bölümlerine yak�n yerlerde yeterli say�da tuvalet 
ve lavabo bulunacakt�r. 

� Tuvalet ve lavabolar erkek ve kad�n i�çiler için ayr� ayr� 
olacakt�r. 

Sondajla Maden Ç�kar�lan ��letmelerde Sa�l�k ve Güvenlik 
�artlar� Yönetmeli�i 

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n uzanarak dinlenebilecekleri 
uygun ko�ullar sa�lanacakt�r. 

� Kad�nlar ve erkekler için ayr� soyunma yerleri olacakt�r. 

� Yap�lan i�in veya sa�l�kla ilgili nedenlerin gerektirmesi ha-
linde i�çiler için uygun du� tesisleri yap�lacakt�r. Du�lar kad�n ve 
erkek i�çiler için ayr� ayr� olacakt�r. 

� Yap�lan i�in do�as�, büyüklü�ü ve süresi gerektiriyorsa i�-
veren, i�çilere uygun bar�nma olanaklar� sa�layacakt�r.  

� Bu bar�naklarda, i�yerinde kalacak i�çilere yetecek say�da 
yatak veya ranza bulundurulacakt�r. 

� Yatmak için ayr�lan bütün odalar, i�çilerin giysilerini ko-
yabilecekleri büyüklükte yeterli alana sahip olacakt�r. 

� Kad�nlar ve erkekler için yatakhaneler ayr� ayr� olacakt�r. 

Gürültü Yönetmeli�i 

��veren, �� Sa�l��� ve Güvenli�i Yönetmeli�inin 15 inci maddesi 
uyar�nca kad�nlar, çocuklar, ya�l�lar, özürlüler gibi hassas risk 
gruplar�n�n korunmas� için gerekli önlemleri alacakt�r. 
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Yap� ��lerinde Sa�l�k ve Güvenlik Yönetmeli�i 

� Kad�nlar ve erkekler için ayr� soyunma yerleri sa�lanacak 
veya bunlar�n ayr� ayr� kullan�m� için gerekli düzenleme yap�la-
cakt�r. 

� Yap�lan i�in gere�i veya sa�l�k nedenleriyle i�çiler için uy-
gun ve yeterli du� tesisleri yap�lacakt�r. Du�lar kad�n ve erkek 
i�çiler için ayr� olacak veya bunlar�n ayr� ayr� kullan�m� için gerekli 
düzenleme yap�lacakt�r. 

� Du� tesisi gerekmeyen i�lerde, çal��ma yerlerinin ve so-
yunma odalar�n�n yak�n�nda uygun ve yeterli say�da lavabo bu-
lundurulacakt�r. Lavabolarda gerekti�inde s�cak akar su da bulun-
durulacakt�r. Lavabolar erkek ve kad�n i�çiler için ayr� olacak veya 
ayr� ayr� kullan�mlar� için gerekli düzenleme yap�lacakt�r. 

� Soyunma yerleri ile du� veya lavabolar�n ayr� yerlerde ol-
du�u durumlarda, du� ve lavabolar ile soyunma yerleri aras�nda 
kolay geçi� sa�lanacakt�r. 

� Çal��ma, dinlenme, y�kanma ve soyunma yerlerinin yak�-
n�nda, yeterli say�da tuvalet ve lavabo ile temizlik malzemesi bu-
lundurulacakt�r. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kad�n i�çiler için 
ayr� olacak veya ayr� ayr� kullan�mlar� için gerekli düzenleme yap�-
lacakt�r. 

� Sabit bar�nma tesislerinde, bir dinlenme odas�, bir bo� va-
kit de�erlendirme odas�, yeterli du�, tuvalet, lavabo ve temizlik 
malzemesi bulunacakt�r. ��çi say�s� göz önünde bulundurularak bu 
yerlerde yatak, dolap, masa ve arkal�kl� sandalyeler bulunacak ve 
bunlar kad�n ve erkek i�çilerin varl��� dikkate al�narak yerle�tirile-
cektir. 

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n yat�p uzanarak dinlenebilecek-
leri uygun ko�ullar sa�lanacakt�r. 

��yeri Sa�l�k Birimleri ve ��yeri Hekimlerinin Görevleri ile          
Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 
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� Özelli�i olan çal��anlar�; gebe ve emzikli kad�nlar�, on se-
kiz ya��ndan küçükleri, iki ya��ndan küçük çocu�u olan anneleri, 
meslek hastal��� olan veya �üphesi olanlar�, kronik hastal��� olanla-
r�, malul ve özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyu�turucu ba��ml�l��� 
olanlar�, birden fazla i� kazas� geçirmi� olanlar� yak�n takip ve ko-
ruma alt�na al�r,  

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n i�yerindeki olas� sa�l�k tehlike-
lerine kar�� sa�l���n� korur, geli�tirir ve e�itimlerini sa�lar,  

� Gebe ve emzikli kad�nlar�n izlenmesi, zararl� maddelerden 
korunmas� için çal���r; çocuk bak�m hizmetleri ile ilgili çal��malar�n 
planlanmas�, yürütülmesi ve kontrolüne kat�l�r,  

Çal��anlar�n �� Sa�l��� ve Güvenli�i E�itimlerinin Usul ve 
Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik 

� ��yerindeki kad�nlar�n, gençlerin, çocuklar�n, özürlü, eski 
hükümlü, terör ma�duru ve göçmen i�çilerin e�itimine özel önem 
verilir. 

� Sa�l�k ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çal��anlar 
ve temsilcileri özel olarak e�itilir. 

� Sa�l�k ve güvenlik aç�s�ndan özel önlem al�nmas�n� gerek-
tiren alanlarda çal��anlara özel e�itim verilir. 

Di�er Yasal Düzenlemeler 

� Personel al�mlar�nda cinsiyet ayr�mc�l��� yap�lmamas�na 
ili�kin “Personel Temininde E�itlik �lkesine Uygun Hareket Edil-
mesi” konulu Ba�bakanl�k Genelgesi 

� Gebe veya Emziren Kad�nlar�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Em-
zirme Odalar� ve Çocuk Bak�m Yurtlar�na Dair Yönetmelik”  

� “Kad�n ��çilerin Gece Postalar�nda Çal��t�r�lma Ko�ullar� 
Hakk�nda Yönetmelik"  

� 4857 Say�l� Kanunun 88. maddesi uyar�nca ç�kar�lan 25548 
say�l� Kad�n ��çilerin Gece Postalar�nda Çal��t�r�lma Ko�ullar� 
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Hakk�nda Yönetmelik ve 25522 say�l� Gebe veya Emziren Kad�nla-
r�n Çal��t�r�lma �artlar�yla Emzirme Odalar� ve Çocuk Bak�m Yurt-
lar�na Dair Yönetmelik, gebe ve emzikli kad�nlar�n korunmas�n� 
ayr�nt�l� �ekilde düzenlemektedir. 

� �lk yönetmeli�e göre kad�n i�çilerin gece çal��mas� 7,5 saat-
le s�n�rlanm��t�r. Gebe kad�nlar�n gebeli�i süresince, emzikli kad�n-
lar�n do�um tarihinden itibaren alt� ay içerisinde gece postalar�nda 
çal��t�r�lmalar� yasakt�r.  

� �kinci yönetmelik emzirme odas� açma yükümlülü�ünü 
yüz ile yüz elli aras�nda kad�n i�çi, bak�m yurdu açma yükümlülü-
�ünü ise yüz elliden fazla kad�n i�çi çal��t�rma ko�ullar�na ba�la-
m��t�r. Türkiye’de bu yükümlülü�ü yerine getiren çok az say�da 
i�letme olup, i�verenler kad�n i�çi say�s�n� yönetmeli�in öngördü-
�ü say�n�n alt�nda tutarak bu yükümlülükten kaç�nmakta veya 
ceza ödemeyi tercih etmektedir.  

� Oda ve yurtlar�n sadece kad�n i�çi k�stas�na ba�lanmas�, 
çocuk bak�m�n� kad�nlara ait bir yükümlülük olarak gören gele-
neksel ataerkil bak���n ifadesidir. Yönetmeli�in 15. maddesine göre 
“i�verenler, ortakla�a oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt 
açma yükümlülü�ünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri ta��-
yan yurtlarla yapacaklar� anla�malarla da yerine getirebilirler.” Bu 
noktada ku�kusuz çocuk bak�m hizmeti sunan i�letmelere vergi 
indirimi gibi te�viklerin sunulmas� anlaml� olacakt�r. 

Avrupa Birli�i Mevzuat� ve Kad�n Haklar� 

Uluslararas� insan haklar�n�n bir parças� olarak kad�n haklar�, 
Avrupa Birli�i mevzuat�nda da önemli bir yere sahiptir. Kad�nla-
r�n ekonomik, sosyal ve siyasal alanlara kat�l�mlar� ve bu alanlarda 
kad�n-erkek e�itli�inin sa�lanmas� Avrupa Birli�i’nin temel hedef-
lerinden biridir. Avrupa Birli�i’nin kurumlar� cinsiyetler aras� ay-
r�mc�l���n önlenmesi ve kad�n-erkek aras�ndaki sosyal farklar�n 
azalt�lmas� için çok farkl� alanlarda çal��malar yapmaktad�r.  



 144

Türkiye bu alanda da mevzuat�n� düzenlerken AB norm ve di-
rektiflerini dikkate almaktad�r. 

Kad�n-erkek e�itli�ine ili�kin direktifler ise �u �ekildedir:  

� 1975 y�l�nda ç�kar�lan kad�n ve erkek çal��anlara e�it ücret 
ilkesinin uygulanmas� hakk�ndaki direktif (75/117/EEC) 

� 1976 y�l�nda ç�kar�lan i�e ba�vurma, mesleki e�itim, terfi, 
çal��ma �artlar�nda kad�n ve erkekler aras�nda e�it muamele sa�-
lanmas� hakk�ndaki direktif (76/207/EEC)  

� 1978 y�l�nda ç�kar�lan sosyal güvenlik alan�nda kad�n ve 
erke�e muamele e�itli�i hakk�ndaki direktif (79/7/EEC) 

� 1986 y�l�nda ç�kar�lan sosyal güvenlik sistemlerinde kad�n 
ve erke�e muamele e�itli�i prensibinin uygulanmas� hakk�ndaki 
direktif (86/378/EEC) 

� 1986 y�l�nda ç�kar�lan Tar�m da dahil ba��ms�z çal��an ka-
d�nlar�n hamilelik ve anal�k dönemlerinde korunmas� ve tar�m da 
dahil ba��ms�z çal��an kad�n ve erke�e e�it muamele prensibinin 
uygulanmas�na ili�kin direktif (86/613/EEC) 

� 1992 y�l�nda ç�kar�lan do�um iznini düzenleyen direktif 
(92/85/EEC) 

� 1996 y�l�nda ç�kar�lan ebeveyn iznini düzenleyen direktif 
(96/34/EC) 

� 1986’da ç�kar�lan sosyal güvenlik sistemlerinde kad�n ve 
erke�e muamele e�itli�i prensibinin uygulanmas�n� sa�layan di-
rektifi de�i�tiren direktif (96/97/EC) 

� 1997 y�l�nda ç�kar�lan cinsiyete dayal� ayr�mc�l�k durumla-
r� konusunda kan�t yükümlülü�ü hakk�ndaki direktif (97/80/EC) 

� 2000 y�l�nda ç�kar�lan i�yerinde ve meslekte e�it muamele 
konulu direktif (2000/78) 

� 1976 y�l�nda ç�kar�lan istihdamda, mesleki e�itimde, mes-
lekte yükselmede ve çal��ma ko�ullar�nda kad�n ve erke�e e�it 
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muamele ilkesinin uygulanmas�na ili�kin Konsey direktifini 
(76/207/EEC) de�i�tiren 23 Eylül 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Konseyi direktifi (2002/73/EC) 

� 13 Aral�k 2004 y�l�nda ç�kar�lan mal ve hizmetlere eri�imde 
kad�nlar ve erkeklere e�it muamele edilmesi prensibinin uygulan-
mas� (2004/113/EC) say�l� Konsey direktifi 

� 5 Temmuz 2006 tarihinde ç�kar�lan istihdam ve meslek ko-
nular�nda kad�n ve erke�e e�it muamele ve f�rsat e�itli�i ilkesinin 
uygulanmas�na dair direktif (yeniden düzenleme) (2006/54/EC) 

Ancak toplumsal cinsiyet e�itli�inin sa�lanmas�na yönelik ola-
rak ç�kar�lm�� direktifler Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesine yap�-
lan �ikâyetler dikkate al�narak de�i�tirilmektedir. Örne�in Annelik 
izni ve ebeveyn iznini düzenleyen direktifler ile ilgili olarak yeni 
düzenlemeler yap�lmaktad�r.  

Avrupa Sosyal �art�nda Yer Alan Çal��an Kad�nlar�n                   
Korunma Hakk� 

Çal��an kad�nlar�n korunma hakk�n�n etkin biçimde kullan�l-
mas�n� sa�lamak üzere bir dizi düzenleme yer alm��t�r. 

Türkiye mevzuat� bu konudaki düzenlemeleri kapsamaktad�r. 
Ancak uygulamada kar��la��lan sorunlar�n a��lmas�nda s�k�nt�lar 
devam etmektedir. 

Örne�in, kad�nlara do�umdan önce ve sonra, ücretli izin veya 
yeterli sosyal güvenlik yard�m� yap�lmas�na kar��n; 

“��verenin, bir kad�na do�um izni s�ras�nda i�ten ç�karma bildi-
riminde bulunmas�n� veya do�um nedeniyle izinli oldu�u s�rada 
süresi sona erecek bir bildirimde bulunmas�n� yasad��� saymay�” 
düzenlemesi uygulamada yayg�n de�ildir. Emzirme döneminde 
annelere, bu amaçla yeterli bir süre i�e ara verme hakk� sa�lana-
mamaktad�r. 

Kad�n �stihdam�n� Dolayl� Olarak Etkileyen ILO Sözle�meleri 
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� 29 Nolu Zorla Çal��t�rma Sözle�mesi, 1998 

� 87 Nolu Sendika Özgürlü�ü ve Sendikala�ma Hakk�n�n 
Korunmas� Sözle�mesi, 1993 

� 95 Nolu Ücretlerin Korunmas� Sözle�mesi, 1960 

� 98 Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarl�k Hakk� Sözle�me-
si,1951  

� 105 Nolu Zorla Çal��t�rman�n Kald�r�lmas� Sözle�mesi,1960 

�  118 Nolu Muamele E�itli�i (Sosyal Güvenlik) Sözle�mesi, 
1971 

� 138 Nolu Asgari Ya� Sözle�mesi,1998 

� 142 Nolu �nsan Kaynaklar�n�n Geli�tirilmesi Sözle�me-
si,1992 

� 155 Nolu �� Sa�l��� ve Güvenli�i ve Çal��ma Ortam�na �li�-
kin Sözle�me,2004 

� 156 Nolu Aile Sorumluluklar� Olan ��çiler Sözle�mesi   
(Türkiye Onaylamad�)                                                                         

� 175 Nolu K�smi Süreli Çal��ma Sözle�mesi (Türkiye Onay-
lamad�)                                                                                               

� 177 Nolu Ev-eksenli Çal��ma Sözle�mesi  (Türkiye Onay-
lamad�) 

� 183 Nolu Anal���n Korunmas� Sözle�mesi  (Türkiye Onay-
lamad�) 

Kad�nlar� Do�rudan �lgilendiren ILO Sözle�meleri 

� 45 Nolu Her Nevi Maden Ocaklar�nda Yeralt� ��lerinde 
Kad�nlar�n Çal��t�r�lmamas� Hakk�nda Sözle�me, 1937 

� 100 Nolu E�it De�erde �� �çin Erkek ve Kad�n ��çiler Ara-
s�nda Ücret E�itli�i Hakk�nda Sözle�me, 1966 

� 111 Nolu Ayr�mc�l�k (�� ve Meslek) Sözle�mesi, 1966 
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� 122 Nolu �stihdam Politikas� Sözle�mesi, 1976 

� 182 Nolu Kötü �artlardaki Çocuk ��çili�inin Yasaklanmas� 
ve Ortadan Kald�r�lmas�na �li�kin Acil Önlemler Sözle�mesi, 2001 

E�itim 

E�itim temel bir insan hakk� olup, e�itlik, kalk�nma ve toplum-
sal bar���n sa�lan�p sürdürülebilmesi için gerekli bir ko�uldur. 

E�itim alan�nda tüm dünyada ya�anan h�zl� geli�melere ra�-
men, dünyan�n pek çok bölgesinde kad�nlar�n e�itimi konusu hala 
önemli bir sorun alan�d�r. Ülkelerin temel e�itimi yayg�nla�t�rma 
çabalar�na ra�men, özellikle geli�mekte olan ülkelerde kad�nlar 
erkeklerden daha az e�itilmekte, ya�am standartlar�n� yükseltecek, 
sosyal ve ekonomik de�i�ikliklere uyum sa�lamalar�na yard�mc� 
olabilecek bilgi ve deneyimlere eri�ememektedirler.  

Oysa kad�n�n e�itilmesi kendi geli�imine ve refah�na yapaca�� 
katk�n�n yan� s�ra, onun ba�ta aile planlamas�, sa�l�k, üretkenlik, 
çevre, çocuk yeti�tirme, beslenme, aile refah�n�n art�r�lmas�, tüketi-
ci davran��lar�, istihdama kat�l�m�n�n artmas�n� sa�layacak, ülke-
nin ekonomik potansiyelini ço�altacak, küreselle�me ve dünya ile 
bütünle�me sürecine aktif kat�l�m�n� kolayla�t�racakt�r.   

Kad�nlar�n e�itimi Türkiye’nin önemli sorun alanlar�ndan biri-
dir. Türkiye taraf oldu�u uluslararas� sözle�meler ve çekincesiz 
kabul etti�i uluslararas� belgelerde kad�n okuryazarl���n� yüzde 
100 olarak gerçekle�tirme sözünü vermi�tir. 

Sa�l�k 

Nüfusun yar�s�ndan fazlas�n� olu�turan kad�n ve k�z çocuklar�-
n�n, çocukluktan ba�layarak sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda 
sa�l�kl� olmas� ve sa�l�klar�n� koruyabilme olanaklar�na sahip ol-
malar�, onlar�n toplum ya�am�na kat�l�mlar� ve etkin bireyler ola-
bilmelerini sa�layacak gerekli unsurlardan biridir. Bu alanda ba�a-
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r�ya ula��labilmesi için kad�n ve k�z çocuklar�n�n sa�l���n�n, genel 
sa�l�k kavram� içerisinde ayr� bir öneminin ve yerinin olmas� ge-
rekmektedir.  

Kad�n sa�l��� çal��malar�, a��rl�kl� olarak kad�n�n do�urganl�k 
yönünü ara�t�ran çal��malardan olu�maktad�r. Kad�n�n do�urgan-
l���ndan kaynaklanan sorunlar, onun genel sa�l���n� bozdu�u ve 
özel sa�l�k sorunlar� olu�turdu�u için önemlidir. Ülkelerin geli�-
mi�lik düzeyine göre farkl� boyutlarda ya�an�yor olmas�na kar��n, 
sorunlar evrenseldir ve uluslararas� toplumlar taraf�ndan küresel 
düzeyde ele al�nmaktad�r. 

Anne ve bebek ölümleri incelendi�inde hepsinin önlenebilir 
nedenler oldu�u saptanm��t�r. Anne ölümlerini risk faktörleri aç�-
s�ndan de�erlendirdi�imizde; 

� Do�urganl�k h�z�n�n yüksek olu�u, 

� Do�um öncesi bak�m hizmetlerinin yetersizli�i; (gebeli�in 
hijyenik ko�ullarda sürdürülmesi, periyodik muayenelerin yap�l-
mas�, annelik ve çocuk bak�m� konusunda gerekli e�itim verilmesi 
ve gebeli�in sa�l�kl� ko�ullarda sonland�r�lmas� anla��lmal�d�r.) 

� Sa�l�k hizmetlerinden yararlanmama (ülkemizdeki do-
�umlar�n bir bölümünün sa�l�k personeli taraf�ndan yapt�r�lmas� 
nedeniyle do�um sa�l�ks�z ko�ullarda gerçekle�mektedir.) 

� Beslenme yetersizli�i: gebelik ve emzirme döneminde pro-
tein, vitamin ve mineral ihtiyaçlar� artar.  

� Geli�mekte olan ülkelerde 15 – 49 ya�lar�ndaki genç k�z ve 
kad�nlar�n toplam “hastal�k yükü”nün üçte birini, sa�l�ks�z gebelik 
ve do�um, dü�ük, cinsel yolla bula�an enfeksiyonlar, üreme yollar� 
enfeksiyonlar� gibi üreme sa�l���na ili�kin sorunlar olu�turmakta-
d�r.  

� Kad�nlar cinsiyet faktörünün vücut yap�s�ndaki özellikleri, 
do�urganl�k fonksiyonlar� ve sosyal nedenlerle çal��ma hayat� 
içinde özel bir grubu olu�tururlar. Kad�n ve erkekler ayn� hastal�k-
tan etkilenirken metabolik, hormonal, fizyolojik ve psikolojik ola-
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rak farkl� tepkiler gösterir. Ev d���nda eve gelir getiren kad�nlar�n 
mesleki sa�l�k risklerinin yan� s�ra, gebelik, lo�usal�k ve emzirme 
dönemlerinde bu riskler artmakta ve do�acak çocukta sa�l�k risk-
lerine maruz kalmaktad�r.  

Çal��ma Ya�am�na Kat�l�m 

� Kad�nlar�n i�gücüne kat�l�m�, sürdürülebilir kalk�nman�n 
önemli bir unsuru olarak kabul edilmekle birlikte, i�gücüne kat�l�m 
oranlar� dü�ük olup, y�llara göre azalma göstermektedir.  

� Kanunlardaki e�itlikçi yap�ya ra�men, kad�n�n niteliksel 
geli�imini ve i�gücü piyasas�na giri�ini sa�layacak gerekli meka-
nizmalar�n olu�amamas� bu dü�ü�ün önemli nedenlerinden biridir. 
Türkiye’de kad�n istihdam� temel sorun alanlar�ndan biri olarak 
varl���n� sürdürmektedir.  

� Kad�nlar�n i�gücüne kat�lma oran� 1990’da yüzde 34,1 ci-
var�ndayken, 2002 y�l�nda yüzde 26,9, 2004 y�l�nda yüzde 25,4, 
2007 y�l� için yüzde 24,8’dir. 

� K�rsal kesimde kad�n�n i�gücüne kat�l�m� daha yüksek gibi 
görünse de büyük ço�unlu�u herhangi bir ücret almaks�z�n ücret-
siz aile i�çisi olarak çal��maktad�r. 

� Türkiye geneline bakt���m�zda 2007 y�l� verilerine göre 
kad�n istihdam oran� yüzde 22,2 iken AB-15’te yüzde 59,7, AB-
27’de bu oran yüzde 58,3’tür. Ülkemizde 2007 y�l� verilerine göre 
istihdama kat�lan kad�nlar�n yüzde 47,3’ü tar�m sektöründe, yüzde 
14,2’si sanayi sektöründe, yüzde 38,5’i ise hizmetler sektöründe 
çal��maktad�r. 

� ��teki durumlar� aç�s�ndan bak�ld���nda 100 kad�ndan sa-
dece 13’ü kendi hesab�na ve i�veren konumunda çal��makta, 49’u 
herhangi bir ücret ya da yevmiye kar��l���nda çal��makta ve 38’i 
ücretsiz aile i�çisi olarak çal��ma ya�am�nda yer almaktad�r.  

� Ayr�ca, köyden kente göçü yo�un olarak ya�ayan ülke-
mizde, köyde i�gücü içinde görülen kad�n kente geldi�inde yeterli 
e�itim ve mesleki bilgi-beceriye sahip olmamas� nedeniyle kent 
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i�gücü piyasas�na girememekte, i�gücü d���nda kalarak genellikle 
ev kad�n� olmaktad�r.  

� ��gücüne kat�lmayan 100 kad�ndan 63’ü i�gücüne kat�l-
mama nedeni olarak "ev kad�n�" olmalar�n� göstermektedir. Bu 
olgu hem k�rda hem de kentte kad�n�n i�gücüne kat�l�m�n� azalt-
maktad�r. Gelir azl��� nedeniyle çal��mak zorunda olan kad�n, 
sosyal güvencesiz dü�ük statülü ve dü�ük gelirli i�lerde çal��mak 
zorunda kalmaktad�r.  

Kad�nlar�n istihdam alan�ndaki sorunlar� özetle �unlard�r: 

� Kad�nlar�n e�itim düzeyi artt�kça, i�gücüne kat�l�m olanak-
lar� artmaktad�r. Ancak, halen e�itimin her kademesinde kad�nlar 
için bir e�itsizlik söz konusudur. Bu e�itsizli�in gelecekte gideril-
mesi ümit edilse bile, kad�n eme�ine vas�f kazand�rabilmek için 
örgün e�itim yan�nda bilgi ve beceri geli�tirmeye yönelik yayg�n 
e�itime ihtiyaç vard�r. 

� Kad�nlar�n çal��ma ya�am�na girmesi veya girdikten sonra 
i�te devamlar�n�n sa�lanmas� konusunda yasalarda cinsiyete daya-
l� ayr�mc�l�k söz konusu de�ildir. Ancak belli i� ve mesleklerin 
kad�nlara uygun i�ler olarak toplumsal kabul görmemesi, görev 
da��l�m�nda adil davran�lmamas�, özellikle kay�t d��� sektörde 
ücretlerin dü�ük tutulmas� gibi baz� ayr�mc�l�k örnekleriyle kar��-
la��lmaktad�r.  

� �� piyasas�nda i� ve mesleklerin "kad�n i�leri" ve "erkek i�-
leri" olarak ayr��mas�ndan dolay�, kad�nlar ancak geleneksel kad�n 
mesleklerinde yo�unla�makta, daha dü�ük statülü ve ücretli i�ler-
de çal��maya raz� olmaktad�rlar. Bu i�ler süreli ve geçici çal��may�, 
sosyal güvencesizli�i beraberinde getirmektedir. 

� Kad�n i�gücü ucuz emek olarak emek-yo�un i� kollar� olan 
tekstil, g�da, haz�r giyim, tütün gibi sanayi dallar�nda yo�unla�-
m��t�r. Ancak, tar�m sektörü ile kar��la�t�r�ld���nda bu sektörlerde-
ki kad�n i�gücü oran� dü�üktür. 

� Tar�m sektöründeki kad�nlar�n, ço�unlukla ücretsiz aile i�-
çisi konumunda olup gelir elde edememeleri nedenleriyle, yasal 
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bir engel olmamas�na ra�men sosyal güvenlik kapsam�na büyük 
ölçüde girememektedirler. 

� Ülkemizde bir i�yerinde çal��mas�na ra�men sigortal� ol-
mayan çok say�da kad�n vard�r. Ev kad�nlar�na iste�e ba�l� sigorta-
l�l�k olana�� sa�layan uygulama ise primlerin yüksekli�i, prim 
ödemede e�e ba��ml� olma ve yeterli bilgi sahibi olmama gibi ne-
denlerle s�n�rl� kalmaktad�r. 

Siyasi Sisteme ve Sendikalara Kat�l�m 

Dünya kad�nlar� e�itim düzeyleri, geleneksel ya�am biçimleri, 
de�er yarg�lar� ve yasalardaki ayr�mc� hükümlerden kaynaklanan 
engeller nedeniyle, yüzy�llar boyunca içinde yer ald�klar� siyasal 
sistemlerle yeterince ba� kuramadan ya�am��lard�r. 

Yirminci yüzy�lda geleneksel ya�am biçimlerinden ça�da� ya-
�am biçimlerine yöneli�in kazand��� ivme ve özellikle seçme-
seçilme konusunda yasalarda yap�lan e�itlikçi düzenlemelerle ka-
d�n, siyasal kat�l�mda görüntü de�i�ikli�ine yol açm��t�r. 

Yine de günümüzde kad�n�n siyasal kat�l�m� hala erkeklerle e�it 
düzeye gelememi�tir. Özellikle seçilme hakk�ndan yararlanma ve 
siyasal karar mekanizmalar�nda yer alma konusunda cinsler aras� 
e�itsizlik çok belirgin bir biçimde varl���n� sürdürmekte ve kad�n-
lar erkeklerin çok gerisinde kalmaktad�rlar.  

Sendikal örgütlenmede de durumun ayn� �ekilde oldu�u dikkat 
çekmektedir. Kad�nlar�n sendika yönetiminde görev almas� her 
�eyden önce, kad�nlar�n iste�ine ba�l�d�r. Sendikalar demokratik 
kurulu�lard�r ve sendikal göreve talip olan ki�iler demokratik sen-
dikal mücadele içerisinde yer alabilirler. 

Kad�nlar�n kendi hak ve ç�karlar�n� korumas�, kendi sorunlar�n� 
dile getirmesi ve bunlara çözüm üretmesi için karar verme merci-
lerine girmesi ve sendikal mücadelenin içinde yer almas� gerek-
mektedir. 
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Sendikalar tüzüklerinde, kad�n ve erkek i�çilerin karar organla-
r�na seçilmesi için e�it haklar tan�m��t�r.  

Örgütlenme konusunda genelde büyük zorluklar kar�� kar��ya 
kal�nmaktad�r. Kad�n i�çiler, emek-yo�un sektörlerde istihdam 
edilmektedir. Bu sektörlerde kad�nlar, i�lerini kaybetme korkusuy-
la örgütlü olmaya kar�� duyars�zl�klar söz konusu olmaktad�r.  

Hizmet sektöründen örnek verecek olursak, bu sektörlerde ka-
d�n yo�unlu�unu, ayn� zamanda da örgütsüzlü�ünü de görüyo-
ruz. Bu bir ülke ve sistem sorunudur ve ayn� zamanda sendikal 
sorundur. Bu sorunu a�mad���m�z sürece sosyal güvenlik haklar�-
m�zdan ve i� güvencesinden yoksun oluruz ve dü�ük ücretlerle 
çal��maya devam ederiz. 

�iddet 

Kad�na yönelik �iddet tüm dünyada hala en önemli sorun alan� 
olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. �iddet, özellikle ekonomik aç�dan 
kaynaklar� k�t olan toplumlarda daha belirgin olarak görülmekte-
dir.  

�iddet ne biçimde olursa olsun kad�nlar�n hayat�na korku ve 
güvensizli�i sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalar�n� 
engellemektedir. Özellikle aile içi �iddet, yayg�nl��� tam olarak 
bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek 
gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir 
olgu olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Türkiye’de kad�nlara yönelik �iddetin görünür biçimi kad�nla-
r�n öldürülmesi �eklinde belirmektedir. Ba�ka bir ifade ile kad�n�n 
öldürülmesi, namus kavram� ile gerekçelendirilerek hakl�la�t�r�lan 
bir �iddet biçimi olarak az�msanmayacak bir orandad�r. 

Türkiye’de kad�na yönelik aile içi �iddete ilginin art�yor olma-
s�na ra�men konunun büyüklü�ü ve içeri�ine dair ulusal düzeyde 
resmi bir verinin olmamas� nedeniyle, Kad�n�n Statüsü Genel Mü-
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dürlü�ü A�ustos ve Ekim 2008 tarihleri aras�nda ba�latt��� proje ile 
ülke genelinde 24048 hane ziyaret edilmi�tir.  

17168’den fazla hane halk�yla ve yakla��k 12795 kad�nla yüz 
yüze görü�meler gerçekle�tirilmi�tir. Ayr�ca �ubat ve Ekim aylar� 
aras�nda 6 erkek ve 3 meslek grubuyla toplam 9 odak grup görü�-
mesi yapm�� ve kad�nlarla, anne/kay�nvalidelerle, erkeklerle, STK 
temsilcileri ve meslek sahipleri olmak üzere 64 derinlemesine gö-
rü�me gerçekle�tirmi�tir.  

Ara�t�rmadan elde edilen bulgular, e�i veya birlikte oldu�u ki-
�i(ler) taraf�ndan uygulanan �iddetin kad�nlar�n ya�am�nda en çok 
kar��la�t�klar� �iddet türü oldu�unu göstermektedir. Bu durum 
yabanc� ya da tan�d�klar� ki�iler taraf�ndan taciz ya da tecavüze 
u�rama durumundan da yayg�nd�r.  

Ara�t�rma, bölgeler aras�nda farkl�l���n oldu�unu da göster-
mektedir. En az bir kez evlenmi� kad�nlar�n %26 ile %57’sinin, 
e�i/birlikte oldu�u ki�i(ler) taraf�ndan fiziksel veya cinsel �iddet 
ya�ad�klar�n� göstermi�tir.  

E�i/birlikte oldu�u ki�i(ler)den �iddet ya�am�� kad�nlarda sa�-
l�k durumundaki bozukluk, �iddet ya�amam�� kad�nlara göre iki 
kat daha fazlad�r. �iddet ya�ayan her 4 kad�ndan biri yaraland���n� 
ifade etmi�ler.  

E�i/birlikte oldu�u ki�i(ler) taraf�ndan fiziksel veya cinsel �idde-
te u�ram�� kad�nlar�n, �iddete u�ramam�� kad�nlardan üç kat daha 
fazla oranda intihar� dü�ündü�ü ve dört kat daha fazla oranda 
intihara te�ebbüs etti�i ortaya ç�km��.  

Her 10 kad�ndan biri gebeli�i süresince dayak yedi�ini ifade 
etmi�.  

�iddet ya�ayan kad�nlar�n neredeyse yar�s� görü�me yap�lma-
dan önce hiç kimseye ya�ad�klar�n� anlatmam��. Bu durum 
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e�i/birlikte oldu�u ki�i(ler) taraf�ndan uygulanan �iddetin saklanan 
bir sorun oldu�unu ve kad�n�n bu konuyu konu�makta zorland�-
��n� göstermektedir. 

Bir toplum ayn� gayeye bütün kad�nlar� ve erkekleriyle bera-
ber yürümezse ilerlemesine ve medenile�mesine teknik bak�m-
dan imkân, ilmi bak�mdan da ihtimal yoktur. ( 1923 )  

Kemal ATATÜRK 


