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SUNU
Çalma hayatnn en temel konularndan biri olan  Sal ve
Güvenlii konusu, üretim sürecindeki ve toplumdaki deiikliklere bal olarak sürekli geliim göstermektedir. Çada toplumlar
insana ve çalana deer vererek, çalma hayatn çalma çevresiyle birlikte daha insancl hale getirerek, yaam kalitesini yükselterek, verimlilii arttrarak hedeflerine ulamaktadrlar.  sal
ve güvenlii konularna gereken önem verilmediinde, bu alandaki sorunlar kendini, i kazalar, meslek hastalklar, ölümler, yaralanmalar, çevre kirlilii, hastalklar, üretim kayb eklinde göstermektedir. Avrupa Birlii uyum sürecinde AB yönergeleri dikkate
alnarak ulusal mevzuatta bir takm deiiklikler yaplmasna
ramen, Türkiye’de i sal ve güvenlii konusu halen olumsuz
bir tablo çizmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 Yl statistiklerine göre, 72 bin
963 i kazas ve 539 meslek hastal meydana gelmi, bunlarn
866’s ölümle sonuçlanmtr. Öte yandan, i kazas ve meslek hastal sonucu kaybedilen i günü says 1 milyon 865 bin 115 olmutur. SGK verilerinin sadece sigortallar kapsad, Türkiye’de
sigortal içi saysnn yaklak 9 milyon kii olduu, buna karlk
toplam istihdamn 21 milyon kii olduu düünülürse, gerçekte i
kazalar ve buna bal ölümlerin, meslek hastalklarnn çok daha
fazla olduu anlalmaktadr.
Çada bir i sal ve güvenlii mevzuat oluturmak; bata
devlet, içi ve iveren kesimi olmak üzere toplumun her kesiminde
i sal ve güvenlii bilinci ve kültürünün yaratlmasyla ve tüm
iyeri ve çalanlarn salk ve güvenlik kapsamna alnmas ile
mümkün olabilmektedir.
Konfederasyonumuz bu düünceler çerçevesinde, içi hak ve
özgürlüklerini koruyup gelitirme yönünde mücadele verirken,
çalma yaamnn en önemli alanlarndan biri olan i sal ve
güvenlii alanndaki çalmalarn da younlatrmtr. Amacmz
çalanlarn yaam kalitelerinin arttrlmas, iletmelerin üretime
devam etmeleri ve ülkemizin verimlilik düzeyinin yükseltilmesi1

dir. Bunun için bata devlet olmak üzere taraflar olarak birlikte
çalmal, huzurlu, salkl, güvenli çalma ortam ve kültürü birlikte gelitirilmelidir.
“TÜRK-  Sal ve Güvenlii Eitim Notlar” konfederasyonumuzun son dönemde çeitli kentlerde yapt seminerlerde
sunulan bildirilerin bir kitap haline getirilerek, üyelerimizin en
geni biçimde bilgilendirilmesi amacyla hazrlanmtr.
 sal ve güvenlii alanna ilikin son gelimelerin yer ald
bu kitabn hazrlanmasnda önemli katklar olan deerli uzmanlarmza ve akademisyenlerimize teekkür ediyor, bu yaynmzn
salkl bir çevre ve çalma ortamnn oluturulmas için katkda
bulunmasn diliyoruz.
TÜRK-
YÖNETM KURULU
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ENDÜSTR LKLER SSTEMMZ
Dr. Naci ÖNSAL

1- ENDÜSTR LKLER
nsanlarn avclk ve balkçlk ile balayan beslenmeye yönelik
tüketim faaliyeti, topran beslenme amaçl üretim faaliyetine konu olmas ve hayvanlarn evcilletirilmesi ile yaanan gelime;
toplumlarn kendilerine yeterli üretimi yaptklar, üretilenlerin
pazar deerinin sfra yakn olduu ve üretim için snrl ibirliinin yapld tarm toplumlar haline gelmesini salamtr.
nsanlar tarm toplumu haline getiren gelime süreci devam
etmi, snama-yanlma yolu ile edinilen bilgiler artm, buharn
üretimde kullanlmaya balamas tarm toplumunun niteliklerini
deitirmi, insanlarn kitleler halinde makineler ile yaplan üretimin parças haline gelmesine, krdan kentlere akna neden olmu,
her ey piyasa için ve topluca üretilir hale gelmi, ibirlii younlam, iler ayrmtr.
Bu gelimeler sonucu toplumlarn önemli bir ksm 19.yüzyln
sonlarnda sanayi toplumu haline gelmitir. Yaanan bu gelime de
sanayi devrimi olarak tanmlanmtr.
Sosyal Siyaset (veya Sosyal Politika) kavram da bu yllarda
kullanlm, daha sonra geni bir sahaya yaylp bilimsel bir kavram haline gelmitir.
Geni anlamda sosyal siyaset, sosyal hayatn devamllk ve bütünlüü bakmndan sosyal kesimlerin kendi aralarnda ve toplumla olan ilikilerin de ortaya çkan ve sosyal hayat felce uratmak, tahrip etmek yolunda oluan tehlikeleri ortadan kaldrmaya
yönelmi bir politika olarak görülmektedir.1


1

Tuna Orhan, Sosyal Siyaset, Sermet Matbaas, stanbul 1966, s.14
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Sosyal Planlama, Çalma Ekonomisi, Toplu Pazarlk ve Endüstri likileri, Sendikaclk ve Milletleraras Sendikaclk, Milletleraras Sosyal Siyaset, Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik, ehir ve
Bölge Planlamas, Konut Siyaseti, Küçük Sanayinin Yaps ve Problemleri,  Hukuku, Yönetim ve Çalma Sosyolojisi, Yönetim ve
Çalma Psikolojisi, Personel Yönetim ve Kamu Personel Yönetimi
gibi konular geni anlamda sosyal siyasetin ilgi alann oluturmaktadr.2
Dar anlamda “Sosyal Siyaset” ise; kapitalist ekonomi düzeninde iki snf arasndaki kartlklar ve çatmalar hafifletmeye,
mümkün olduu taktirde bunlar ortadan kaldrmaya, mevcut ve
yürürlükteki düzeni devam ettirmeye ve salamlatrmaya yönelmi bir siyaset olarak anlalmaktadr.3
Sanayi ve Endüstri kelimeleri eanlaml kullanlmaktadr. Endüstri, hammaddelerin ilenmesi ve kullanlr hale getirilmesi iidir.4
Daha teknik bir tanm yapmak gerekirse endüstri; sürekli veya
belli zamanlarda makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde
veya gücün niteliini veya biçimini deitirecek toplu üretimde
bulunma iidir.
Bu i pamuun iplik haline getirilmesi ya da akarsu veya rüzgar gücünün elektrik enerjisine dönütürülmesi vb. olabilir.
Üretim; insan, bilgi, malzeme, makineyi bir araya getiren ve bir
süreç içinde yürütülen bir itir. nsan, bilgi, malzeme, ekipman ve
süreçlerin kullanlmas, gelitirilmesi ve yönetimi ile ilgili mühendislik dal da endüstri mühendisliidir. Endüstri mühendisliinin
odanda insan yer almaktadr.


2

Zaim Sabahattin, Çalma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, stanbul, 1990, s.1
Tuna Orhan, Yalçnta Nevzat, Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, stanbul,
1985, s.20
4 MEB örnekleriyle Türkçe Sözlük Cilt1, s.836
3
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Endüstri ve endüstri mühendislii tanm bize endüstri ilikilerinin çerçevesi hakknda fikir vermektedir. Bilindii gibi üretim
ekonomik ve sosyal koullara bal olarak deimekte, deiik bir
ilikiler yuma içinde gerçeklemektedir. Üretimin insan unsurunun iki öesi olan iveren ve içi arasndaki ilikiler de bu yuman
içerisindedir. veren ile içi arasndaki en önemli ba içinin ücreti
üzerinden kurulmaktadr.
Endüstri ilikileri, üretimin yapld her yerde oluan, ekonomik ve sosyal koullara bal olarak deien nitelikte olmakla birlikte içiler ile iverenler arasnda yürütülen ve odanda ücret
pazarl olan kurumsallam ilikiler bütünüdür.
Kurumsallam ilikiler büyük ölçüde sendikalar aracl ile
gerçekleecektir. Yani örgütlenmeyi gerektirmektedir. Örgütlenen
içiler ücret pazarln sendikalar aracl ile toplu pazarlk süreci içinde gerçekletireceklerdir.
Demek ki endüstri ilikileri bir yandan i sözlemesinin kurulmasn yani bireysel i hukukunu ilgilendirirken dier yandan da
kolektif i hukukunu uygulayarak i sözlemesinin kurulmas,
içerii ve sona ermesine ilikin düzenlemeleri içeren toplu i sözlemesine ulamak için yaplan toplu pazarl da içermektedir.
Endüstri ilikileri ayn zamanda bu ilikileri inceleyen bilim dalnn da addr.
Endüstri ilikileri bir sistemdir. Bu sistem, bir ülkede endüstri
hayatnda çalma koullarnn belirlendii bir düzeni ifade etmektedir. Endüstri ilikileri ülkenin bütün sosyal sorunlarn ve her
sektördeki çalma problemlerini ele almamaktadr. Esas itibariyle
sanayi kesimi ile bu kesimdeki istihdam sorunlarnn belirlenmesiyle ilgili bulunmaktadr. Dar anlamda sosyal siyaset “modern
kesimde” yaayan ve çalan endüstri ilikileri ile ilgili bir ilim
olduu için, endüstri ilikileri sistemi endüstri hayatndaki çalma
sorunlarnn çözümlenmesini amaçlamaktadr. Bir ülkede endüstri
ilikileri sisteminin ileyiini anlamak için, o ülkede sendikaclk,
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içi hareketleri, iveren örgütlenmeleri ve çalma hayatnda devletin fonksiyonlarn analiz etmek gerekir.5
Dar anlamda endüstri ilikileri buraya kadar paylatmz çerçevededir. Ancak endüstri ilikileri kavram zaman zaman geni
anlamda çalma hayatn, çalma ilikilerinin bütününü içerecek
ekilde de kullanlmaktadr.
Günümüzde toplumlarn gelimilik düzeyi ayn deil. Ne yazk ki hala tarm toplumlar olduunu biliyoruz. Sanayi toplumlar
ise çounlukta. Ancak ulam ve iletiim almlarnda kazanlan
yenilikler sonucu çamz “bilgi ça”, toplum da “bilgi toplumu”
olarak nitelendiriliyor.
20.Yüzyln sonunda bir ksm bilim adam sendikalar ile ilgili
olarak olumsuz düüncelere sahip oldular. Bu düünceye göre,
sendikalar sanayinin ürünü olduuna göre ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiine göre sendikalar ve sendikaclk
sona erecektir. Yeni bir endüstri ilikilerinden bahsetmek gerekir.
Yeni düzenin ad “sendikasz endüstri ilikileri” dir.6
Hemen bütün dünyada sendikalarn üye kaybetmesi ve sendikalarn küçülmesi bu görüü dorulayan bir trend olarak gözüküyordu.
Ancak sendikalar bilgi toplumunun küresel dünyasnda varlklarn sürdürmeye devam ediyorlar. Sendikalar birleiyorlar ve
küresel sözlemeler yapmaya da baladlar.
Sendikasz endüstri ilikilerini düünenler ve endüstri ilikileri
kavramnn yerini “insan kaynaklar” alacak diyenler, belki “yeni
endüstri ilikileri” kavram üzerinde düünseler daha yerinde
olacaktr.


5

Ekin Nusret, Endüstri likileri, Elektronik Ofset, stanbul, 1976, s.1
Bu konuda ülkemizde yaplm tek çalma Abdulkadir enkal’a aittir. Sendikasz Endüstri likileri (Genel olarak Dünyada ve Türkiye’de),
Ankara, 1999
6
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2- ENDÜSTR LKLER SSTEMMZ
Endüstri ilikileri ile ilgili temel bilgileri gördükten sonra, imdi
endüstri ilikileri sistemimizi konuabiliriz. Bunun için de sendikalar, toplu pazarlk ve devletin sistem içindeki yeri ve rolü konularn ksaca gözden geçirmeliyiz.
Tarihi gelimeyi, eski yasalarn (274-275) çizdii endüstri ilikileri dönemini, TBMM de bekleyen yasa tekliflerini ve Türk- tarafndan bir akademik heyete hazrlatlan yasa tasarsn ihmal etmek
zorundayz. Çünkü zamanmz snrl. Ancak konumann sonunda yorulmam olursanz, biraz daha zaman da bulursak ksaca
baz konulara deinmeye çalrm.
2.1 SENDKALAR
çilerin (veya iverenlerin) çalma ilikilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelitirmek için
meydana getirdikleri tüzel kiilie sahip kurululara sendika denilir.
Sendikalar ikolu esasna göre ve Türkiye çapnda faaliyette bulunmak amac ile kurulur.
Meslek veya iyeri esasna göre içi sendikas kurulamaz.
Bir iyerinin girdii ikolu ÇSGB tarafndan tespit edilir.
çi sendikas herhangi bir yerden izin almakszn kurulur ve
kuruluu sendika merkezinin bulunduu ilin Valiliine bildirilir.
Kurucularn sahip olaca nitelikler ile kuruculara ilikin belgeler
Kanunda (2821 Md 5 ve Md 6) gayet detayl bir ekilde saylmtr.
Sendikalarn zorunlu organlar genel kurul, yönetim kurulu,
denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Sendikalar isterlerse baka organlarda kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organlarn
görev, yetki ve sorumluluklar devredilemez.
Genel kurullar üye saysna göre üyelerle veya delegelerle yaplr. Olaan genel kurul süresi 4 yldr.
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Genel kurul için delegelerin seçilmesi, genel kurulun görevleri,
toplant ve karar nisaplar, seçimlerde uygulanacak esaslar kanunda detayl bir ekilde sralanmtr.
Kanun uygulanmasnda yönetim ve denetim kurulu üyelerini
“yönetici” olarak tanmlamtr.
2821 sayl kanunda ya da baka bir yerde (mevzuat da) “sendikac” tanm yoktur. Sendikac, “sendikaclk yapan kimse, sendikada çalan kimse” olarak tanmlanmaktadr. Yeri gelmiken ifade
edeyim ki sendikaclk bir meslek de deildir.
Yönetim kurullar en az 3, en çok 9 üyeden; Disiplin Kurulu en
az 3, en çok 5 üyeden; Denetleme Kurulu 3 üyeden oluur.
16 yan doldurmu her içi sendikaya üye olabilir. Sendikalara sadece “askeri ahslar” üye olamazlar.
Sendikaya üye olmak ve üye bulunulan sendikadan ayrlmak
noter aracl ile olur. çiler ayn zamanda birden çok sendikaya
üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olunmas halinde, sonraki üyelikler geçersizdir.
Üyeler sendikalarna “aidat öderler”. Aidat içinin bir günlük
çplak ücretini geçemez. çinin geçici olarak isiz kalmas (bir yl)
sendika üyeliini etkilemez.
Sendika aidatlar (aidat veya dayanma aidat) iveren tarafndan ücret ödemesinden kesilerek sendikann gösterecei banka
hesabna yatrlr.
Sendikalarn faaliyetlerini kanun “çalma hayatna ilikin” ve
“sosyal faaliyetler” olmak üzere iki balk altnda toplamtr.
1-

Toplu i sözlemesi akdetmek,

2- Toplu i uyumazlklarnda, ilgili makama, arabulucuya,
hakem kurullarna, i mahkemelerine ve dier yarg organlarna
bavurmak,
3- Üyelerini ve mirasçlarn temsilen açtklar davalarda taraf
olmak,
8

4- Grev karar almak ve alnan karar uygulamak birinci
grupta;
1.

Üyelerine ve mirasçlarna adli yardmda bulunmak,

2. Kanun ve uluslararas antlama hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
3. Üyeleri için kurs ve konferanslar tertiplemek, salk ve
spor tesisleri, kütüphane, matbaa kurmak,
4. Üyelerinin sandklar kurmasna yardmc olmak ve nakit
mevcudunun yüzde beinden fazla olmamak kaydyla bu sandklara kredi vermek (ba olmaz),
5. Üyeleri için kooperatifler kurulmasna yardm etmek ve
nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydyla bu
kooperatiflere kredi vermek (ba olmaz),
6.

Üyeleri için teknik ve mesleki eitim tesisleri kurmak,

7. Nakit mevcudunun yüzde krkndan fazla olmamak kayd
ile snai ve iktisadi teebbüslere yatrmlar yapmak,
8. lgili bakanlklara devretmek üzere eitim, salk, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak (nakit mevcudunun yüzde
yirmibeini amamak kayd ile), yurt içinde veya yurtdnda tabi
afetlere yardm etmek,
ikinci gruptaki görevler olarak saylmtr.
Bunlara karlk sendikalar;
1- Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykr faaliyette bulunamazlar,
2- Ticaretle uramazlar,
3- Dar anlamda siyaset yapamazlar,
4- Gelirlerini üyeleri ve mensuplar arasnda datamazlar
Sendikalarn gelirleri, giderleri, mal edinimleri, görevlilerin ücretleri, fesih ve infisah hallerinde ne olaca, tutulacak kayt ve
9

defterler, bilanço ve çalma raporu, kanuna uymamann müeyyideleri de kanunda gayet detayl bir ekilde düzenlenmitir.
Sendikalarn kural olarak kendi kendilerini denetlemeleri gerekir. Bu i, Denetleme Kuruluna ve Genel Kurullara braklmtr.
Sendikalar sadece her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve
hesaplaryla çalma ve denetleme raporlarn ÇSGB’na ve üyesi
bulunduklar konfederasyonlara gönderirler.
Sendikalar biraraya gelerek (en az be sendika) bir konfederasyon kurabilirler.
Bugün ülkemizde içi sendikalar TÜRK- (33 sendika), DSK
(18 sendika) ve Hak- (8 sendika) konfederasyonlarn kurmu
bulunmaktadrlar.
Hak-’in 6 sendikas, Disk’in 8 sendikas, Türk-’in sendikalarnn tamam toplu i sözlemesi yapabilmektedir.
Ksaca iveren sendikalarndan da bahsetmek gerekecektir. Halen 3 tanesi Kamu veren Sendikas olmak üzere 22 iveren sendikas bulunmakta ve bunlar bir konfederasyonun bünyesinde
(TSK) toplanm durumdadrlar.
çi sendikalar ile ilgili olarak yukarda saylan esaslar iveren
sendikalar içinde genel olarak geçerlidir. Sadece Kamu veren
Sendikalarnn, ayn ikolundaki kamu iverenleri tarafndan kurulmas ve ayn ikolunda faaliyette bulunmas art aranmaz.
Kamu Görevlileri sendikalarndan da bahsetmek gerekecektir.
Kamu görevlileri sendikalarnn kurulu, ileyi ve toplu görüme
haklar ayr bir kanun ile düzenlenmitir. Kamu Görevlileri Sendikalarnn kurulu ve ileyii de içi sendikalarna benzemektedir.
çi sendikalar için belirlenmi 28 ikolu bu sendikalar için 11
hizmet kolu olarak düzenlenmitir. Sendika kurucusu olabilmek
için o hizmet kolunda 2 yldr çalyor olmak koulu bulunmaktadr. Kamu Görevlileri Sendikalar 6 konfederasyonun çats altnda
dalm vaziyettedirler.
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Bu sendikalarn toplu pazarlk ve grev haklar yoktur. Her yl
15 Austosta 15 günlük bir toplu görüme yaparlar. Nihai karar
hükümet vermektedir.
2.2. TOPLU PAZARLIK
Toplu pazarlk, toplu i sözlemesine ulamak için yaplan itir.
Hazrlk, görümeler ve toplu i sözlemesi metninin düzenlenmesi gibi aamalar içerir. Kukusuz uzlama salanamamsa bir arabuluculuk aamasndan, hatta grev ve lokavt aamalarndan da
geçilir.
Toplu i sözlemesi, hizmet akdinin yaplmas, muhtevas ve
sona ermesi ile ilgili hususlar düzenlemek üzere içi sendikas ile
iveren (veya iveren sendikas) arasnda yaplan (yazl) bir sözlemedir.
Taraflar isterlerse toplu i sözlemesine (taraflarn) karlkl
hak ve borçlarn, sözlemenin uygulanmasn ve denetimini,
uyumazlklar çözüm için bavurulacak yollar düzenleyen hükümleri de yazabilirler.
Bizim sistemimizde toplu i sözlemesini yetkili sendika yapar.
Bir içi sendikas kurulu bulunduu ikolundaki içilerin yüzde
10’unu; toplu i sözlemesi yapmak istedii iyeri veya iletmede
de çalan içilerin yardan bir fazlasn üye kaydetmi ise toplu i
sözlemesi yapabilir.
Toplu i sözlemesi iyeri veya iletme için yapld gibi kanunda yazl olmasa da grup toplu i sözlemeleri de yaplabilir.
Toplu i sözlemeleri 1 yldan ksa 3 yldan uzun süreli olarak
yaplamaz. Taraflar batladklar toplu i sözlemesinin her maddesini anlaarak deitirebilirler, deitirilemeyen tek madde toplu
i sözlemesinin süresidir.
Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu i sözlemesinin
hizmet akdine ilikin hükümleri yenisi yürürlüe girinceye kadar
hizmet akdi hükmü olarak devam eder.
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Yukarda söylediimiz yüzde 10 ve yardan bir fazla barajlarn
aan sendika ÇSGB’ndan yetkili olduunun belirlenmesini ister.
Yetkiyi alan sendika ivereni toplu pazarla davet eder ve iverene toplu i sözlemesi tekliflerinin tamamn verir. Yetkinin alnmas, çarnn yaplmas, toplu pazarlk süreci, uyumazlk süreci
bir takvime balanmtr. Bu sürelere uymayan sendika hemen her
aamada yetkisini kaybetmek tehlikesi ile kar karyadr.
Toplu pazarlk görümesi sürecinde anlamaya varlrsa yazlm toplu i sözlemesi metni 5 nüsha olarak imzalanr. Pazarlk
sürecinde anlalamazsa devreye resmi arabulucu girer. Resmi
arabulucu her türlü gayreti göstererek uyumazl çözmekle görevlidir. Görev süresi 15 gündür. Taraflar isterlerse bir hafta daha
uzatabilirler. Bu aamada da anlama salanamamsa içi sendikas grev karar almak zorundadr. veren de isterse lokavt karar
alr. veren içi sendikas grev karar almadan lokavt karar alamaz ve uygulayamaz. Grev kararnn alnmas, kar tarafa teblii,
grev uygulama kararnn alnmas ve teblii, grevin balamas
kanunda sürelere balanmtr. Bu sürelere sendika uymamsa
yetkisi düer.
Bir toplu i sözlemesine ulamak için yaplan grev menfaat
grevi, bir toplu i sözlemesinin uygulama süresi içinde yaplan
greve hak grevi denilir. Kanun ikincisini yasaklamtr.
Kanunda grevin yasak olduu iler ve yerler geni bir ekilde
saylmtr.
Karar verilmi veya balanm bir grev (veya lokavt) genel sal veya milli güvenlii bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu grevi
(veya lokavt) 60 gün süre ile erteleyebilmektedir.
Erteleme süresi içinde taraflar anlaamamlarsa toplu i sözlemesini Yüksek Hakem Kurulu (YHK) karara balayacaktr.
Alnm bir grev kararn yaplan oylama sonunda içiler istememilerse, grev yasaklarnn olduu iyerlerinde de müracaat
yerine YHK toplu i sözlemesini yürürlüe koyacaktr.
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Toplu i sözlemesinden kural olarak üyeler yararlanacaklardr.
Üye olmayan içilerin toplu i sözlemesinden yararlanmalar dayanma aidat ödemelerine baldr.
Ayn ikolunda olmak kouluyla içi veya iveren sendikas veya ilgili iverenlerden birinin veya Çalma Bakannn talebi üzerine Bakanlar Kurulu o ikolunda yüzde 10 barajn am içi sendikalarndan en çok üyeye sahip olan sendikann yapm olduu bir
toplu i sözlemesini temil edebilir.
2.3 DEVLETN FONKSYONLARI
Bizim endüstri ilikileri sistemimizde devlet etkin bir ekilde
yer almaktadr. Bir iyerinin açlmas, i konusunu deitirmesi
(vb), iyerini kapatmas devlete bildirilmektedir.
çilerin ie alnmas, iten çkarlmalar devlete bildirilmektedir.
Sendikalar izinsiz kurulmakta ama istenilen tüm bilgiler devlete bildirilmektedir. Ocak ve Temmuz aylarnda devletin yaynlad istatistikler ile yüzde 10 barajn aan sendikalar belirlenmekte,
toplu i sözlemesi yapabilmek için yetki belgesini devlet vermektedir. Toplu i sözlemesinin her aamas devletin bilgisi altndadr. Devlet grevleri erteleyebilmektedir. Devlet toplu i sözlemelerini temil edebilmektedir.
Ayn zamanda devlet Türkiye’de en büyük iveren olma nitelii ile kamu kesimi toplu i sözlemelerinde taraf olma hüviyetindedir.
Devletin endüstri ilikilerine dorudan ve dolayl etkisi 3’lü
yap içerisinde de görülmektedir.
 kanununa göre oluan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”,
“Üçlü Danma Kurulu” , “Çalma Meclisi” gibi kurumlar yannda farkl yasalarla düzenlenmi üçlü katlm esasna uygun kurum
ve kurulularda bulunmaktadr.
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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 Danma Kurulu
Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
Vergi Konseyi
Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulu
Asgari çilik Tespit Komisyonu
ae Bedeli Tespit Kurulu
Özürlüler Yüksek Kurulu
Reklam Kurulu
Tüketici Konseyi
Mesleki Eitim Kurul vb.
Örnek olarak verilebilir.
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EKONOMY ANLAMAK
Enis BADADOLU

TÜRK- olarak düzenlenen  Sal ve Güvenlii seminerinde sizlerle ekonomik gelimeleri nasl deerlendirmemiz gerektii
konusunda sohbet etmek istiyorum.
Günlük hayatmzn her aamasnda sürekli olarak gazetelerde,
televizyonlarda, konumalarmzda bir dizi ekonomik kavramla,
çeitli kurum isimleriyle kar karya kalyoruz, bazlarn biliyoruz, bazlar bize çok uzak kalyor; enflasyon, isizlik, gelir dalm, ücret, igücü maliyeti, faiz, döviz, yatrm, bütçe, vergi, ihracat,
ithalat, cari açk, rezerv para, talep, para arz, tevik, kar, tevik,
prodüktivite vb kavramlar… Merkez Bankas, Hazine, DPT, TÜK,
MPM, IMF, OECD, DB, MKB, SPK, Saytay, Maliye vb bir sürü
kurum…
Sürekli bir bilgi, veri ak…
Karmak ilikiler, bilmediimiz kavramlar… Kafamz karr…
Aslnda her ey çok net ve açk… Biz ücretliyiz, emeimizi satarak karlnda bir ücret alrz. Amacmz, elde ettiimiz ücretle
ailemizle birlikte insan onuruna yarar bir yaam sürdürebilmek… Bizler çalyoruz, çünkü bir deer yaratyoruz. Ücretli olan
bizler, çalmadmz zaman gelirimiz olmayacan, geçinemeyeceimizi biliriz.
Özetle, biz ücretliler olarak yaammz sürdürmek için çalmak durumundayz, iverenler de bizleri istihdam ederek üretmeyi ve kar etmeyi amaçlar… Bizim ücretimizin kayna yarattmz
deerin bir bölümüdür. Çok bilinen biçimiyle, yaratlan pastadan,
yani milli gelirden ücretliler olarak pay alyoruz. Bizim emek kesimi olarak aldmz pay arttnda, sermaye kesiminin pay azalyor.
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Demokrasi de sonuç itibariyle salanan milli gelirin paylalmasnn
bir aracdr. Biz tek bamza sermaye kesiminin karsnda zayfz, ancak
sendikalarda örgütlenerek gücümüzü artrrz, içi hak ve özgürlüklerini
gelitirmek ve korumak için mücadele ederiz. Demokrasinin tüm kurum
ve kurallaryla egemen olduu toplumlarda, örgütlenme hakk en geni
biçimiyle vardr ve gelir dalm emek ile sermaye arasnda daha adil
dalr, sosyal devlet yaklam tüm politika ve uygulamalarda ön plandadr.
Uluslararas Çalma Örgütü (ILO) Anayasas’nn balangcnda
“evrensel ve kalc bir barn ancak sosyal adalet temeline dayal
olmas” gerektii görüü yer almaktadr.
Sosyal adaletin salanmas, bir bakma geçmiten günümüze
kadar süregelen mücadelenin temeli ve gelime çizgisidir. Ekonomik ve sosyal tarihin en karmak olay olarak bilinen gelir bölüümü, bir bakma “eitlik” adyla sürdürülen insan olma çabalarnn ekonomik alandaki yansmasdr.
Gelir bölüümü bir anlamda üretim ilikisinin doal sonucudur. Ekonominin temeli üretimdir. Ekonomik açdan dört temel
üretim faktörü söz konusudur. Bu üretim faktörleri emek, sermaye, toprak ve giriim olarak adlandrlr.
Ücret, ekonomik bir talebi karlamak üzere istihdam edilen
emee ödenen paradr. Emein geliridir. Dier gelir biçimleri; arazi, binann kullanm karl olarak ödenen rant, ödünç verilen
sermaye karl elde edilen faiz ve giriimcinin igücü, arazi ve
sermayeyi bir araya getirerek üretime sokmasnn karl olarak
elde ettii kar olarak sralanmaktadr.
Bütün bu gelirlerin bir araya gelmesiyle ulusal gelir elde edilir.
Ulusal gelir, bir ülkenin kalknma ve ekonomik gelime durumunu, ekonomik faaliyetlerinden yaratlan gelirini göstermesi açsndan önemli bir göstergedir.
Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalknma süreci içinde olmas
esastr. Ulusal gelirin sürekli olarak artmas yaama standartlarndaki yükselmenin de kaynadr.
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Ulusal gelirin oluturulmas ve ekonomik gelimenin salanmas kadar önemli olan bir sorun da, yaratlan gelirin üretimi gerçekletiren kesimler arasnda nasl bölüüldüüdür? Özünde ekonomik içerikli olmakla birlikte bölüüm sorunu esas itibariyle siyasaldr. Bu yönüyle demokratik yapnn temel ilgi alan olmakta ve
en çok tartlmas gereken gündem maddesi olmaktadr.
Türkiye’de gelir dalmnda varolan dengesiz ve çarpk yap,
Uluslararas Para Fonu ve Dünya Bankas gibi sermaye kurulularnn görü ve önerileri dorultusunda uygulanan ekonomik ve
sosyal politikalarla giderek derinlemitir.
Emek ile sermaye arasnda meydana gelen bu farkllama, toplumsal dokuda çözülmeye yol açmakta, siyasal yapda ise farkl
araylar beraberinde getirmektedir. Böylesi bir yapda, demokrasinin temel harcn oluturmas beklenen kesimlerin beklentileri
karlanamamakta ve varolan üretim ilikileri yoksulluun artmasna ve yaygnlamasna neden olmaktadr.
Gelir dalmnn adaletli olmas asl amaç ve nihai sonuç deildir. Toplumun ortak özlemi olan toplumsal bar, özgürlük,
adalet, güvenlik ve refah gerçekletirmek için bir araçtr.
Sosyal devlet ilkesini benimseyen toplumlarda, ekonomik kalknma ve ulusal gelir art tek amaç olarak kabul edilmemektedir.
Yaratlan gelirin üretim faktörleri arasnda adil bölüümü ve refahn geni kitlelere yaylmas öncelikli amaç olmaktadr.
Ulusal gelirin, toplumu oluturan çeitli kesimleri arasnda nasl daldnn deerlendirilmesinde temel ölçüt, toplam gelirin ne
kadarnn emekçi kesimlerin, ne kadarnn emek d gelirler olarak
sermaye kesiminin eline geçtiidir.
Kukusuz böyle bir bak açs, ulusal ücret politikas yerine,
daha geni bir yaklam ortaya koyan ulusal gelirler politikasn
gerekli klmaktadr. Çünkü ücretlilerin says, ekonomik gelimilik düzeyi ne olursa olsun, toplumdaki belirli bir kesimi temsil
etmektedir. Bu yönüyle, özellikle gelir bölüümünün adaletsiz ve
dengesiz olduu bir yapda, önceliin ücret gelirleri arasnda den17

ge salanmasna verilmesi yanl ve kamuoyunda tartma oluturmaya dönük bir yaklam olmaktadr.
Aslnda bu yaklam siyasal iktidarlar, iverenler çeitli dönemlerde gündeme sklkla getirmi, bir bütün olan ücretli çalanlar arasnda yapay ayrmlar oluturulmak istenmitir. Anmsayacaksnz; içi ile memur, çalan ile isiz, sendikal ile sendikasz,
kamu ile özel kesim, tarm ile sanayi ve hizmet kesimi farkll,
içi ve esnaf vb alanlarda hep farkllklar ön plana çkarlm, ücretli çalanlarn çkarlar birbirinin kartym gibi gösterilmek istenmitir.
Oysa bir ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde siyasal iktidarlarn gelirler politikasnda dikkat etmesi gereken konularn banda, gelir bölüümünün çeitli kesimler arasnda dengeli dalmas gelmektedir.
Çou gelime halindeki ülkede, gelir bölüümündeki büyük
eitsizlik nedeniyle toplumun önemli bir bölümü yoksulluk snrnda yaayacak kadar bir gelir elde edebilmektedir. Bu yüzden,
ekonomik kalknmann adil paylamn salayabilmek için, bu
kesimlere çou zaman ekonomik gelime hznn üzerinde gelir
art salamak gereklidir.
Ama asgari ücret uygulamasndan çok iyi bilindii gibi ülkemizde böyle bir yaklamda bulunulmamaktadr.
Var olan dengesiz gelir dalmnda, zenginlerin içinde bulunduu yüksek yaam koullar ile yoksullarn kar karya bulunduu olumsuz geçim koullar arasndaki uçurum boyutundaki
çarpc farkn azaltlmas gerekir. Bu durum da ancak farkllatrlm gelir artlaryla mümkün olacaktr.
Eer bütün sosyal kesimlerin gelirleri için eit oranda art yaplmas tercih edilirse, ekonomik gelime sürdükçe, kesimler arasndaki yaam koullar arasndaki farklar artarak devam edecektir. Örnein, ülkede –neredeyse sürekli uygulanan- “istikrar politikalar” çerçevesinde tüm faktör gelirlerinin hedeflenen enflasyon
oran dikkate alnarak art yoluna gidilmesi, gelir bölüümünde
varolan durumun sürmesi anlamndadr.
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Biz bunu sefalet koullarn sürdürmek olarak ifade ediyoruz.
Kukusuz ücretlilere hedeflenen enflasyon kadar gelir art
salanmas uygulamas, gelir dalmndan “aslan payn” alan
sermaye kesimi için fazla ikayet konusu edilmeyecek bir durum
olacaktr.
Gelir dalm konusu iki biçimde ele alnmaktadr.
Biri, toplam ulusal gelirin bireyler ya da aileler arasndaki dalmna bakmaktr. En yüksek gelir ile en düük gelir elde edenler
arasndaki farklar aratrlr.
kinci yöntem ise, toplam gelirin çeitli üretim faktörleri arasndaki dalmn ele almaktr. Bu yöntemde, içilerin üretime emekle katlmalar karl elde ettikleri ücret geliri ile sermaye kesiminin (rant, faiz, kira) gelirlerini incelemektir.
Bunlarla ilgili olarak size baz tablolar hazrladm.
Ekonomik “kriz” dönemlerinde ücretli kesimin paynn azald
açkça gözükmektedir.
Ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar arlkl olarak
Hükümetlerin IMF’ye verdii niyet mektubunda yer alan taahhütler olmutur.
Ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal yap, bölüüm ilikilerini belirleyen temel unsurdur. Ekonomik, sosyal, maliye ve para
politikalar gelir dalmn dorudan etkilemektedir. Sendikalarn
da bak açs bu çerçevede çok geni boyutlu olmak durumundadr.
Ekonomik büyümenin salanmas, para ve maliye politikalar,
rekabetin düzenlenmesi, istihdam politikas, emek ile sermaye
arasndaki endüstriyel ilikilerin yaps, kamu sosyal hizmetlerinin
yaygnl ve kalitesi gibi konularn tümü gelirler politikas kapsam içinde yer almak durumunda olmaldr.
Kapsam, gelirler politikas ile ilgili tartmalarda oldukça önem
tamaktadr ve gelirler politikasnn ücret ve maalar olduu
kadar, fiyatlar, karlar, mülk gelirlerini ve serbest meslek gelirleri19

ni de etkileyip etkilemedii önem kazanmaktadr. IMF ile yaplan
anlama dorultusunda yönlendirilen düzenlemelerin büyük ölçüde çalanlarn, dar ve sabit gelirli kesimlerin yaama koullarn
olumsuz etkiledii uygulama sonucunda ortaya çkmtr.
Türkiye'deki hane halklarnn büyük bir çounluu için emek,
balca gelir kazandrc unsurdur.
Özellikle 1980'den bu yana uygulanagelen neo-liberal ekonomik ve sosyal politikalar, emek gelirlerini geriletmeye dönük olmutur. Bir taraftan ülke içinde artan ve kriz noktasna gelen ekonomik skntlar ve younlaan siyasal bunalm, dier taraftan
dünya ekonomisinde ortaya çkan gelimeler böyle bir dönüümün
alt yapsn hazrlamtr.
Türkiye’de bölüüm ilikileri üzerinde etkili olan unsurlar sadece ekonomi ile snrl deildir. Uygulanacak ekonomi politikalar
belirleyen, karar alan siyasetçiler ve toplumun sosyo-kültürel yaps da bölüüm ilikileri üzerinde etkili olmaktadr.
Sendika-siyaset ilikisine isterseniz daha sonra deinelim…
Gelir dalmnn büyük eitsizlikler gösterdii toplumlarda
zenginlerin çok zengin, fakirlerin çok fakir olduu ve orta snf
oluturan kesimlerin ezildii bir durum söz konusudur. Sizce bizim ülkemiz bu grupta m yer almaktadr, yoksa ülkeyi yönetenlerin sklkla bizi inandrmak için çaba gösterdii biçimiyle, orta
kesimin daha fazla pay ald, gelir dalmnn nispeten eit olduu, gelir farklarnn azaltld bir toplum muyuz?
Yok, hemen cevab bana vermeyin, sonra bana anlatrsnz, biz
sohbetimize devam edelim…
Türkiye’de gelir dalm alannda yaanan adaletsizlik tablolarda yer alan verilerde de açkça görülmektedir.
Ücretli ve maal çalanlar oluturan içi ve memurlar ile küçük esnaf ve sanatkarlar, kendi hesabna çalanlar ve iverenler
arasnda yaratlan gelirin nasl bölüüldüü büyük önem tamaktadr. Türkiye ekonomisinde içinde bulunduu olumsuz koullar
ve uygulanan sosyo-ekonomik politikalar ülkede her zaman var
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olan gelir dalm eitsizliini alt gelir düzeyindekiler aleyhine
daha da bozmutur.
Sosyal adaletten ve dengesizliklerin giderilebilmesinden söz
etmek için bu grupta yer alan içi, memur, küçük esnaf, kendi hesabna çalan ve iverenler arasndaki ilikilerin de deerlendirilmesi gerekmektedir.
Ama biliyor musunuz; kira, faiz ve kar gelirleri toplamndan
oluan sermaye gelirlerinin ulusal gelirden ald pay ile emek
gelirlerinin ald pay ortaya koyan çalma son yllarda açklanmaz olmutur. Bu konudaki en son çalma maalesef 2006 ylna
ait…
Türkiye’de ücretlerin istihdam içindeki paynn yüzde 60’lar
at göz önünde tutulduunda, ücretlilerin ulusal gelirden aldklar pay yaklak yüzde 26 civarndadr. Ücretli kesimin ald payn düüklüü gelir dalmndaki çarpkl daha da belirgin klmaktadr.
Gelir bölüümünde varolan eitsizliklerin nereden kaynakland, balca nedenleri konusu üzerinde de durulmas yararl olacaktr.
Niçin baz insanlar yoksuldur da dierleri zengindir? Neden
baz aileler günün gerektirdii en az harcamay bile karlayacak
geliri elde edemezken, birkaç bin aile grubunun yllk geliri milyon
liralarla ifade edilmektedir?
Öncelikle, kiiler veya sosyal kesimler arasnda, sermaye ve dier servet unsurlar dalmnda farkllklar bulunmaktadr.
Bina, makine, arazi, araba, ev, fabrika, hisse senedi ve benzeri
deerlerinin mülkiyet haklarnn toplum içindeki dalmnda
görülen eitsizlikler, gelir eitsizliinin önemli bir kaynadr. Ücretinden baka bir geliri olmayanlara nazaran, bol miktarda tapusu, hisse senedi olanlarn gelir düzeyinin daha yüksek olaca açktr.
Böylece, servetin kaynan gelir oluturduundan, gelir dalmndaki dengesizlikler servet dalmnda yeni dengesizliklere
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yol açmakta, servet dalmndaki bu çarpklk da yeniden gelir
dalmn olumsuz etkilemektedir.
Sosyal devletin hizmet anlay içinde, iktisaden zayf olan büyük çounlua insan onuruna yarar bir düzeyde yaam koullarn salamak bata gelen görevdir.
Ekonomik olarak, dar ve sabit gelirli kesimlerin tasarruf yapamad ve elde ettikleri gelirin tamamn tüketime yönelttikleri
görüü piyasa ekonomisinin uyguland ülkelerde genel kabul
görmektedir. Kukusuz böylesi bir yaklamn sonucu, sermaye
birikiminin kayna olarak dar ve sabit gelirli geni halk kesimlerinin görülmesi olmaktadr.
Ülkede uygulamaya konulan IMF ve Dünya Bankas kökenli
ekonomik politikalarn öncelikle çalan kesimlerin gelir artn
snrlamak istemeleri bu çerçevede deerlendirilmelidir.
çiler, yaama koullarn belirleyen ve çou zaman tek gelirlerini oluturan ücreti, sosyal ve ekonomik haklarnn ana sorunu
yapmlardr. Çünkü ücret, daha iyi yaama, barnma, sosyal güvenlie kavuma, salkl yaama koullarnn salanmasnda temel unsur niteliindedir.
çiler, yaamlarn sürdürebilmek, kendileri ve ailelerinin gda,
giyim, konut, ulam, eitim, salk gibi ihtiyaçlarn karlayabilmek için çalmak zorundadr. çilerin hemen hemen tek gelir
kayna, emekleri karlnda elde ettikleri ücrettir. veren için
ücret, üretim içinde bir maliyet öesi olmasdr.
Ücret düzeyi, toplumsal yaanty çeitli biçimlerde etkileyebilmektedir.
Eer ücretler, içinin ailesi ile birlikte, günün koullarna uygun, insan onuruna yarar bir yaama düzeyini salayamayacak
kadar düük ise, yani bir anlamda sefalet ücreti diye tanmlanabilecek düzeydeyse, bu durumda toplumda çeitli huzursuzluklar ve
sosyal sorunlar ortaya çkar.  bar bozulur.
Türkiye’de özel sektörde çalan içilerin yarya yaknnn asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduunu biliyor musunuz? Bunu resmi
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veriler söylüyor, ben oradan size aktaryorum… SGK verilerini kullanyorum… Ayn verilere göre özel sektörde prime esas kazanç ortalamas
da ancak asgari ücretin yüzde 50 fazlas… Ocak 2009 ay itibariyle yaklak 1.000.- lira…
çi sendikalar, doal olarak, bata temsil ettii üyelerinin ve
tüm ücretli çalanlarn, yaamlarn sürdürebilmek için gerekli
temel ihtiyaçlarn daha fazla elde edebilmeleri için ücretlerin arttrlmas talebinde bulunurlar. Böylesi bir ücret artnn ekonomi
açsndan da olumlu etkisi olacaktr. Öncelikle, ücret düzeyinin
yükselmesi, mal ve hizmetler için yüksek bir talep imkan yaratmaktadr. Bunun önemi, özellikle yaadmz ve bizi “teet” geçtii söylenen” ekonomik kriz döneminde aça çkmtr.
Ksacas, ekonomik gelimeyi salamak ve sürdürebilmek için
ücret art itici bir güç olmaktadr. Ayrca, toplam ücretlerin, dier
gelir gruplarndan daha yaygn ve geni bir kesim arasnda paylald da dikkate alnmaldr. Dolaysyla, bu canlandrc etki tüm
ülke ve ekonomiye yaylacaktr.
Kald ki, içilerin yapt harcamalarn büyük bölümünü, lüks
mallardan çok zorunlu ihtiyaçlar oluturmaktadr. Ücret art bu
mallarn üretimini özendirdiinden, ayn zamanda salkl bir
uyarc görevi de yapar. Kaynaklarn dengeli ve toplumun geni
kesimine yararl olacak biçimde dalm bu yolla salanr.
Ne var ki, gerçek durum her zaman bu biçimde ifade edildii
gibi deildir. Kimi zaman -imdi yaplmak istenildii gibi- düük
ücret politikas uygulanmak istenir. Bu ücret politikasyla ekonomiyi uluslararas rekabete açmak, yabanc sermayenin ülkeye gelmesini salamak, üretim maliyetlerini azaltarak kar oranlarn
yükseltmek, böylece sermaye birikimi salayarak yatrmlar hzlandrmak amaçlanr.
Bu politika, ekonomik gerileme ve durgunluk dönemlerinde ve
özellikle isizliin yaygn olduu zamanlarda gündeme getirilir.
Bu politikay savunanlar ve uygulamak isteyenler, isizliin nedenini ücretlerin düzeyi ile açklamaya çalrlar. Dolaysyla ücretlerin düük tutulmas gerektii savunulur. Bu biçimde düünenlerin
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iddialarna göre, böylelikle, artan karlarla daha fazla alanda yatrm yaplabilecek, ekonomik gerileme ve durgunluk dönemi alacak, yeni yatrmlarn yaplmas, yeni i alanlarnn açlmasn ve
isizliin azalmasn getirecektir.
Hiç kuku yok ki, düük ücret politikasn savunanlar, sendikalarn varlna ve sendikal örgütlenmeye kar çkacaklardr.
Asgari ücret konusundaki iveren ve hükümetin tutumunu biliyorsunuz…
Asgari ücret, içi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koullarna göre insanca yaamasn mümkün klacak, insanlk onuruyla
badaacak bir ücrettir. Asgari ücrete ilikin uluslararas düzenlemelerde “düük ücretlere kar koruma” amac ön plandadr.
Asgari ücret, içi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koullarna göre insanca yaamasn mümkün klacak, insanlk onuruyla
badaacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle
tespit edilen taban ücretidir. Pazarlk ücreti deildir. Ancak asgari
ücret sürekli olarak pazarlk konusu yaplmaktadr. Asgari ücret,
insanca bir yaama düzeyi salamaktan uzak “açlk ücreti” düzeyinde olmaktadr.
Asgari Ücret Komisyonu’nun iveren-hükümet kesimini oluturan oy çounluu tarafndan belirlenen asgari ücrette, devletin
resmi kurumu Türkiye statistik Kurumu (TÜK)’nun verilerine
itibar edilmemektedir Böylece asgari ücret, tespit edildii andan
itibaren yetersiz, çelikili ve tutarsz olmaktadr. nsana yarar bir
yaam için, aile unsuru bile dikkate alnmadan belirlenen asgari
ücret daha balangçta eksik ödenmektedir.
Düük ücret politikasnn ekonomik ve sosyal yönden olumsuz
sonuçlara yol açt ortaya çkmtr. Ücretlerde genel bir düme,
mal ve hizmetlerin toplam talebini düürebilecek, bu durum ekonomide durgunlua yol açacak ve sonuçta isizliin daha yüksek
bir düzeye çkmasna neden olabilecektir.
Asl olan, ücretleri deil üretimin maliyetini düük tutabilmektir.
Bu iki kavram, düünülenin tersine, birbirinden tamamyla farkldr.
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Ücret ad altnda yaplan ödemelerin ad ve türü ne olursa olsun, sonuç itibariyle içi açsndan önemli olan, ücretten ele geçen
tutardr. Bu durum, ücrette brüt/net biçiminde bir ayrm yaplmas sonucunu getirir.
çilerin eve götürebilecekleri, harcanmaya hazr ücret, kazanlan tutarla ayn deildir. Kazançlarndan (brüt ücret) baz kesintiler yaplr. Bu kesintiler sosyal güvenlik, vergi, zorunlu tasarruf,
isizlik sigortas vb olabilir. Bu kesintiler, içilerin harcanabilir
veya kullanlabilir gelirlerini (net ücret) belirler.
çilerin ücrete bak açlar, emekleri karlnda kazanacaklar
para ve bununla satn alabilecekleri olmasna karn, iverenler
ücrete daha farkl açdan bakarlar. Ücret iveren açsndan, tpk
hammadde, yakt, kredi faizi, yönetim ve pazarlama giderleri gibi
bir maliyet unsurudur. gücü için yaptklar harcamalar, ürünlerini üretmenin dier maliyetlerine eklerler ve toplam maliyetlerini,
ürünlerini satabilecekleri fiyatla karlatrrlar.
gücü maliyetinin toplam maliyetlerin büyük bir bölümünü
oluturduu yerlerde, ücret düzeylerinin ürün sat fiyatndaki
deimelerden etkilenmesi olasdr. Buna karlk, igücü maliyetinin toplam maliyetlerin yalnzca küçük bir bölümünü oluturduu
iyerleri, iletme veya endüstrilerde, ücretler, ürün sat fiyatlarndaki deimelerden daha az oranda dorudan etkilenme eilimindedir.
Bu konuyla ilgili olarak yine size baz tablolar hazrladm.
Ücreti, kazanc, maliyetleri oluturan unsurlar bir araya getirdim. Ücret, prim, fazla mesai, ikramiye, sosyal yardm, kdem ve
ihbar tazminat, yemek, ulam, sosyal güvenlik iveren ödemeleri
vs hepsini balklar halinde ayrntl olarak sraladm.
Bakn, stanbul Sanayi Odas’nn 500 Büyük Sanayi Kuruluu
anketinden yola çkarak sat haslat içinde içilik maliyetini bulmaya çaltm. 2008 yl verilerine göre, igücü maliyetinin sat
haslat içindeki pay sadece yüzde 5,8
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Çalanlarn emekleri karlnda ücret geliri elde etmeleri, her
eyden önce bir ite çalmalar durumunda söz konusu olabilecektir. Bunun için, öncelikle toplumda herkesin yeterli i olanana
sahip olmas gerekir.
Ülkedeki igücü yapsnn ana hatlarn salayan birtakm tablolar; özellikle faaliyet sektörlerine, istihdam durumuna, iletme
büyüklüüne göre igücü dalm gibi deikenler, çalma koullarnn ve var olan farkllklarn anlalmas açsndan önem tamaktadr.
Ülke nüfusu giderek artyorsa, çalabilir insan says da artar.
Eer yeni i alanlar açlmaz ise, nüfus art sonucu ortaya çkan
yeni i gücüne i olana salamam oluruz. Bu bakmdan, tam
istihdamn salanmas ve isizliin ortaya çkmasn engelleyebilmek için yeni i alanlar açlmas gerekir. Bu yaplmad takdirde
isizlik artar. sizliin artmas, toplumda arzu edilmeyen sorunlara yol açar.
siz olan kiinin bu duruma katlanmas çok zordur. siz bakmndan olumsuz olan bu durum, ülke ekonomisi açsndan da
iyi deildir. Çünkü bir kaynak israf söz konusudur. nsan emei,
doas gerei hayatnn sadece belirli bir döneminde üretkendir.
Üretken insan emeinin kullanlamamas, toplumsal açdan da
arzu edilen bir durum deildir. i olmayan, bu yüzden gelecee
güvenle bakamayan kiilerin yaygnlamas, toplumsal huzursuzlua da yol açar.
Burada önemli olan, ülkedeki ekonomik skntlardan toplumun hangi kesimlerinin daha çok etkilendiidir. Dier bir ifadeyle,
yaanan ekonomik skntlarn ar yükünü kimler üstlenmektedir?
Ekonomik ve toplumsal fatura, bir bütün olarak isizler ve içi
kesimi tarafndan m ödenmektedir, yoksa varolan skntlarn
toplumda adil bir ekilde paylam m söz konusudur?
Bir an için, çevremizdeki isiz olan insanlar düünelim. Bunlar
neden çalmyor? Çalma çanda olmayan çocuklar ile okula
giden örenciler zaten igücü içinde saylmyorlar. Özürlü veya i
göremeyecek kadar hasta olanlar, çalma isteinde bulunmayan
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insanlar da igücünden saylmazlar. Emekli olanlar da, büyük
çounluu yetersiz emekli maa almasna karn, bu kapsamda
deerlendirilir. Çalma çanda olan ve fakat çalma isteine
sahip olmayan ev hanmlar, zaten igücünden saylmayan nüfusun büyük çounluunu oluturuyor.
Peki, bunlar geçimlerini nasl sürdürüyor? Aldnz ücreti, siz,
kaç kiiyle paylamak zorunda kalyorsunuz?
Emek gelirini belirleyen etkenlerden en önemlisi, iverenin içi
istihdamna olan isteidir. çinin emeini sunma nedeni açktr.
Yaamn sürdürebilmesi için çalmak zorundadr. Peki, iverenler
neden içileri çaltrmak isterler? çiler aç kalmasn, ailesini geçindirsin, refah içinde yaamlarn sürdürsün diye mi? Kukusuz
hayr!.. verenler, iyilik yapmak istediklerinden veya cömertlikleri
nedeniyle içileri istihdam edip ücret ödemezler. verenler, ileri
temin ederler ve içinin üretime katks, emee yaplan harcamadan yüksek olduu sürece ücret öderler.
Kukusuz, iverenlerin içilerine ne kadar ücret ödemeye hazr
olduklarnn bir ölçütü de, üretimi oluturan igücü, sermaye,
hammadde vb. faktörler arasndaki ilikidir.
çilerin ulusal gelirden aldklar pay, yalnz içileri ilgilendirmemektedir. Bu payn oran, toplumun öteki gruplarnn gelirlerini, baka bir ifadeyle, rant, faiz ve kar etkilemektedir. Örnein kar
veya faiz pay yükseldii zaman genelde ücret gelirlerinin paynn
azaldn biraz önce konutuk.
Devletin ekonomi içindeki yeri ve rolü ile izlenen ekonomik politika da bizi etkilemektedir.
Devletin yapm olduu kalknma planlar, bu planlarda öncelik verilen sektörler, özel sektöre yönelik tevik ve destekler, ekonomik bakmdan bir tercihi ortaya koymaktadr. Ayn biçimde
siyasal iktidarn hazrlad bütçede bu çerçevede önem kazanmaktadr. Gelimekte olan ülkelerde devlet, gerekli kaynaklar
toplamakta yetersiz kalmaktadr. Snrl kaynaklar yansra datm
mekanizmasnda etkili olan unsurlar çalanlarn salk, eitim,
sosyal güvenlik hizmetlerine yönelik harcamalar daha da azalt27

mak isterler. Bu hizmetlerin özelletirilmesi ve piyasalamas ön
plandadr.
Maliye politikalar, dorudan doruya gelirleri artran veya
azaltan bir unsurdur ve bu nedenle gelir dalmn düzeltmenin
bir arac, devletin gelir dalmna müdahalesinde öncelikli öneme
sahiptir. Daha doru bir deyile devletin müdahalesi, yaratlan
gelir (ücret-faiz-rant-kar) arasnda bölüüldükten sonra "gelirin
yeniden dalmn salayacak biçimdedir.
Bu yaklam, çada devlet anlaynn temelini oluturan sosyal refah devletinin gerçekletirilebilmesi için gereklidir. Devletin
bu müdahalesi, bir anlamda, kamu görevlerinin yerine getirilmesi
için gerekli gelirin salanmasdr. Devletin bu müdahalesi çalanlar açsndan olumlu sonuçlar verebilecei gibi, siyasal iktidarn
uygulad politikalar nedeniyle olumsuz da olabilecektir.
Devlet mali politikalar ile çeitli kesimlere deiik ölçülerde
mali yük datmaktadr (bu geni anlamyla devletin vergi politikasyla balantldr), ama bir yönüyle de toplanan söz konusu
gelirin (verginin) kamu harcamas biçiminde datmaktadr.
Peki, biz elde ettiimiz gelire göre dengeli bir vergi ödüyor
muyuz? Ülkemizde “bordro mahkumu” diye tanmlanan kesim
kim?
Bütçeler maliye politikasnn temel aracdr. Ülkede uygulanmakta olan ekonomik faaliyetlerde devletin yerini ve rolünü belirleyen özellie sahiptir. Devletin ekonomiye kamu bütçesiyle yapt müdahale, bir bakma hükümetin siyasal tercihinin göstergesi
olmaktadr. Bütçelerin harcama bileimi, kamusal kaynaklarn
toplumun hangi kesimleri gözetilerek ve hangi gereksinimlerinin
karlanmasnda kullanldn göstermektedir. Gelir bileimi ise,
söz konusu faaliyetleri yerine getirmek için gereken finansman
yükünün toplumda nasl daldn göstermektedir.
Böylece bütçeler, uygulanacaklar yl itibariyle devlet hizmetlerinin toplumun hangi kesimlerine yönelik olduunu ve bu hizmetlerin finansman kaynaklarnn nerelerden salandnn fotorafn
oluturmaktadr.
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Bu fotoraf 2009 yl için ne göstermektedir?
Bununla ilgili yine bir tablo hazrladm. Sizinle paylamak istiyorum.
Bütçede gelir az, gider fazla… Toplanan vergiler arlkl olarak
en adaletsiz vergi olan dolaysz vergilerden… Yani günlük olarak
yaptmz temele mal ve hizmet harcamalarndan sürekli olarak
vergi ödüyoruz. Tabii bir de ücretlerimizden dorudan kesilen
vergiler var… Daha yln ilk dört-beinci aynda bir üst gelir diliminden vergi ödüyoruz… Yln ikinci yarndaki ücret zamm vergi
artna gidiyor, elimize geçen para daha da azalyor…
Personel ve yatrm harcamasndan fazla olan faiz ödemesi ve
faiz ödemeleri için yatrmlardan, sosyal harcamalardan ve personel ücretlerinden ksnt yaplmas politikas…
Devletin asli geliri vergilerdir. Kamu gelirlerinin harcamalar
finanse etmedeki etkinlikleri yannda finansman yükünü topluma
yaymadaki adaletli yaklam da önem kazanmaktadr. Demokratik
toplumlarda, vergilerin toplumun hangi kesimlerinden ve ne
oranda alnd ve bunlarn nasl harcand büyük önem tamaktadr.
Vergilendirmede temel kural, herkesin ekonomik gücüne göre
vergi ödemesidir. Nitekim Anayasa’da “mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli ve dengeli dalm maliye politikasnn sosyal amacdr” ilke ve görüüne yer vermektedir. Ancak
vergi yaygnlamad için bu yük mevcut vergi mükelleflerinin,
dolaysyla arlkl olarak çalanlarn üzerinde olmaktadr. Türkiye’de ücretliler üzerindeki verginin arl, Anayasann hem
hukuk devleti ilkesine, hem de sosyal devlet ilkesine aykr olduu
gibi, çalanlar ve ülke aleyhine olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçlar da dourmaktadr.
Öte yandan, Türkiye’de toplanan vergilerin büyük ölçüde çalanlar tarafndan ödenmesi söz konusu iken, toplanan bu vergilerin dar gelirli kesimlere eitim, salk, sosyal güvenlik, altyap
harcamalar olarak aktarlmak yerine faiz ödemelerine ayrldna
biraz önce deindim.
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Sonuçta, bütçede temel yaklam halka hizmet, yaam standartlarn yükseltmek deil “borcu döndürmek” olmaktadr.
Peki, arkadalar, bu bütçe nerede hazrlanyor? Evet, mecliste,
milletvekilleri tarafndan kabul ediliyor… Peki, o milletvekillerini
kim seçiyor, seçimlerde oy kullananlar arlkl olarak içi, memur,
emekli, esnaf, çiftçi deil mi?
Son yllarda “küreselleme” ile ifade edilen dünyadaki deiimin neo-liberal ekonomi çerçevesinde yeniden geçerlilik kazanan
yaklamlarna göre, devletin küçültülmesi gerekmektedir. Devletin ekonomideki yerini belirleyen ölçüt, toplam kamu harcamalarnn ulusal gelire orannn büyüklüüdür. Bütçenin küçültülmesi
talebinin arkasnda; sermaye kesiminin vergi yükünün azaltlmas,
küçültülen bütçenin ortaya çkarabilecei kaynak fazlasnn sermayenin daha fazla biçimde kullanm, devletin çekildii sosyal
hizmet alannda sermayenin daha karl çalabilmesinin koullarnn yaratlmas istekleri yatmaktadr.
Burada noktada özelletirme politikalarn herhalde yerli yerine
oturtmak mümkün oluyor…
Bütün bu ekonomik politikalarn düzenlenmesinde siyasi yaklam önemlidir. Ekonomik politika kararlarn alanlar siyasilerdir.
Siyasi partilerin ekonomik ve toplumsal amaç tercihleri arasndaki
farkllk esas itibariyle bölüüm ilikilerindeki tavrna baldr.
Siyasal partilerin emee ve bölüüm ilikilerine verdii öncelik,
siyasal yelpazedeki yerini belirleyen temel unsur olmaktadr.
Hani biraz önce sendika-siyaset ilikisini de konuacaz demitik ya…
Ülkedeki gelir dalmnn dengesiz ve eitsiz olmas nedeniyle,
toplumun önemli bir bölümü yoksulluk snrnda yaayacak kadar
bir gelir elde edebilmektedir.
Türkiye’de yoksulluk snr ve yoksulluun boyutlar ile ilgili
düzenli resmi bir çalma yaplmamaktadr.
TÜRK-, yirmi iki yldan bu yana bu alandaki boluu doldurmaya çalmakta ve düzenli olarak her ay gda harcamas tutarn ve buradan hareketle yoksulluk snrn açklamaktadr.
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Bu çalmaya Konfederasyonumuzun web sayfasndan da
ulamanz mümkün…
Toplumun geni bir kesimi için, yiyecek, giyecek, konut, ulam, eitim gibi temel gereksinmelerin karlanamad, bunlar
salayacak bir gelirin elde edilemedii bir yapda, snrl bir ekonomik aznln harcama eilimimin yüksek olmas ekonomik ve
sosyal dengeleri bozacak bir durumdur.
Böyle bir çarpk yapda çalanlardan beklenecek özveri, toplumsal ve siyasal alanda yeni yönelileri gündeme getirmenin davetiyesi niteliinde olacaktr.
Ülke ekonomisinin “kriz” noktasna gelmesinde çalanlarn bir
sorumluluu bulunmas bir yana, uygulamalardan en fazla zarar,
artan hayat pahall karsnda yaama koullar arlaan, yaygnlaan iten çkarmalara maruz kalan, temel haklar tehdit altnda olan dar ve sabit gelirli kesimler görmektedir.
Çalanlarn yaama ve çalma koullarn iyiletirmek dorultusunda siyasal iktidar somut bir önlem almamtr. Tam tersi yaklamlarla, ekonomik ve sosyal ortam köklü ve kalc biçimde ulusal/uluslararas sermayeden yana dönütürmenin koullar oluturulmaya çallmaktadr.
Sizinle bu sohbetimde temel bir bak açs ile ekonomik gelimeleri açklamaya çaltm.
Aslnda uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla gelir dalmn düzeltebilmenin yöntemleri bilinmez deildir. Adaletli ve
dengeli bir gelir dalmn salayabilmek için bu konuda öncelikle
ciddi, tutarl ve samimi olmak gerekmektedir.
En önemli yaklam "sosyal adalete dayal demokratik bir yap"
temelinde yaplanma ve ülkede sosyal hukuk devletinin egemen
klnmasdr. Çünkü temel yapda deiiklie gidilmeden yaplacak ksmi düzenlemeler sorunu çözmekten uzak kalmaktadr.
1980'li yllara damgasn vuran ve günümüze kadar sürdürülen, ekonomik büyümenin gerektirdii sermaye birikiminin çalanlardan salanmas biçiminde tanmlanan anlayn deimesi büyük önem tamaktadr.
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Toplumdaki farkl kesim ve gruplar arasnda varolan çkar çatmalarnn temelini gelir bölüümü oluturmaktadr. nsanlarn
kendilerini ilgilendiren kararlarn alnmasna ve uygulanmasna
her düzeyde katlmlar temel haklardr. Bu hakkn bireysel ya da
üye olunan dernek, mesleki kurulu veya sendika araclyla kullanlmas bu hakkn niteliini deitirmemektedir.
Çalanlarn ekonomik ve demokratik hak ve çkarlarn geniletmek ve korumak amacyla örgütlenmeleri bu açdan ayr bir
öneme sahiptir. Örgütlenme hakk her eyden önce bir özgürlük
sorunudur. Bir temel insan hakknn tannmas ve hayata geçirilmesidir. Bir demokrasi sorunudur.
Ksacas, ekonomik demokrasinin olabilmesi için siyasal demokrasi bulunmas gerekir. Bu haklarn varolmas da yeterli deildir. Dier taraftan, bunlarn iletilebilmesi için gerekli yasal ve
kurumsal düzenlemeler yaplm olmaldr. Dier bir ifadeyle ülkede, demokrasi kültürünün yerleik olmas gerekmektedir.
imdi sra son slaytta… “Ne Yapacaz”… Fark ettiniz; sadece
balk var, alt taraf bo… Oray siz dolduracaksnz… yerinde,
evde, komuda, kahvede tartarak, okuyarak, gelimeleri takip
ederek…
Sizinle sohbet güzeldi, sizlerle olmaktan çok memnunum.
Umarm sizler de bu sohbetimizden memnunsunuz. imdi sorularnz varsa cevaplandrmak, sizlerin görülerini örenmek isterim.
Beni sabrla dinlediniz, teekkür ederim.

32

ÇALIMA HAYATINI ETKLEYEN SOSYAL
DEKLKLER
Namk TAN

Genel Durum
Çalma hayatnn öncelikleri olarak sigortal çaltrma, örgütlenme, toplu pazarlk ve i güvencesi sralanabilir. Çalanlar bakmndan çok büyük önem tayan bu haklarn kullanlmasnda
ise, iverenlerin engellemelerine ilave olarak idari ve yasal zorluklar da giderek artmaktadr.
Yeni örgütlenme faaliyetlerinin büyük bir çounluu, istifa veya iten çkarmalarla sona erdirilmektedir. Yetki sürecinin uzunluu, iverenlerin yetki itirazlar da örgütlenmeyi engellemektedir.
 Güvencesi Yasas’nn yürürlüe girmesinden sonra, sendikal
örgütlenmelerin artaca düünülmütür. Ancak geçen zaman
sürecinde örgütlenmelerde beklenildii gibi art olmad gibi, bu
dönemde iten çkarlan içi saysndaki artn büyüklüü örgütlenmeyi duraksatan bir bask oluturmutur. Özellikle yeni örgütlenilen iyerlerinde sendikaya üye olduklar için i akitleri feshedilen içiler adna sendikalarmzca çok sayda davalar açlmtr.
 akitleri fesihleri geçerli ve hakl bir sebebe dayanmadndan
ie iade kararlar alnmaktadr. Ancak yasa, ie kesin dönü olana vermediinden hem kamu hem de özel sektör iverenleri içileri
tekrar ie alma yerine tazminat ödenmesi tercihini kullanmtr. Bu
durum yeni örgütlenilen iyerlerinde sendikalama açsndan bir
zorluk olarak karmza çkmtr.
Sendikal Örgütlenmeye likin Zorluklar
Ülkemizde kurulu olan iletmeler ve iyerleri ölçek itibaryla
deerlendirildiinde iyerlerinin büyük bir ksm orta ve küçük
ölçeklidir. Buna mukabil, örgütlenme konusunda direnç gösteren
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iyerlerinin sadece küçük ve orta ölçekli iyerleri olduunu iddia
etmek de mümkün deildir.
lk ve ikinci 500 Büyük Firmada çalanlarn örgütlülük durumu incelendiinde karmza çok olumlu bir tablo çkmamaktadr.
lk 500 firmann 201’inde sendikal örgütlenme mevcuttur. 299 firmada ise örgütlülük yoktur. lk 500 firmadaki sendikal örgütlenme
yüzde 40.2’dir. kinci 500 firmann sadece 81 iletme veya iyerinde yüzde 16.2 orannda sendikal örgütlenme söz konudur. 419
ikinci büyük firmada ise, sendikal örgütlenme bulunmamaktadr.
Bu sonuç, ülkemizdeki ikili sosyal diyalogun yeterince gelitirilmedii yönünden dikkat çekmekte ve AB lerleme Raporlarnda da
eletiri konusu yaplmaktadr.
lgi çeken bir baka husus, çok uluslu irket ortaklnn giderek
yaygnlk kazand sektörlerde, merkez ülkelerinde uluslararas
sendikal örgütlerle centilmenlik anlamas imzalayarak sendikal
örgütlenmeye kar koymayaca, destek olaca sözünü veren
irketler Türkiye’de bu sözlerini tamamyla unutmu görünerek,
sendikal örgütlenmeye direnç göstermektedir.
Türkiye’de sendikal örgütlenme önündeki en ciddi yapsal engellerden biri isizliin yüksek olmas ve yedek içi ordusunun
büyüklüüdür. ini kaybetme ve yeniden i bulma güçlüünün
yaratt endie ile içiler, örgütlenme talep ve giriimlerini basklamak zorunda kalmaktadr.
verenler bu yapsal sorunu sendikalama aleyhine ve kendi
çkarlar dorultusunda sonuna kadar sömürmektedir.
Cesaretle örgütlenme giriiminde bulunanlar ise kendilerini
kapnn önünde bulmaktadrlar.
Elbette ki, yüksek isizlikle seyreden bu yapsal sorunun çözümü farkl bir ekonomik model tercihini gerekli klmaktadr ve siyasal bir yönelim olarak ortaya çkmas gereken bu durumu deitirmek yalnzca içi sendikalarnn çabalar ile gerçekleebilecek bir
husus deildir.
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Buna mukabil, devlet olarak imza altna alnm bulunan uluslararas sözlemeler ve bu hükümleri Anayasal güvence altna
alm bulunan Anayasa hükmü çerçevesinde, sendikal haklarn ve
örgütlülüün gelitirilmesi için yasa deiiklikleri dahil, yaplabilecek pek çok ey bulunmaktadr.
Sendikal örgütlenmenin ve toplu pazarlk haklarnn kullanlamad her ülkede çalanlar sosyal haklardan yoksun braklmakta, düük ücret politikas sonucu da gelir dalmndaki eitsizlik
ve yoksulluk artmaktadr.
AB tarafndan hazrlanan raporlarda sosyal diyalogun yetersizlii ve örgütlenme hakknn engellenmesi giderilmesi gereken
temel bir eksiklik olarak dikkat çekilmitir. Örgütlenme, sendikal
haklarn ve çalma barnn bir gerei ve güvencesi olarak görülmelidirler. Sendikalar, korunmas ve gelitirilmesi gereken birer
kurum olarak kabul edilmelidir.
Örgütlenme hakk gelitirilmeden demokratik bir ortamdan ve
demokratiklemeden söz etmek mümkün deildir. Örgütlenme
hakknn en önemli yansmas ise sendikalama, özgür toplu pazarlk ve grev hakknn var olmasdr. Sosyal adaletin salanmasnda temel araçlardan biri olan sendikalama ve toplu pazarlk
sistemi yeterli derecede gelitirilememitir.
Endüstri ilikilerinin salkl bir yapya kavumam olmas ve
örgütlenme önünde engellerin bulunmas, toplu pazarlk sistemini
bask altnda tutmutur. gücü piyasas ve yapsndaki deimeler, isizlik, ekonomideki salksz büyüme, uluslararas rekabet ve
teknolojik gelime gibi etkenler toplu görüme ortamna yansm
ve çalanlar olumsuz yönde etkilemitir.
ÖRGÜTLENME AÇISINDAN FIRSATLAR
1. Anayasann 90. Maddesi
7 Mays 2004 tarihinde Anayasa’nn 90. maddesine “usulüne
göre yürürlüe konulmu temel hak ve özgürlüklere ilikin milletleraras antlamalarla kanunlarn ayn konuda farkl hükümler
içermesi nedeniyle çkabilecek uyumazlklarda milletleraras ant35

lama hükümleri esas alnr.” hükmünün eklenmesi, hukuksal
mücadelede önemli bir kazanmdr.
Anayasaya ilave edilen bu hüküm gerei, ILO Sözlemesi, iç
mevzuatta gerekli deiiklikler yaplmadan ve uygulama esaslar
belirlenmeden kendiliinden yürürlüe girmektedir ve bu sözlemenin hükümleriyle çelien iç mevzuat hükümleri zmnen mülga
saylmaktadr. Sendikalarmz açlacak davalarda Anayasada yer
alan düzenlemeleri temel alacak gerekçeler oluturmaldr.
2. Temil
2822 sayl Toplu  Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11.
maddesinde düzenlenen temil uygulamas çok sk kullanlan bir
araç olmamtr. Bu kurumun çok yönlü iletilmesi için 2822 sayl
Toplu  Sözlemesi, Grev ve Lokavt Kanununun 11. maddesinde
esasl bir deiiklik yaplmas gerekmektedir. Temil kurumu,
üyesi olmay hedeflediimiz AB ülkelerinde çok yaygn olarak
iletilmekte ve toplu i sözlemesi tüm sektörlere kadar uygulanmaktadr. Ülkemizde ise, ikolunda örgütlü olan ve en çok üyeye
sahip sendika tarafndan iletme veya iyerleri için temil talebinde
bulunulmaktadr. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’na yaplan temil bavurusunu Yüksek Hakem Kurulu incelemekte ve
Bakanlar Kuruluna istiare görü bildirmektedir. Temilde son
karar Bakanlar Kurulu’nun verecek olmas, sendikal haklarn özgürce kullanld ülkelerde rastlanlmayan bir durumdur. Temil
kararnn yaynlanmamas veya daraltlmas konusunda Bakanlar
Kurulu yetkili olduundan, iverenlerin basklar ön plana çkmakta ve temilin yaynlanmamasna kadar giriimler yaplmaktadr.
Bu duruma ilikin son iki temil karar örnek gösterilebilir. Gazete
ve televizyonlar ile bankalara yönelik temil kararlarndan yeterli
bir ekilde sonuç alnamamtr. Bu nedenle örgütlenmeye de katk
salayacak olan temilin yeniden düzenlenmesi ve Bakanlar Kuruluna tannan yetkinin kaldrlmas gerekmektedir. AB ülkelerinde
olduu gibi, temil kurumu ülkemizde de gelitirilmelidir.
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3.  Güvencesinin Kapsama Alan Ve Niteliinin
Geniletilmesi
4773 sayl Kanun’da 10’dan az sayda içi çaltran iyerlerinde çalan içiler i güvencesinin kapsam dndayken, 4857 sayl
 Kanunun 18. maddesiyle, bu say 30’a yükseltilmitir. Bunun
yannda en az alt aylk kdemi olan ve belirsiz süreli hizmet akdi
ile çalan içilerin yararlanmas gibi daraltc kriterler getirilmitir.
4857 sayl Kanun’daki i güvencesinin mevcut ekli her eyden
önce Türkiye gibi küçük iletme tipinin yaygn olduu bir snai
yapda çok önemli bir çalan kesimin i güvencesinden yararlanma ansn ortadan kaldrmtr. Dolaysyla feshin geçersizlii için
gösterilen sendikal faaliyette bulunmak gerekçesi de yine bu kesim
için etkisiz kalmaktadr.
Sendikal örgütlenmenin geniletilmesi açsndan i güvencesinin mevcut snrlayc düzenlemesinin deitirilmesi gerektii
düünülmektedir.
Bunun yansra, sendikal faaliyette bulunma nedeniyle i akdi
feshinin geçersizliine karar verilmesi halinde, tazminat yerine ie
iade müessesesinin yasal düzenlemeye kavuturulmas, örgütlenmeye kar olan direnci önemli ölçüde kracaktr.
Yine 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesinin 4773
sayl Kanun’la deitirilmesi sonrasnda içi temsilcilerinin teminatna ilikin haklarda geriye gidi olmu ve i güvencesi genel
hükümlere balanarak, temsilcinin ie dönüünü kesin hükme
balayan düzenlemenin kaldrlmas sonucu, temsilcilerin sendikal
faaliyette bulunmalar ciddi bir ekilde engellenmitir.
Sendikal örgütlenmede temsilcinin önem ve fonksiyonu göz
önünde tutulursa, eskiden olduu gibi temsilcilerin ie iadelerine
ilikin kesin hükmün yeniden yasalatrlmasnn zorunluluu
bulunmaktadr.
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4.Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi
Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde “sendikal haklarn
kullanlmasnn engellenmesi” kanun anlamnda suç saylm ve
hapis cezas ile yaptrma balanmtr.
Kanunun yürürlüe girdii tarihten bu yana sendikal haklarn
bireysel ihlali veya sendikal örgütlenmenin engellenmesi dorultusunda pek çok örnek yaanm olmasna ramen, kanunun suç
sayd bu eylemle ilgili olarak yarglanan veya hüküm giyen iveren örneine rastlanlmamaktadr.
AB’ye üyelik sürecinde uyum salanmas gereken konu balklarnn öncelikleri arasnda yer alan sendikal haklar ve örgütlenmenin geniletilmesi hususunda, Ceza Kanunu’nun ilgili hükmünün iletilmesinin önemli kazanmlar salayaca açktr.
Hiçbir neden yokken sadece sendikal sebeple fesih eylemi suç
haline getirilmelidir.
ÖRGÜTLENME AÇISINDAN ZORLUKLAR
1. Kayt D Çalma
En ciddi sorunlardan biri olarak karmza çkan ve hemen hemen her sektörde karlalan “merdiven alt” üretim diye tabir
edilen kayt d üretim, sendikal örgütlenmenin önündeki en ciddi
engellerden birini tekil etmektedir. Esas itibaryla üretim maliyetlerini en düük düzeyde tutarak kar etmeyi amaçlayan bu yasa d
üretim, elbette ki, içisini de kayt dnda tutmaya özen göstermekte ve bu durum nedeniyle sadece içi sendikalar deil, kamu
maliyesi ile sosyal güvenlik sistemi de çok ciddi maddi zarara uramaktadr.
2. Esnek Çalma sistemleri
verenler tarafndan gündeme getirilen esnek çalma biçimleri, kapsam d gibi uygulamalar, sendikal örgütlenmeyi olumsuz
yönde etkilemektedir.
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Yürürlükteki yasalarn, içiyi yeterince korumamas sonucu, iveren kesiminin örgütsüz ve sigortasz çaltrma uygulamalar
artm ve toplu i sözlemesi kapsamndaki içilerin saysn olumsuz yönde etkilemitir. Özellikle, ilerin parçalanmas ve taeron
eliyle yürütülmesi, emek sömürüsünü ve sendikaszlatrmay
artrmtr.
Kamu iyerlerinde, özellikle de belediye iyerlerinde, önemli ilerin taeron eliyle yürütülmesi, ayr bir sknt yaratmtr. çilerin sendika hakknn kullanlmasn engelleyen bu tür uygulamalar, özellikle taeron firmalar eliyle önemli ilerin firmalara verilmesi, çalanlarn haklarnda farkllk getirdii gibi dayanmay
da olumsuz yönde etkileyen bir özellik tamtr.
Sendikal birlii bozan ve ücret adaletsizliini büyüten bu tür
uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir. Bu tür çaltrmalar ile emek
üzerinden firmalar haksz kazanç salamaktadr. Sosyal adaletin
salanmas bakmndan, sendikal haklar önündeki engeller kaldrlmaldr.
Esas olan, iveren karsnda güçsüz konumda olan çalanlarn
haklarn koruyacak yasalarn çkarlmasdr.  Güvencesinin kapsamnn geniletilmesi ve haksz fesihlerde ie iade zorunluluunun getirilmesi, örgütlülüün ve çalma hayatnda sosyal barn
salanmasna büyük katk getirecektir.
Esnek çalan içiler, istihdam ilikisini toplu i sözlemesi yerine, bireysel hizmet akdi ile kurmay tercih etmektedirler. Bu nedenle sendikalarn güç kaybetmesinin en önemli nedenlerinden
birisi de esnek çalma biçimlerinin yaygnlamasdr.
3. Toplu çi Çkarma
Uygulamada sendikal örgütlenme çalmalarn durdurma
amaçl olarak kullanlan ve en sk karmza çkan sorunlardan biri
de  Kanununun 29. maddesinin hakkn suistimali yönünde kullanlmasdr.
Kimi zaman, örgütlenmenin tamamyla engellenmesi, kimi zaman da mevcut sendikal yapnn deitirilmesi amaçl olarak kul39

lanlan bu madde nedeniyle çalanlar çok büyük ölçüde madur
edilmektedir.
ten çkarmalara daha çok sendikal örgütlenme çalmalar srasnda bavurulmas ve “parasn ver kurtul” anlay ön planda
deerlendirilmektedir.
YETK LEMLERNE LKN SORUNLAR-ÖNERLER
Toplu i sözlemesi yetkisine ilikin tespit ve belgeleri düzenlemekle görevli bulunan Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
kaytlarnn, sisteme ilk veri girii yapldndan itibaren güncellenmemi olmas ve gerekli bildirimlerin zamannda yaplmasnn
etkin bir denetimle salanamam bulunmas; özellikle yetki ihtilaflarnda çok ciddi sorunlar yaanmasna neden olmakta, kimi
zaman iki yldan fazla bile süren yarglama süreci nedeniyle içiler
büyük zararlara uramaktadr.
kolu Tespitlerinin Belirlenmesi
verenler, bu konuyu yetki sürecini uzatmak için genelde toplu
i sözleme yaplmasn engellemek amacyla kullandklar görülmektedir. Bölge Çalma Müdürlüklerinin meslek kodlarna göre
kaytlar salkl yapmamalar sonucu, bu konudaki itirazlar sendikal süreci engellemek amacyla yaplmaktadr. Bu konuda, gerekli olan deiiklikler yaplarak kötü niyetli olarak yaplan ikolu
itiraz bavurular engellenmelidir.
letme Toplu  Sözlemesi Sorunu
Biliim teknolojilerinin gelimesi ve bu gelimenin üretim sürecine yansmas sonucu, iletmelerin üretim faaliyetlerini sermaye
youn yatrmlarla daha az insan gücü ile gerçekletirdii, buna
mukabil hizmet sektörünün geniledii, pazarlama, tantm ve
datm gibi bölümlerin daha fazla insan istihdam etmeye balad yadsnamaz bir gerçek olarak karmza çkmaktadr.
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Söz konusu deiim süreciyle, dorudan üretimde çalan (mavi yakal) içi ile büro hizmetlerinde çalan (beyaz yakal) içi
dengesi ikinciler lehine bozulma göstermitir.
Bu durum, 2822 sayl TSGLK’nun iletme toplu i sözlemesi
kavram çerçevesinde iverenler tarafndan ne yazk ki, sendikal
örgütlenme ve toplu pazarlk sistemini dlama arac olarak kullanlmaktadr.
Bireysel hizmet akdi sözlemeleri ile farkl ücret imkanlar yaratlan ve üretimde çalan içilere nazaran çok daha eitimli ve vasfl bulunan beyaz yakal içiler, sendikal örgütlenme faaliyetlerine kar, büyük ölçüde de iveren tarafndan yaplan basklar sonucu isteksiz kalmaktadr.
Ancak iletme toplu i sözlemesi kavram ve yerleik yarg içtihatlar nazara alndnda, iletme çalanlarnn bütününün yetki
tespiti esnasnda nazara alnmas gerei ve özellikle üretim birimi
ile datm biriminin ayr iyeri kaytlar altnda gösterilmiyor.
verenler bu durumu bilinçli bir ekilde yapmakta, yetki tespitinin
sonuçsuz kalmasnda Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’n
yanltmaktadr.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kaytlar
(5510 sayl Kanun 4/a içiler)
Çounluk tespiti bavurularnda karlalan sorunlardan birisi
de, kaytlarn eksik olmas, özellikle ek 1, ek 2’lerin iveren tarafndan bildirilmemesi sonucu belirsizlikler yaanmaktadr. Bu konuya açklk getirecek en temel güvenilir bilgi bildirgelerdeki saydr.
Çounluk bavuru tarihindeki bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir ay gecikmeli verilmesi sonucu, içi sendikasna bir ay
gecikmeli sonucun bildirilmesi gerekiyor. Sendikalarmzn çounluk tespiti bavurusunda en son bildirge ek olarak verilmekte ve
deerlendirmeye alnmas talep edilmektedir. TÜRK-, çounluk
bavurularnn zaman kayb olmadan verilebilmesi için, 2822 sayl
Kanunda deiiklik talep etmektedir. Tefti Kurulu Bakanlnn
incelemeleri, yarg süreçleri gibi uzun bir süre alan yetki çounluk41

larndaki ihtilaflarda zaman kaybna en az süreye çekecek deiiklikler yaplmaldr.
Hakim Tespiti
Uygulamada çok az kullanlan bir yöntem olan çounluk tespit
bavurusunun yapld tarihteki içi saysnn belirlenmesinde
hakim tespiti istenilebilir. Bu prosedürü sendikalarmzn daha
yaygn bir ekilde kullanmas için hakimlerimizden destek olmalar talep edilmelidir.
Tespit Öncesi Muvazaal Durumun ncelettirilmesi
Sendikalarmzn en çok karlatklar bir konu olan muvazaal
çalmann belirlenmesi için çounluk tespitinden önce talep edilebilir. Toplu pazarlk sürecinin uzamasnda önemli bir süreç olan
bu tür uygulamalar tespit edildiinde, Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl Çalma Genel Müdürlüü ve Tefti Kurulu Bakanlna
bavurulabilir.
ÇALIMA VE SOSYAL GÜVENLK BAKANLII
TASARRUFU
Özellikle çounluk tespitlerinde idari süreçte iverenden bilgi
istenmesi durumunda, gelen bilgilerin eksik ve yanltc olmas
çounluk tespitini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu tür idari tasarruflar nedeniyle çounluk tespiti bavurular
sonuçsuz kalmaktadr. Zaman kaybna neden olan çounluk tespiti bavurularnn tefti veya yargya götürülmesi iverene zaman
kazandrmaktadr. veren bu süreci kendi lehine kullanmakta ve
iyerinde sendikal örgütlenmeyi engellemek için bir takm deiikliklere gitmektedir. Bunlar; unvan deiiklii, göstermelik kira
kontratlar v.b. Bu süreç içinde iveren çeitli giriimlerde bulunarak ya bask ve zorla, yada ikna ederek içilerin sendikadan istifa
etmelerini salamaya çalmaktadr.
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Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, sendikal örgütlenmeyi
yetkisiz brakan bu idari tasarrufa bir çözüm bulmal, emekler boa
gitmemelidir.
Çounluk tespiti ilemlerinde bildirgelerin esas alnmas, sorunun resmi bilgilerle sonuçlanmasn salayacaktr. Bu yönde ilke
karar alnmal ve bu husus Kanuna ilave edilmelidir.
ÖRGÜTLENME ÇALIMALARI SIRASINDA
KARILAILAN ZORLUKLAR
1lar

Alt iveren (taeron, müteahhit, hizmet alm) uygulama-

2Yaygn ve youn isizlik; bu ortamda iten çkarlma
korkusu
3-

verenlerin örgütlenmeye kar durular

• bask, tehdit ve iddet uygulamalar
• sendikaya üye olan içileri istifa ettirmeleri
• sendikaya üye olan içileri iten çkarmalar
• yetki aamasnda yaptklar itirazlar
• yetki aamasnda iyerini kapatmas
• baka bir ikolundaki iveren sendikasna üye olup yetkiye
itiraz etmeleri
• hileli iyeri devirleri yapmalar veya iyerlerini kapatmalar
• sendika üyelerine veya yöneticilerine haksz isnatlar ile dava
açmalar
4Kaytd ekonomi ve istihdamn yaygn oluu ve yeterli
mücadelenin yaplmamas
5-

Esnek çalma ekillerinin uygulanmas

6Yasalarn yetersiz ve olumsuz düzenlemeleri (iveren
yanls görünümleri)
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7 güvencesinin küçük iletmelerde uygulanmamas,
kapsamnn geni olmamas getirdii güvencelerin yetersizlii, ie
iade kararnn iverenin tercihine braklm olmas, bu konuda i
yasasndaki ve yeni ceza yasasnn yaptrmlarnn yetersizlii
8-

Toplu içi çkarmann kolayl

9-

Yetki sürecinin uzun sürmesi

10Yetki belgesinin iverenin düzenledii belgeler üzerinden verilmesi nedeniyle cezay göze alan iverenlerin yetki almay
imkansz hale getirmeleri
11Üyelikte noter artnn oluu, noterlerin mesai saatleri
dnda çalmamalar ve noter ilemlerinin mali yükü
12Toplu i sözlemelerinin iletme düzeyinde yaplmas ve
iletmelerde yetki almann zorluklar
13-

Dayanma aidat

14-

Kapsam d uygulamalar

15-

Çounlua ve yetkiye yaplan itirazlar

16-

yerinin girdii ikolunun yanl belirlenmesi

17-

Adalet sisteminin yava çalmas

18-

Snf dayanmasnn azalmas

19Sendikalarn tek konfederasyon çats altnda birlememi olmas
20Bilinçli, ortak bir örgütlenme politikasnn üretilmemi
olmas ve uygulanyor olmamas
Sendikalarn ülke sorunlar karsnda etkili politikalar üretememesi
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ÖRGÜTLENME ÇALIMALARI SIRASINDA
KARILAILAN SORUNLARI ÇÖZMEK ÇN ÖNERLER
1- Sendikalar danklktan kurtulmal ve Türk- çats altnda toplanmaldrlar.
2-

Türk- bünyesinde her i kolunda bir sendika olmaldr.

3-

Sendikaclar iyi yetimi olmaldr.

4- Sendika imajn gelitirecek etkinlikler yaplmal, toplumla
ilikiler gelitirilmelidir
5- Türk- bünyesinde “Örgütlenme Koordinasyon Kurulu”
oluturulmal ve bir örgütlenme kampanyas balatlmaldr.
6- Elektronik ortamda içilerin kolayca ulaabilecei ve örgütlenme konularn danabilecei bir merkez kurulmaldr.
7-

Pilot örgütlenme alanlar seçilmelidir.

8-

Örgütlenme timleri oluturulmaldr.

9-

Üye-sendika kaynamas salanmaldr.

10- Örgütlenme çalmalarnda içiler, temsilciler ve amatör
yöneticiler daha aktif yer almaldr.
11- Özel sektörde örgütlenme çalmalar hzlandrlmaldr.
12- Yabanc ortakl iyerlerinin örgütlenme çalmalarnda
uluslararas içi örgütlerinin destei salanmaldr.
13- Örgütlenme konusunda sendikalar aras diyalog ve dayanma artrlmaldr.
14- Özelletirme politikalarna ve uygulamalarna Türk- öncülüünde kar çklmaldr.
15- Kaytd istihdam ile mücadele edilmeli bu amaçla denetim elemanlarnn says artrlmal, kayt d istihdama ilikin
cezalar artrlmaldr.
16- Taeron uygulamalarnn yasa dna çkmasna izin verilmemeli, taeronlama ile mücadele edilmeli, üyeler ve içiler bu
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konuda bilinçlendirilmelidir.  yasasnn 2.maddesine son olarak
ilave edilen fkra iptal edilmelidir.
17-  güvencesinin uygulama alan geniletilmeli ve yaptrm
“ie balatma” eklinde (yasal olarak) kesinletirilmelidir.
18- Noter art kaldrlmal veya noterlerin mesai saatleri dnda (cumartesi-Pazar günleri dahil) çalmalar salanmaldr.
19- Yargnn çalmas hzlandrlmaldr.
20- Her ilde  Mahkemeleri kurulmaldr.
21-  yasasnn toplu içi çkarma maddesi hakkn kötüye kullanlmasna izin vermeyecek ekilde yeniden düzenlenmelidir.
22- Dayanma aidatn sendikalar belirlemelidir.
23- Kapsam d uygulamasna izin vermeyen bir yasal düzenleme yaplmaldr.
24- Toplu i sözlemeleri iyeri düzeyinde yaplmaldr.
25- Yetki tespitlerinde itirazlar mahkemeye deil; yeni kurulacak bamsz bir kurula yaplmaldr.
26- kolu tespitleri i müfettilerince incelenmelidir.
27- Yetki tespitlerinde iverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na
verdii prim bordrolar esas alnmaldr.
28- Sendikal örgütlenmede sendika temsilcisinin önemi nedeniyle güvencesi eskiden olduu gibi artrlmaldr.
29- yerlerinde etkin denetim salanmal ve kurallara uymayan iverenlere ar yaptrmlar getirilmelidir.
Ücretler üzerinden alnan vergi ve primlerin azaltlmas istihdam artracak ve örgütlenmeyi de olumlu etkileyecektir.
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EKONOMK VE SOSYAL YANSIMALAR
sizlik Sigortas
sizlik Sigortas Fonundan; 4447 sayl Kanuna göre, isizlik
ödenei, salk güvencesinin devamll, yeni bir i bulma, meslek
gelitirme, edindirme ve yetitirme eitimi ile 4857 sayl  Kanununun 33. maddesi gerei ücret garanti ve 65. maddesine göre ksa
çalma ödemelerine ilikin hizmetler sunulmaktadr.
Sigortal isizin, isizlik ödenei, salk sigortas, danmanlkie yerletirme ve mesleki eitim hizmetlerinden yararlanabilmesi
için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yl içerisinde en
az 600 gün prim ödeyerek, son 120 günü kesintisiz çalm, kendi
istek ve kusuru dnda iini kaybetmi olmas gerekmektedir.
Sigortal isizlerin hizmet akdinin sona erdii tarihi izleyen
günden itibaren 30 gün içerisinde ten Ayrlma Bildirgesi ile birlikte KUR ünitelerine bavurmas durumunda, en az 600 gün
çalm sigortallar 180 gün, 900 gün çalm sigortallar 240 gün,
1080 gün çalm sigortallar 300 gün süre ile sizlik Sigortas
hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. sizlik sigortas ödeneklerinde alt snr brüt asgari ücretin yüzde 40’, üst snr ise yüzde 80’i
olarak belirlenmitir.
Büyüme/istihdam/gelir dalm/vergi
2003/2008 yllarndaki ekonomik büyümenin çalanlarn gelirlerine refah pay olarak yanstlmadndan, ücretler reel olarak
korunamamtr. Enflasyona endeksli bir reel ücret hesab tek bana bir ölçü olamaz.
sizlik ve yoksulluk, en öncelikli sorun olarak gündemindeki
yerini korumaktadr. Açk ve gizli isizler ile birlikte yüzde 20
orannda bir isizlik söz konusudur. Bu durum, sosyal politikalar
ve endüstri ilikileri olumsuz yönde etkilemektedir. Eitimin, saln ve dier sosyal harcamalarn ksld, faiz ödemelerinin artt bir dönemde bulunuyoruz.
Fiyatlarn dümesi önemli bir ekonomik baar olarak deerlendirilebilir. Fiyat artlarnda kalc baar, parasal tedbirlerle
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deil, üretim art ile olursa, bu durum topluma olumlu yönde
yansr. Talebi ksarak ksa süreli bir baar yaanr. Esas olan toplumun refahn artrmak ve bu ekilde bir ekonomi politikasyla bir
baary yakalamaktr.
Ülkemizin en temel sorunlarndan birisi de, gelir dalmndaki
eitsizliklerdir. Nüfusun yüzde 20’lik dalmlarna bakldnda,
alt ve üst gruplar arasnda büyük farkllklar bulunmaktadr. Türkiye statistik Kurumu(TÜK) aratrmalarna göre 2007 ylnda,
hanehalk kullanlabilir gelirine göre oluturulan yüzde 20’lik
hanehalk gruplarndan birinci gruptaki hanehalklarnn gelirden
ald pay % 5.8 iken, beinci gruptaki hanehalklarnn gelirden
ald pay %46,9’dür. Son ve ilk grup arasndaki fark 8.1 kata varmaktadr. Gelir yetersizlii yannda gelir eitsizlii de ülkemizin
en temel sorunlarndan birisidir.
Bütçelerdeki gelir kalemlerine bakldnda, vergi yükünün
toplumun belli kesimleri tarafndan karland görülecektir. 2003
ylnda yüzde 68 oranlarnda olan dolayl vergilerin toplam vergiler içerisindeki tutar, 2009 ylnda yüzde 71’e varmas, geliri snrl
olan ve zor geçinen kesimleri olumsuz yönde etkilemitir.
Vergi dalmlarna bakldnda, beyana bal ödemeler, sistemin ilemediini göstermektedir. Serbest meslek erbab vergi
vermemek için düük beyanlarda bulunmutur. Vergi ödeyenlerin
arln, gelir vergisi ve tüketim vergisi olan KDV’ler oluturmaktadr. Özel lem ve Özel letiim Vergileri sürekli hale getirilmi, fon kesintilerinin süresi uzatlm, baz vergilerin ortalama
enflasyonun üzerinde artrlmas, 2004 ylnda ücretlilere uygulanan özel indirim tutarnn kaldrlmas gibi uygulamalar, birer
hakszlk örneidir.
2006 ylnda gelir vergisinde tek tarifeye gidilmesi ile birlikte
ücretlilerin vergi oranlarnda da yükselme olmutur. Be dilim
olarak uygulanan yüzde 15, 20,25,30,35 oranlar srasyla yüzde
15,20,27 ve 35 olarak deitirilmitir. Bunun yannda vergi oranlarnn uyguland vergi dilimlerinin dar tutulmas, çalanlarn
daha fazla vergi ödemesini getirmitir.
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Teviklerden beklenen sonuç alnmamtr. Esas olan, istihdam
yaratan ve gelir düzeylerini artran büyümeyi tevik edecek kararlarn alnmasdr. Kesintilerin yükseklii ve iverene maliyeti, yatrmlar engelleyen bir etken olarak görüldüünden, sosyal güvenlik kesintileri ve vergilerin ödenebilir bir seviyeye çekilmesi gerekmektedir.
Bütçeler ile sosyal harcamalar daha da kslmtr. Bütçede en
büyük gider kalemi olarak faiz ödemelerine ayrlmtr. Bütçeler,
devletin sosyal devlet olma niteliini önemsemeyen bir yaklamla
hazrlanmaktadr. Örnein, eitime, sala ve sosyal güvenlik
kurumlarna ayrlan paylarn yetersizlii de, yoksulluun artmasnda belirleyici olmutur.
KT’lere ayrlan transferler de çok yetersiz kalm, bilinçli olarak bu dev kurumlarn zayflatlmas ve özelletirilmesi benimsenmitir. Tarm kesimi ile ilgili uygulamalar, özellikle de tarm
ürünlerindeki ithalatn artmas sonucu, krsal alandaki yoksulluk
ve isizlik artmtr.
Sosyal devleti egemen klan politikalara ve uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadr. Bu arac en iyi ekilde gelitirecek sistem ise,
sendikal örgütlenme ve toplu pazarlk haklarnn özgürce salanmasdr.
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KISA VADEL SGORTA KOLLARI 
KAZALARI VE MESLEK HASTALII
Celal TOZAN

 KAZALARININ TANIMI
Sosyal Sigortalar Kanununa göre:

•  kazas aadaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortaly hemen veya sonradan bedence veya ruhça arzaya uratan olaydr.
• Sigortalnn iyerinde bulunduu srada,
• veren tarafndan yürütülmekte olan i dolaysyla,
• Sigortalnn, iveren tarafndan görev ile baka bir yere gön-

derilmesi yüzünden asl iini yapmakszn geçen zamanlarda,

• Emzikli kadn sigortalnn çocuuna süt vermek için ayrlan
zamanlarda,
• Sigortallarn, iverence salanan bir tatla iin yapld yere
toplu olarak götürülüp getirilmeleri srasnda,
SSGSSK göre:

•

 kazas aadaki hal ve durumlarda meydana gelen ve sigortaly hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uratan olaydr.

• Sigortalnn iyerinde bulunduu srada,
• veren tarafndan yürütülmekte olan i nedeniyle sigortal

kendi adna ve hesabna bamsz çalyorsa yürütmekte olduu i
nedeniyle,

•

Bir iverene bal olarak çalan sigortalnn, görevli olarak
iyeri dnda baka bir yere gönderilmesi nedeniyle asl iini
yapmakszn geçen zamanlarda,
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•

Hizmet akdi ile çalan ( 4/a ) kadn sigortalnn, i mevzuat
gereince çocuuna süt vermek için ayrlan zamanlarda

•

Sigortallarn, iverence salanan bir tatla iin yapld yere
gidi gelii srasnda,
MESLEK HASTALIININ TANIMI VE TESPT
SOSYAL SGORTALAR KANUNUNA göre:

•

Meslek hastal, sigortalnn çaltrld için niteliine göre
tekrarlanan bir sebeple veya iin yürütüm artlar yüzünden urad geçici veya sürekli hastalk, sakatlk veya ruhi arza halleridir.

•

Meslek hastal halinde, bu Kanunda yazl yardmlardan yararlanmak için, sigortalnn çalt ite veya iyerinde meslek
hastalna tutulduunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumu meslek
hastalklar hastanesince düzenlenecek usulüne uygun salk kurulu raporu ve dayana tbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.
SSGSSK göre:

•

Meslek hastal, sigortalnn çalt veya yapt iin niteliinden dolay tekrarlanan bir sebeple veya iin yürütüm artlar
yüzünden urad geçici veya sürekli hastalk, bedensel veya
ruhsal özürlülük halleridir.

•

Sigortalnn çalt iten dolay meslek hastalna tutulduunun;
- Kurumca yetkilendirilen salk hizmet sunucular tarafndan
usûlüne uygun olarak düzenlenen salk kurulu raporu ve dayana tbbî belgelerin incelenmesi,
- Kurumca gerekli görüldüü hallerde, iyerindeki çalma artlarn ve buna bal tbbî sonuçlarn ortaya koyan denetim raporlar
ve gerekli dier belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Salk Kurulu tarafndan tespit edilmesi zorunludur.
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 KAZASI VE MESLEK HASTALIININ BLDRM
SOSYAL SGORTALAR KANUNUNA göre:

• Kazas
•veren, i kazasn, o yer yetkili zabtasna derhal ve Kuruma

da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yaz ile bildirmekle yükümlüdür.

•

Bu bildirme örnei Kurumca hazrlanan haber verme katlar
doldurulup verilerek yaplr.

•Meslek hastal

veren, bir sigortalnn meslek hastalna tutulduunu örenirse veya durum kendisine bildirilirse bunu, örnei Kurumca
hazrlanan haber verme kad ile ve örendii günden balayarak
iki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
SSGSSK göre:

• kazasnn hizmet akdi ile çaltrlan sigortallar bakmndan bunlar çaltran iveren tarafndan, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç igünü
içinde,

•Nam ve hesabna bamsz çalan sigortal bakmndan kendisi tarafndan, bir ay geçmemek artyla rahatszlnn bildirim
yapmaya engel olmad günden sonra üç igünü içinde,

•Hizmet akdi ile çalan sigortallar bakmndan belirtilen süre,
i kazasnn iverenin kontrolü dndaki yerlerde meydana gelmesi halinde, i kazasnn örenildii tarihten itibaren balar
•i kazas ve meslek hastal bildirgesi ile dorudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

•Meslek hastalnn
•Hizmet akdi ile çalanlar ile kamu görevlisi sigortallar bak-

mndan, sigortalnn meslek hastalna tutulduunu örenen veya
bu durum kendisine bildirilen iveren tarafndan,
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Nam ve hesabna çalan sigortal bakmndan ise kendisi tarafndan, bu durumun örenildii günden balayarak üç igünü
içinde, i kazas ve meslek hastal bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.
BLDRM VE SORUMLULUK YÜKÜMÜNÜ YERNE
GETRMEYEN VEREN HAKINDA UYGULANACAK
YAPTIRIM
SOSYAL SGORTALAR KANUNUNA göre:

•verenin bildirim yükümlülüü
•veren, kasten ve ar ihmali neticesi

i kazasn ve meslek
hastaln Kuruma zamannda bildirmemesinden veya haber
verme kadnda yazl bilginin eksik veya yanl olmasndan doan ve ileride doacak olan Kurum zararlarndan sorumludur.

•Yasal süre içinde Kuruma bildirilmeyen i kazas dolaysyla,
bildirme tarihine kadar iveren tarafndan yaplm olan harcamalar kurumca ödenmez.
•verenin sorumluluu
•veren, i kazasna urayan

sigortalya, Kurumca ie el konuncaya kadar, salk durumunun gerektirdii salk yardmlarn
yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yaplan ve belgelere dayanan
masraflarla yol paralar Kurum tarafndan iverene ödenir.

•Yukarda belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolay, sigortalnn tedavi süresinin uzamasna, malul kalmasna veya malullük derecesinin artmasna sebep
olan iveren, Kurumun bu yüzden urayaca her türlü zarar
ödemekle yükümlüdür.
SSGSSK göre:

• kazasnda bildirim yükümünü yerine getirmeyen iverenden, bildirim yükümünü yerine getirdii tarihe kadar sigortalya
ödenen geçici i göremezlik ödenei tutar Kurumca tahsil edilir.
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•Kazazede sigortalya derhal müdahale sorumluluu genel salk sigortasnda düzenlenmitir
•Kuruma bildirilen olayn i kazas saylp saylmayaca hakknda bir karara varlabilmesi için gerektiinde, Kurumun denetim
ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar tarafndan veya Bakanlk
i müfettileri vastasyla soruturma yaplabilir. Bu soruturma
sonunda yazl olarak bildirilen hususlarn gerçee uymad ve
olayn i kazas olmad anlalrsa, Kurumca bu olay için yersiz
olarak yaplm bulunan ödemeler, ödemenin yapld tarihten
itibaren gerçee aykr bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.
•Meslek hastal:
•Bildirim yükümlülüü

yerine getirmeyen veya yazl olarak
bildirilen hususlar kasten eksik ya da yanl bildiren iverene veya
nam ve hesabna bamsz çalan sigortalya, Kurumca bu durum
için yaplm bulunan masraflar ile ödenmise geçici i göremezlik
ödenekleri rücû edilir.

•Meslek hastal ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar
tarafndan veya Bakanlk i müfettileri vastasyla yaptrlabilir.
 KAZASI VE MESLEK HASTALIININ
SORUTURULMASI
SSGSSK göre;
zverence düzenlenen i kazas ve meslek hastal bildirgesi
ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarelerinin görevleri gerei
düzenlemi olduu belge ve tutanaklardan, sigorta olay için gerekli bilginin temin edilmesi kouluyla baka bir soruturma ve
denetime gidilmeden olayn i kazas saylp saylamayacana
karar verebilir, meslek hastalnda ise ilgili salk birimine sevk
eder.
zÜnitece

karar verilemeyen,

Îüpheli

görülen ve tereddüt edilen,
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Îuzun

süreli tedavi gerektiren,

Îmaluliyet

veya ölümle neticelenen,

ÎKuruma büyük malî yük getiren i kazalar Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarnca veya Bakanlk i müfettilerince soruturulur.
zBakanlk i müfettilerinin rapor ve tutanaklarnda gerekli bilgilerin yer almas veya yarg kararnn bulunmas durumlarnda,
ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez.

z kazas ve meslek hastal soruturmalar,
Îsigortallk durumu,
Îi kazas ve meslek hastal bildirgesinde bildirilen olayn i
kazas saylp saylmayaca,
Îiyerinde sigortalnn çalt birimin meslek hastalna sebep olup olmayaca,
Îiveren sorumluluunun tespitinde kaçnlmazlk ilkesinin
uygulanp uygulanmayaca,
Îolayn meydana gelmesinde sigortalnn kast, ar kusuru,
Îiverenin kast veya sigortallarn saln koruma ve i güvenlii mevzuatna aykr bir hareketi,
Îüçüncü ahslarn kusurlu hâllerinin olup olmad,

hakknda karar verilebilmesi için yaplr.

•

Kuruma bildirilen hususlarn gerçee uymad ve olayn
i kazas olmadnn anlalmas hâlinde, Kurumca bu olay için
yersiz olarak yaplm ödemeler, gerçee aykr bildirimde bulunanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur.
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SGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAV
SÜRESNN UZAMASI,  GÖREMEZLNN ARTMASI
zSigortalnn i kazasna veya meslek hastalna uramas, hastalanmas, tedavi süresinin uzamas veya i göremezliinin artmas
hallerinde geçici i göremezlik ödenei;
ÎCeza sorumluluu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti
olanlar hariç olmak üzere, sigortalnn i kazas, meslek hastal,
hastalk ve analk nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafndan
bildirilen tedbirlere ve yaplan 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 sigortalya
ödenecek geçici i göremezlik ödenei veya sürekli i göremezlik
geliri, uzayan tedavi süresi veya artan i göremezlik oran esas
alnarak dörtte birine kadar Kurumca eksiltilerek ödenir.
ÎCeza sorumluluu olmayanlar hariç, ar kusuru yüzünden i
kazasna urayan, meslek hastalna tutulan veya hastalanan sigortalnn, mahkeme karar, denetim, soruturma ve kontrol raporlar, ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulularnn
görevleri gerei düzenledii tutanaklar veya belgelerde belirlenen
kusur derecesinin üçte biri orannda Kurumca eksiltilerek ödenir.

ÎAncak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almamas halinde yüzde be orannda Kurumca eksiltilir.
zMahkeme karar, denetim, soruturma ve kontrol raporlar,
ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulularnn görevleri gerei düzenledii tutanaklar veya belgelerde kasdi bir hareketi yüzünden i kazasna urad saptanan meslek hastalna tutulan, hastalanan veya Kurumun yazl bildirimine ramen teklif
edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalya, yars tutarnda ödenir.
zTedavi gördüü hekimden, tedavinin sona erdiine ve çalabilir olduuna dair belge almakszn çalt; mahkeme karar,
denetim, soruturma ve kontrol raporlar, ünite karar, hekim raporu, kamu kurum ve kurulularnn görevleri gerei düzenledii
tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortalya geçici i göremez-
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lik ödenei ödenmez,ödenmi olanlar da yersiz yaplan ödeme
tarihinden itibaren Kanunun 96 nc maddesine dayanlarak yaymlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Fazla veya Yersiz Ödemelerin
Tespiti ile Geri Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelie göre geri alnr.
zAIR KUSUR: Sigortalnn, i sal ve güvenlii ile ilgili kurallara uymamas, tehlikeli olduu veya hastala sebep olaca
bilinen bir hareketi yapmas, yetkili kimseler tarafndan verilen
emirlere aykr hareket etmesi, açkça izne dayanmad gibi, hiçbir
gerei veya yarar bulunmayan bir ii bilerek yapmas ve yaplmas gerekli bir hareketi savsamasdr.

VERENN VE ÜÇÜNCÜ KLERN SORUMLULUU
(VERENN SORUMLULUU)
z kazas veya meslek hastal, iverenin kast sonucunda
meydana gelmise iveren Kuruma kar sorumlu hâle gelir.
ÎKast; i kazas veya meslek hastalna, iverenin bilerek ve
isteyerek, hukuka aykr eylemiyle neden olmas hâlidir.
ÎZarara neden olan eylemin bilinçli olarak yaplmas, kast için
yeterli olup, sonuçlarnn istenip istenmemesi kast ortadan kaldrmaz.
Î verenin eylemi hukuka aykr olmamakla birlikte, yapt
hareketin hukuka aykr sonuç dourabileceini bilmesi, ihmali
veya ar ihmali sorumluluunu kaldrmaz.
z kazas veya meslek hastal iverenin, sigortallarn saln koruma ve i güvenlii ile ilgili mevzuat hükümlerine aykr
hareketi sonucunda olumusa ivereni Kuruma kar sorumlu
hâle getirir.
ÎMevzuat; yasal olarak yürürlüe konulmu ve yürürlüünü
muhafaza eden, sigortallarn saln koruma ve i güvenlii
alannda, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye
verdii yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif
kural veya hükümlerin tümüdür.
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z verenin sorumluluunun tespitinde kaçnlmazlk ilkesi
dikkate alnr.
ÎKaçnlmazlk, olayn meydana geldii tarihte geçerli bilimsel
ve teknik kurallar gereince alnacak tüm önlemlere ramen, i
kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesi durumudur.
Îveren alnmas gerekli herhangi bir önlemi almam ise olayn kaçnlmazlndan söz edilemez.

VERENN VE ÜÇÜNCÜ KLERN SORUMLULUU
(ÜÇÜNCÜ KLERN VE KAMU GÖREVLLERNN
SORUMLULUU)
z kazas, meslek hastal ve hastalk, üçüncü bir kiinin kusuru nedeniyle meydana gelmise, sigortalya ve hak sahiplerine
yaplan veya ileride yaplmas gereken ödemeler ile balanan gelirin balad tarihteki ilk pein sermaye deerinin yars, zarara
sebep olan üçüncü kiilere ve ayet kusuru varsa bunlar çaltranlara rücu edilir.
z  kazas, meslek hastal ve hastalk; kamu görevlileri, er ve
erbalar ile kamu idareleri tarafndan görevlendirilen dier kiilerin vazifelerinin gerei olarak yaptklar fiiller sonucu meydana
gelmi ise, bu fiillerden dolay haklarnda kesinlemi mahkûmiyet
karar bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal veya hak sahiplerine
yaplan ödemeler veya balanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.
z Ayrca, i kazas veya meslek hastal sonucu ölümlerde, Kanun uyarnca hak sahiplerine balanacak gelir ve verilecek ödenekler için, i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde
kusuru bulunan hak sahiplerine veya i kazas sonucu ölen kusurlu sigortalnn hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez.
zÜçüncü bir kiinin kast nedeniyle malul veya vazife malulü
olan sigortalya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, Kanun uyarnca balanacak ayln balad tarihteki ilk pein sermaye deerinin yars, Kurumca zarara sebep olan üçüncü kiilere rücu
edilir.
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zMalullük, vazife malullüü veya ölüm hâli, kamu görevlilerinin veya er ve erbalar ile kamu idareleri tarafndan görevlendirilen dier kiilerin vazifelerinin gerei olarak yaptklar fiiller sonucu meydana gelmi ise, bu fiillerden dolay haklarnda kesinlemi
mahkûmiyet karar bulunanlar hariç olmak üzere, sigortal veya
hak sahiplerine yaplan ödemeler veya balanan aylklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

 KAZALARI VE MESLEK HASTALIINDAN
SALANACAK YARDIMLAR
SOSYAL SGORTALAR KANUNUNA göre:
•
 kazalar ile meslek hastalklar halinde salanan yardmlar unlardr;
•

A) Salk yardm yaplmas,

•

B) Geçici i göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,

•

C) Sürekli i göremezlik hallerinde gelir verilmesi,

•
D) Protez araç ve gereçlerinin salanmas, taklmas, onarlmas ve yenilenmesi,
•
E) (A) ve (D) fkralarnda yazl yardmlar için sigortalnn
baka yere gönderilmesi,
•
F)  kazas veya meslek hastal dolaysyla bedeni veya
ruhi bir arzaya urayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayp,
ancak yabanc bir ülkede ksmen veya tamamen tedavisi mümkün
görülen ve mesleinde urad i göremezlik derecesinin azalabilecei Kurum salk tesisleri salk kurulu raporu ile tespit edilen
sigortalnn ve bu raporda belirtilmise, beraber gidecek kimselerin
yabanc ülkelere gidip gelme yol paralar ile o yerdeki kal ve
tedavi masraflarnn ödenmesi, (Salk Kurulunca verilen rapora
Kurum veya sigortal itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek Salk Kurulunca karara balanr).
•
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•

G) Cenaze masraf karl verilmesi,

•

H) Sigortalnn ölümünde hak sahiplerine gelir balanma-

s,
(Evlenme yardm ayr maddede düzenlenmitir )
SSGSSK göre:
•
Kazas veya meslek hastal sigortasndan salanan haklar
unlardr:
•
Sigortalya, geçici i göremezlik süresince günlük geçici i
göremezlik ödenei verilmesi.
•

Sigortalya sürekli i göremezlik geliri balanmas.

•
 kazas veya meslek hastal sonucu ölen sigortalnn
hak sahiplerine, gelir balanmas.
•
Gelir balanm olan kz çocuklarna evlenme ödenei verilmesi.
•
 kazas ve meslek hastal sonucu ölen sigortal için cenaze ödenei verilmesi.
•
Gerekli olan her türlü salk yardmnn yaplmas ve protez araç ve gereçlerin salanmas, tedavi için yurt dna gönderilmesi
( KAZASI VE MESLEK HASTALIGINDAN YAPILACAK
SALIK YARDIMLARI GENEL SALIK SGORTASINDA DÜZENLENMTR)
- kazalar ve meslek hastalndan salanan yardmlarda prim
gün says art yoktur
-Katlm pay ödenmez.
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 SALII VE GÜVENL ALANINDA
AVRUPA DREKTFLER, ULUSAL
MEVZUAT VE SON GELMELER
Özcan KARABULUT

1.  SALII VE GÜVENL NEDR? NEDEN ÖNEMLDR?
 Sal ve Güvenlii konusu çalma hayatnn en temel konularndan biridir. 
Sal ve Güvenlii günümüzde bir bilim dal olarak kabul
görmektedir. Dier bilim dallarnda olduu gibi,  Sal ve Güvenlii de, üretim sürecindeki, toplum hayatndaki deiikliklere
bal olarak sürekli olarak geliim göstermektedir.
Üretim süreçlerini, üretim yöntemlerini, verimlilii, ergonomiyi, çalanlarn saln yakndan ilgilendiren  Sal ve Güvenlii konusu, günümüzde çevre konusuyla birlikte düünülmekte,
birlikte ele alnmaktadr.
Çada toplumlar insana ve çalana deer vererek, çalma hayatn çalma çevresiyle birlikte daha insancl hale getirerek, yaam kalitesini yükselterek, verimlilii artrarak hedeflerine ulamaktadrlar.
Uluslararas Çalma Örgütü (ILO), Dünya Salk Örgütü
(WHO), AB (Avrupa Birlii) gibi uluslararas kurulularn çalmalar bu yönde olup sözleme, tavsiye kararlar ve metinleri bu yöndedir. Avrupa Birlii’nde topluluk düzeyinde gelitirilen ve yüksek bir koruma düzeyi içeren standartlardan biri de i sal ve
güvenliiyle ilgilidir.
Çevre ve  Sal ve Güvenlii konusuna gereken önem verilmediinde, bu alandaki sorunlar kendini çevre kirlilii, hastalklar, üretim kayb, i kazalar, meslek hastalklar ve ölümler eklinde göstermektedir.
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2.  SALII VE GÜVENL ALANINDA
ULUSLARARASI SÖZLEMELER, BELGELER
a) BM nsan Haklar Evrensel Bildirgesi:
te salk ve güvenlik bir insan hakkdr: yerinde salk ve
güvenlik 1948 tarihli Birlemi Milletler nsan Haklar Evrensel
Bildirgesi’nde u ekilde yer almaktadr:
Madde 7: Bu sözlemenin Taraf Devletleri, herkesin adil ve elverili çalma koullarnda, özellikle güvenli ve salkl ortamlarda çalma hakkn tanrlar.
Madde 23: Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirledii bir iyerinde, adil ve elverili çalma koullarnda çalma hakk vardr.
b) ILO / WHO Ortak Komitesi’nin  Sal Tanm
Ortak Komite’nin 1995 ylndaki 12’inci oturumda gözden geçirdii tanm öyledir: “  sal, hangi ii yaparlarsa yapsnlar
bütün çalanlarn fiziksel, zihinsel ve sosyal refahlarnn mümkün
olan en yüksek düzeye çkarlmasn ve burada tutulmasn; çalma koullarndan kaynaklanan salk sorunlarnn önlenmesini;
içilerin fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun mesleki ortamlarda çaltrlmalarn; özetle iin insana, insann da iine uygun
hale getirilmesini hedefler.
c) ILO Sözlemeleri:
ILO’nun i sal ve güvenlii alanndaki politikas temelde iki
uluslararas sözleme ve tavsiye kararlarnda özlü bir biçimde
görülmektedir.
Bunlardan ilki, 1981 tarihli ILO’nun 155 sayl  Sal ve Güvenlii Sözlemesi ve 164 sayl Tavsiye Karardr. Bu sözleme ve
tavsiye karar, ulusal ölçekte bir güvenlik ve salk politikas oluturulmasna olanak tanmakta, çalma ortamlarnn iyiletirilmesi,
i sal ve güvenliinin salanmas için gerek hükümetler tarafndan gerekse iyerlerinde yaplabilecekleri belirlemektedir.
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kinci temel sözleme, 1985 tarihli ILO’nun 161 sayl  Sal
Hizmetleri Sözlemesi ve 171 sayl Tavsiye karardr. Bu sözleme
ve tavsiye karar, i sal ve güvenlii alanndaki uygulamalara
katkda bulunmak üzere iyeri baznda i sal hizmetleri düzenlenmesini öngörmektedir.
Türkiye ILO’nun 155 ve 161 sayl sözlemelerini imzalamtr.
 sal ve güvenliiyle ilgili dier önemli sözlemeler:
ILO’nun 1988 tarihli 167 sayl naat lerinde Salk ve Güvenlik Sözlemesi ve 175 sayl Tavsiye Karar.ILO’nun 1995 tarihli
176 sayl Madenlerde Salk ve Güvenlik Sözlemesi ve 183 sayl
Tavsiye karar.ILO’nun 184 sayl Tarmda Salk ve Güvenlik Sözlemesi.ILO’nun 187 sayl  Sal ve Güvenliini Tevik Sözlemesi
Ülkemiz, i kazalarnn ve meslek hastalklarnn en youn olduu bu üç alandaki ILO sözlemelerini ve 187 sayl Sözlemeyi
henüz onaylamamtr.
d) Avrupa Birlii Direktifleri:
Ulusal programla taahhüt edilen, i sal ve güvenlii konusundaki Avrupa Birlii Direktifleri ile ilgili uyum çalmalar devam etmektedir. Uyum çalmalar sonucunda 30’dan fazla yönetmelik Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girmitir. Bu
yönetmelikler i sal ve güvenlii yönetmeliinden ekranl araçlara, gürültü, titreim, kimyasal maddeler, patlayc ortamlarda
çalmalarla ilgili yönetmeliklerden kiisel koruyucular, asbestle
çalmalara kadar farkl ikollaryla ilgili yönetmelikleri kapsamaktadr. 4857 sayl  Kanunu kapsamnda i sal ve güvenliiyle
ilgili yönetmeliklere aada yer verilmektedir:
• Asbestle Çalmalarda Salk ve Güvenlik Önlemleri Hakknda Yönetmelik (83/477/EEC) (78. md.)
• Çalanlarn  Sal ve Güvenlii Eitimlerinin Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik (77. Md)
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• Ekranl Araçlarla Çalmalarda Salk ve Güvenlik Önlemleri
Hakknda Yönetmelik (90/270/EEC) (78. Md.)
• Elle Tama leri Yönetmelii (90/269/EEC) (78. Md.)
• Geçici veya Belirli Süreli lerde  Sal ve Güvenlii Hakknda Yönetmelik (91/383/EEC) (78. Md)
• Gürültü Yönetmelii (2003/10/EC-(86/188/EEC) (78.Md.)
• Güvenlik ve Salk aretleri Yönetmelii (92/58/EEC) (78.
Md.)
•  Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve Güvenlik artlar
Yönetmelii (89/655/EEC) (78. Md.)
•  Güvenlii ile Görevli Mühendis veya Teknik Eleman Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmelik (82.Md.)
•  Sal ve Güvenlii Kurullar Hakknda Yönetmelik
(80.Md.)
•  Sal ve Güvenliine likin Risk Gruplar Listesi Teblii
• yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve Güvenlik Önlemlerine likin Yönetmelik (89/654/EEC) (78. Md.)
• yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
• Titreim Yönetmelii (2002/44/EC) (78.Md.)
• Yap lerinde Salk ve Güvenlik Yönetmelii (92/57/EEC)
(78.Md.)
• Ar ve Tehlikeli ler Yönetmelii (85.Md.)
• Kiisel Koruyucu Donanmlarn yerinde Kullanlmas Hakknda Yönetmelik (89/656/EEC) (78.Md.)
• yerlerinde in Durdurulmasna veya yerinin Kapatlmasna Dair Yönetmelik (79. Md.)
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• Sondajla Maden Çkarlan letmelerde Salk ve Güvenlik
artlar Yönetmelii (92/91/EEC)
• Yeralt ve Yerüstü Maden letmelerinde Salk ve Güvenlik
artlar Yönetmelii (92/104/EEC) (78.Md.)
• Patlayc Ortamlarn Tehlikelerinden Çalanlarn Korunmas
Hakknda Yönetmelik (99/92/EC) (78. Md.)
• Gebe veya Emziren Kadnlarn Çaltrlma artlaryla Emzirme Odalar ve Çocuk Bakm Yurtlarna Dair Yönetmelik
(92/85/EEC) (88. Md.)
• Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalmalarda Salk ve
Güvenlik Önlemleri Hakknda Yönetmelik (90/394/EEC-97/42/EEC99/38/EC) (78. Md.)
• Kimyasal Maddelerle Çalmalarda Salk ve Güvenlik Önlemleri Hakknda Yönetmelik (98/24/EC-2000/39/EC Snr Deer)
(78. Md.)
• Kiisel Koruyucu Donanm Yönetmelii
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakknda
Yönetmelik
(2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC)
(78.Md.)
• Balkç Gemilerinde Yaplan Çalmalarda Salk ve Güvenlik
Önlemleri Hakknda Yönetmelik (93/103/EEC) (78/2. Md.)
• yeri Kurma zni ve letme Belgesi Alnmas Hakknda Yönetmelik (78/2 Md.)
• Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Tarafndan Yaplacak
Piyasa Gözetimi ve Denetimine likin Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmelik
• yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik (81. Md.)
•  Sal ve Güvenlii Yönetmelii (89/391/EEC) (78. Md.)
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• Hazrlama, Tamamlama ve Temizleme leri Yönetmelii (70.
Md.)
• Salk Kurallar Bakmndan Günde Ancak Yedi Buçuk Saat
veya Daha az Çallmas Gereken ler Hakknda Yönetmelik (63.
Md. Son fkras)
Bu yönetmeliklerden  Sal ve Güvenlii Yönetmelii (
89/391/EEC) Dantay 10. Dairesi’nin 15.06.06/3007 sayl karar ile;
yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma
Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelii iyeri hekimi tanm, 18-1920-25 ve 26. maddeleri;  Güvenlii ile Görevli Mühendis veya
Teknik Elemanlarn Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda
yönetmelik
i
güvenlii
uzman
tanm,
5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16. maddeleri iptal edilmitir.
ÇSGB tarafndan 15 Austos 2009 tarihinde “yeri Salk ve
Güvenlik Birimleri ile Ortak Salk ve Güvenlik Birimleri Hakknda Yönetmelik” çkarlmtr. Bu yönetmelikle 50 içi snrlamas
devam etmekte, en önemlisi i sal ve güvenlii hizmetlerinin
dardan salanmasnn, baka deyile bu hizmetlerin taerondan
salanmasnn yolu açlmtr.
imdilerde yine ÇSGB tarafndan çkarlmak istenen “Çalanlarn  Sal ve Güvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik” tasla ile de salk hizmetlerinin piyasadan
salanmasnn yolu iyice salamlatrlmaktadr.
3. ULUSAL MEVZUATTA  SALII VE GÜVENL
a)

Anayasa

Madde 18: Hiç kimse zorla çaltrlamaz. Angarya yasaktr.
Madde 48: Herkes diledii alanda çalma ve sözleme hürriyetlerine sahiptir.
Madde 56: Herkes salkl ve dengeli bir çevrede yaama hakkna sahiptir. Çevreyi gelitirmek, çevre saln korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandalarn ödevidir. Devlet, herkesin hayatn, beden ve ruh sal içinde sürdürmesini
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salamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artrarak,
ibirliini gerçekletirmek amacyla salk kurulularn tek elden
planlayp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve
özel kesimlerdeki salk ve sosyal kurumlarndan yararlanarak,
onlar denetleyerek yapar. Salk hizmetlerinin yaygn olarak yerine getirilmesi için kanunla genel salk sigortas kurulabilir.
b) 4857 Sayl  Kanunu Ara dinlenmesi
MADDE 68- çilere dört saat veya daha ksa süreli ilerde en
az on be dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar süren ilerde
en az yarm saat, yedi buçuk saatten uzun süren ilerde en az bir
saat ara dinlenmesi verilir. Bu süre günlük çalma süresine, geleneklere ve iin gereine uyarlanmal, aralksz kullanlmaldr. Bu
süre farkl saatlerde kullandrlabilir. Dinlenme süresi çalma süresinden saylmaz.
Gece çalmas
MADDE 69- Gece dönemi en geç saat 20.00’de balar, en erken
saat 07.00’da sonlanr ve en çok on bir saat sürer. Gece çalmas
yedi buçuk saati aamaz. Gece postalar bir veya iki haftalk süreler
ile deitirilebilir. Postas deitirilen içi en az on bir saat dinlenmeden dier postada çaltrlamaz. Gece çaltrlacak içilerin
salk durumunun gece çalmasna uygunluu ie balamadan
önce alnan salk raporu ile belgelenir, bu içilere en geç iki ylda
bir periyodik salk kontrolü yaplr. Gece çalmas nedeniyle
sal bozulduu raporla belgelenen içiye iveren olanakl ise
gündüz postasnda salna uygun bir i verir. veren gece çaltraca içilerin listesini, i balamadan önce ilgili bölge müdürlüüne verir.
Analk halinde çalma ve süt izni
MADDE 74- Kadn içi doumdan önce ve sonra sekizer hafta
çaltrlamaz. Çoul gebelikte doum öncesi süreye iki hafta eklenir. Salnn uygun olduu hekim onay ile belirlenen kadn içi
douma üç hafta kalncaya kadar çalp, kalan süreyi doumdan
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sonra kullanabilir. Bu süreler salk durumuna ve iin özelliine
göre hekim raporu ile artrlabilir. Gebe içi ücretli periyodik kontrol izni kullanr, hekim raporu ile gerekli görülüyor ise salna
uygun daha hafif bir ie aktarlr ve bu nedenle ücreti azaltlmaz.
Gebelik izni biten içiye isterse alt aya kadar ücretsiz izin verilir.
Bu süre yllk ücretli izin kapsamnda deildir. Bir yandan küçük
çocuunu emzirmesi için içiye günde toplam bir buçuk saat süt
izni verilir. Günlük çalma süresinden saylan bu izni hangi saatlerde ve kaç kerede kullanacan içi belirler.
Beinci Bölüm:  Sal ve Güvenlii verenlerin ve
çilerin yükümlülükleri
MADDE 77- veren iyerinde i sal ve güvenliini salamak için gerekli her türlü önlemi almal, araç ve gereci eksiksiz
bulundurmal, önlemlere uyulmas için içilere hak ve görevleri,
tehlike ve riskler, önlemler hakknda eitmeli ve önlemlere uyulup
uyulmadn denetlemeli, içiler de önlemlere uymaldr. veren
i kazas ve meslek hastalklarn en geç iki i günü içinde yazyla
Çalma Bölge Müdürlüü ve Sosyal Sigorta Bölge Müdürlüü’ne
bildirmelidir.
Salk ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri
MADDE 78- Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl i sal ve
güvenliinin korunmasn salamak amacyla Salk Bakanlnn
görüünü alarak tüzük ve yönetmelikler çkarr. (5763 sayl “stihdam Paketi” diye anlan Kanunla kimsen deiti)
in durdurulmas veya iyerinin kapatlmas
MADDE 79- yerinde yaamsal risk oluturan her durumda i
sal ve güvenlii denetimi yapmaya yetkili iki müfetti, Çalma
Bölge Müdürü ve bir içi ve bir iveren temsilcisinden oluan komisyon iin bütünüyle veya ksmen durdurulmasna veya iyerinin kapatlmasna karar verebilir. Bu karara iveren yerel i mahkemesinde alt igünü içinde itiraz edebilir. tiraz, kararn uygulanmasn durdurmaz. Mahkeme itiraz öncelikle görüür ve alt i
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gününde karara balar. Karar kesindir. Durdurma veya kapatma
nedeniyle isiz kalan içiye ücreti ödenir veya mesleine ve durumuna uygun ve ücret kayb oluturmayacak baka bir i verilir.
 sal ve güvenlii kurulu
MADDE 80- veren en az elli içi çaltran ve alt aydan uzun
süreli ilerin yapld sanayi iyerlerinde i sal ve güvenlii
kurulu kurar. veren bu kurulun mevzuata uygun kararlarn
uygulamakla yükümlüdür.
yeri hekimleri
MADDE 81- En az elli içinin sürekli çalt, alt aydan uzun
süreli iler yaplan iyerlerinde iveren önleme ve koruma amaçl
salk hizmeti üretmesi için iyeri hekimi istihdam eder. (5763
sayl “stihdam Paketi” diye anlan Kanunla ksmen deiti)
 güvenlii ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
MADDE 82- En az elli içinin sürekli çalt, alt aydan uzun
süreli iler yaplan iyerlerinde iveren önleme ve koruma amaçl
salk hizmeti üretmesi için mühendis veya teknik eleman istihdam eder. (5763 sayl “stihdam Paketi” diye anlan Kanunla bu
madde kaldrld)
çilerin haklar
MADDE 83- yerinde yakn, acil ve yaamsal bir salk güvenlik riski ile karlaan içi i sal ve güvenlii kuruluna durumun saptanmas ve önlem alnmas istemiyle bavurabilir. Kurul
ayn gün toplanr, durumu tutanakla saptar ve karar içiye yazyla
bildirir. yerinde kurul yoksa, istem iveren veya vekiline yaplr.
veren veya vekili istemi yazl yantlar. Kurul içinin istemi yönünde karar verirse, uygun önlem alnncaya kadar içi çalmayabilir. çinin çalmad dönemdeki ücreti ve haklar sakldr. Kurul kararna ve içinin istemine ramen önlem alnmadnda, içi
alt i günü içinde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdini feshe-
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debilir.  durdurulur veya iyeri kapatlr ise, bu madde hükümleri uygulanmaz.
Ar ve tehlikeli iler
MADDE 85- Çocuklar ve on alt yandan küçük genç içilerin
ar ve tehlikeli ilerde çaltrlamaz. Hangi ilerin ar ve tehlikeli
ilerden sayld, kadnlarla on alt yan doldurmu fakat on
sekiz yan bitirmemi genç içilerin hangi ar ve tehlikeli ilerde
çaltrlabilecekleri ilgili yönetmelikte belirtilmitir.
Ar ve tehlikeli ilerde rapor
MADDE 86- Salnn bu ie uygun olduu ie girerken yaplan ve her yl en az bir kez tekrarlanan salk muayenesiyle verilen
salk raporuyla belgelenmeyen içi ar ve tehlikeli çaltrlamaz.
Sosyal Sigortalar Kurumu ie giri muayenesi yapmaktan kaçnamaz. veren istendiinde bu raporlar yetkili kii ve kurululara
göstermek zorundadr.
 Sal ve Güvenlii Yönetmelii verenlerin
Yükümlülükleri
Madde 5- veren ile ilgili her konuda içinin salk ve güvenliini korumakla yükümlüdür, bu yükümlülük, uzman kii ve
kurululardan hizmet alnd veya içilerin bu konudaki görevleri
olduu için ortadan kalkmaz.
Madde 6- veren, salk ve güvenlii korumak için: Risk deerlendirmesinde önlenebilir olduu belirlenen riskleri önlemek,
önlenemeyen riskleri srasyla kaynaa, ortama ve kiiye yönelik
önlemler ile denetim altna almak, bilimsel teknik gelimeleri izleyerek yeni önleme ve koruma yöntemlerini iyerinde uygulamak
ve bu amaçla gerekli örgütlenmeyi kurmak ve hizmetleri üretmek,
kayna salamak zorundadr.
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Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Madde 7- veren iyerinde önleme ve koruma hizmetlerinin
yerine getirilmesi için: yerinde gerekli bilgi ve beceriye sahip
yeterli sayda kiiyi görevlendirir, bu kiilere görevleri için yeterli
zaman ve olanak salar. Bu kiiler bu görevleri yürüttükleri için
zarara uramamaldr. yerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel yoksa, iveren yeterlik belgesi olan uzman kii veya
kurululardan hizmet alr. veren bu kii veya kurululara, içilerin salk ve güvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi olas
tehlikeler hakknda bilgi verir, iletme ve içiler ile ilgili olan ve
önleme koruma etkinliklerini ilgilendiren bilgileri aktarr.
lk yardm, Yangnla Mücadele ve Kiilerin Tahliyesi, Ciddi
ve Yakn Tehlike
Madde 8- veren iyeri büyüklüünü, iin özelliini ve insan
saysn göz önünde tutarak ilk yardm, yangnla mücadele ve
kiilerin tahliyesi için önlem alnmasn salar ve iyerinde bu konularda eitilmi, uygun donanma sahip, yeterli sayda kii görevlendirir. Bu alanlarda iyeri dndaki kurulularla balant kurar
ve sürdürür. Ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalm ve kalmas
olas içileri tehlikeler ve alnm ve alnacak önlemler hakknda en
ksa sürede bilgilendirir. Bu durumdaki içilerin ii annda brakarak, çalma yerine boaltp güvenli bir yere gidebilmeleri için
düzenleme yapar ve olay annda bu yönde talimat verir. Bu durumlar için eitilip görevlendirilen uygun donanml kiiler dndaki içilerin çalmay sürdürmeleri istenemez, iyerini veya tehlikeli bölgeyi boaltan içilerin bu nedenle zarar görmeleri engellenir. veren, ciddi ve yakn tehlikeyi haber veremeyen içilerin
kendi bilgileri ve teknik donanmlar ile olumsuz sonuçlar engelleyecek çalmalar yapabilecek durumda olmalarn salamal,
kusurlu davranmadkça bu giriimleri nedeniyle zarar görmelerini
önlemelidir.
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çilerin Bilgilendirilmesi
Madde 10- yerinde i sal ve güvenlii hizmetlerinin etkin
bir biçimde sürdürülmesi için içiler bilgilendirilmelidir. Bu amaçla iveren içilerin ve temsilcilerinin iyeri genelindeki, çaltklar
bölümlerdeki veya yürüttükleri ilerdeki salk ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici önlemler ve koruma amacyla görevlendirilmi kiiler hakknda bilgilendirilmelerini salamak, iyerinde
salk ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluu bulunan
içilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için
gerekli bilgilere ulamalarn salamak ve baka iyerlerinden çalmak üzere kendi iyerine gelen içilerin de ayn bilgileri almalarn salamak için söz konusu içilerin iverenlerini de bilgilendirmek, zorundadr.
çilerin Görülerinin Alnmas ve Katlmnn Salanmas
Madde 11- veren salk ve güvenlik konularnda içilerin veya temsilcilerinin görülerini alr, öneri getirme hakk tanr ve görümelere katlmalarn salar ve riskler, önlemler, salk güvenlik
çalanlarnn görevlendirilmesi, dardan hizmet alnmas, eitim
planlanmas konularnda görülerini alr. Bu alanda görevli içi
temsilcileri yürüttükleri görevler nedeniyle dezavantajl duruma
düürülemezler. veren temsilcilere Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü olana ve çalma saatleri içerisinde yeterli zaman salar. çi temsilcileri iverenin ald
i sal ve güvenlii önlemlerinin ve salad olanaklarn yetersiz olduu kansna vardklarnda Bakanla bavurma hakkna
sahiptir ve iyerinde yetkili makamn yapt denetimler srasnda
görü bildirebilirler.
çilerin Eitimi
Madde 12- veren iyerinde salk ve güvenlii salamak ve
sürdürmek için içinin çalt yere ve yapt ie özel bilgi ve
talimatlar da içeren salk güvenlik eitimi almasn salar. Bu
eitim özellikle; ie balarken, çalma yeri, i, i ekipman ve teknoloji deitiinde yaplr. Eitim deien ve sonradan oluan
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risklere uygun olarak yenilenir veya tekrarlanr. veren iyerine
baka iyerlerinden çalmak için gelen içilerin karlamalar
olas salk ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarn salar. Salk ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan içi
temsilcileri özel olarak eitilir. Eitim, içilere veya temsilcilerine
mali yük getirmez ve eitimlerde geçen süre çalma süresinden
saylr.
çilerin Yükümlülükleri
Madde 13- çiler iyerinde salk ve güvenlikle ilgili aadaki
kurallara uymaldr:
a) çiler davran ve kusurlar nedeniyle kendilerinin ve dier kiilerin salk ve güvenliinin olumsuz etkilenmemesi için
azami dikkati gösterirler ve görevlerini, iveren tarafndan kendilerine verilen eitim ve talimatlar dorultusunda yaparlar.
b) çiler, iveren tarafndan kendilerine verilen eitim ve talimatlar dorultusunda: Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, tama ekipman ve dier araçlar doru kullanmal; kiisel
koruyucu donanm doru kullanmal ve kullanmdan sonra saklad yere geri koymal, iyerindeki makine, cihaz, araç, gereç,
tesis ve binalardaki güvenlik donanmlarn doru kullanmal ve
bunlar keyfi olarak çkarmamal ve deitirmemelidirler;
c) yerinde salk ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduu kansna vardklar herhangi bir durumla karlatklarnda
veya koruma önlemlerinde aksaklk ve eksiklik gördüklerinde,
iverene veya salk ve güvenlik içi temsilcisine derhal haber
vermelidirler;
d) yerinde teftie yetkili makamn salk ve güvenliin korunmas için belirledii koullarn yerine getirilmesinde iveren
veya salk ve güvenlik içi temsilcisi ile ibirlii yapmaldrlar;
e) veren tarafndan güvenli çalma ortam ve koullarnn
salanmas ve kendi yaptklar ilerde salk ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, iveren veya salk ve güvenlik içi
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temsilcisi ile mevzuat uygulamalar dorultusunda ibirlii yapmaldrlar.
Salk Gözetimi
Madde 14- veren her içiye iyerinde karlaaca salk güvenlik risklerine uygun salk gözetimi yapar. Bunun için her içiye ie girerken salk durumunun yapaca ie uygun olduunu
belirten salk raporu alnr. Bu raporlar iin devam süresince iin
özelliine göre belirlenen düzenli aralklarla tekrarlanan muayenelerle yenilenir.
Risk Gruplar
Madde 15- Kadnlar, çocuklar, yallar, özürlüler ve dier hassas risk
gruplar, özellikle bunlar etkileyen tehlikelere kar korunurlar.
Salk ve Güvenlik çi Temsilcisi
Madde 16- yerinde salk ve güvenlik çalmalarna katlma,
çalmalar izleme, önlem alnmasn isteme, öneri yapma gibi konularda içileri temsil etmeye yetkili olan ve içiler tarafndan seçilen bir veya daha çok içi salk ve güvenlik içi temsilcisi olarak
görev yapar.
4. 4857 SAYILI  KANUNU’NDA  SALII VE
GÜVENLII ILE LGL MADDELERE ELETREL BAKI
4857 sayl  Kanunun 5. bölümü i sal ve güvenliiyle ilgili
maddelerden olumaktadr. Kanunla ilk defa iyerlerinde genel bir
önleme politikas gelitirilmeye çallmtr, ancak aada görülecei gibi hala skntlar sürmektedir.
4857 sayl  Kanunu çerçevesinde, 80, 81 ve 82. maddeler toplu
olarak deerlendirildiinde; eski kanunda olmayan düzenlemelerle, 80. maddede iverenin Kurul kararlarna uyma zorunluluunun
getirilmesi; 81. maddede iyeri hekimlerine  Kanununda yer verilmesi (eski yasada SG Tüzüünün 91. maddesinde yer almaktayd), iyeri salk birimi oluturulmas; 82.maddede yine eski
kanunda olmayan bir düzenlemeyle, iyerlerinde i güvenliiyle
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ilgili mühendis veya teknik elemanlarn görevlendirilmesi olumlu
birer özelliktir.
Ancak, içi sal ve güvenlii kurulunun sadece 50’den fazla
içi çaltran iyerlerinde kurulmas; salk birimi kurma ve iyeri
hekimi çaltrma zorunluluunun yine 50’den fazla içi çaltran
iyerlerini kapsamas; i güvenlii ile ilgili görevli mühendis veya
teknik elamanlarnn yine 50’den fazla içi çaltran iyerleri için
getirilmesi önemli bir eksikliktir.
Bilindii gibi, 50’den az içi çaltran iyerlerinin tüm iyerleri
içindeki oran yaklak yüzde 90’ bulmaktadr. SSK’nn verilerine
göre, i kazalarnn yüzde 70’i 50’den az içi çaltran iyerlerinde
olduu göz önünde tutulursa, çalanlarn büyük bir bölümünün
salk-güvenlik haklarndan yararlanamadklar ortaya çkmaktadr.
83. Maddede; eski kanunda olmayan bir düzenlemeyle, i sal ve i güvenlii açsndan içinin saln bozacak veya vücut
bütünlüünü tehlikeye sokacak yakn, acil ve hayati tehlike ile
kar karya kalan içi SG Kuruluna bavurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alnmasna karar verilmesini talep
edebilecek, Kurulun içinin talebi yönünde karar vermesi halinde
içi gerekli i sal ve güvenlii tedbiri alnncaya kadar çalmaktan kaçnabilecek, tedbirin alnmad iyerinde içiler hizmet
akitlerini derhal feshedebilecek olmalar olumlu bir özelliktir.
87. Maddede; on sekiz yaandan küçük içiler için rapor maddesindeki hükümlerle çocuk içilerin salk durumlarnn daha sk
kontrolü amaçlanm, asgari ya ve çocuklarn salklar açsndan
da ILO’nun 138, ve 183 nolu sözlemelerine uyum ve uygunluk
salanm, dolaysyla olumlu bir gelimedir.
 Kanununun 105. maddesiyle, içi sal ve i güvenlii ile
ilgili 77., 78., 79.,80., 81., 82, 85., 86., 88., 89. maddelerindeki hükümlere uymayan iveren veya vekiline çeitli yaptrmlar getirmektedir. Sorunlarn çözümü sadece ceza yaklamyla salanamaz, ancak kabul edilmeli ki, artrlm haliyle alnmayan her i
sal ve güvenlii önlemi için 200 lira, içilere doktor raporu
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almayan iverene her içi için 200 lira, yasada öngörülen hükümlere uymadan iyeri açanlara ve tehlikeli ilerde 16 yandan küçükleri çaltranlara 1000 liralk cezalar caydrc olmaktan uzak görünmektedir.
Çada içi sal ve i güvenlii standartlar ve normlarndan
söz edebilmemiz için, tüm iyerlerinin ve tüm çalanlarn salk
ve güvenlik kapsamnda olmas gerekmektedir. Özellikle küçük
ve orta boy iletmelerdeki, tarmsal alandaki olumsuz koullar
dikkate alndnda bu maddelerin yeterli olmad görülmektedir.
Mevzuatn en önemli eksiklii içilerin ve iyerlerinin, küçük ve
orta boy iletmelerin büyük bir bölümünü geni bir koruma açsndan kapsam d brakmasdr. Üretimin ehirlerin uzak semtlerine, uzak bölgelerine kayd, apartman altlarnda yayld, içilerin salksz ortamlarda çaltrldklar günümüz Türkiye’sinde
bu mevzuatn uygulamada ciddi sorunlar yarataca açktr.
Bu olumsuz tabloyu deitirmek için, 50’den az içi çaltran
iyerlerinin, küçük ve orta boy iletmelerin iyeri ortak salk birimleri oluturmalarnn zorunlu hale getirilmesi, eitliin salanarak i sal ve güvenliinden her çalann yararlanmas gerekmektedir.
Sonuç olarak; 4857 sayl Kanunu’nun getirdii en önemli yenilikler:
-SG konusunda iverenin eitim verme zorunluluu,
-SG kurul kararlarnn uygulanma zorunluluu,
-yeri hekimi, i güvenlii uzman çaltrma zorunluluu,
-Yakn, acil ve hayati tehlike karsnda içinin çalmama hakkdr.
En önemli eksiklikler ise,
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-Kapsam sorunu:
SG’ye ilikin düzenlemelerde devlet memurlar, tarm çalanlar vb. kapsam d kalmlardr,
-Yaygnlk sorunu:
50 içiden daha az içi çaltran iyerlerinde SG kurulu kurma,
iyeri hekimi ve SG uzman çaltrma zorunluluunun olmamas,
Yakn, acil ve hayati tehlike karsnda içinin çalmama hakkn düzenleyen maddenin uygulanamamasdr.
c) Yönetmelikler:
 sal ve güvenlii alannda 30 dan fazla yönetmelik çkarlmtr. Bu yönetmeliklerden pek çou AB direktifi olup aynen
çevrilmitir. Konuyla ilgili 4 tebli yaymlanmtr. Çevirisi yaplan
AB yönergelerindeki düzenlemelerde metinler dank, çelikili ve
yüzeyseldir. Bu yanyla uygulamada sorunlar yaanmasna neden
olacaktr. Bakanlk temsilcileri yönetmeliklerin deitirilmesinin
kolay olacan ileri sürmekte, ihtiyaca göre ileride deiiklik yaplacan belirtmilerdir. (AB direktifleri bölümünde yer almtr)
5. TÜRKYE’DE  KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI
VE ÖLÜMLER
Aadaki tabloda görülecei gibi, 2005 ylnda i kazas says
73.923 iken bu say 2006’da 79.027’ye, 2007 ylnda ise 80.602’ye
yükselmitir.  kazalar ve meslek hastalklar sonucu ölümler
incelendiinde, 2001-2004 dönemindeki göreceli gerileme, 2005
ylndan itibaren yeniden yükselerek srasyla 1.096, 1.601 ve 1.044
olarak gerçeklemitir. Aadaki tabloda yllar itibariyle i kazalar, meslek hastalklar ve ölümlere er verilmekte, ayrca en çok i
kazalarnn ve meslek hastalklarnn görüldüü inaat ve maden
ikollarndaki istatistikler de iki ayr tabloda gösterilmektedir.
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 kazalarnn ve meslek hastalklarnn gerçek boyutu:
Ülkemizde SSK tarafndan tutulan istatistikler, yalnzca 506 sayl Kanuna tabi olan içilerle snrldr. SSK verilerin yalnzca sigortallar kapsad, sigortallarn saysnn da yaklak 9 milyon
kii olduu, buna karlk toplam istihdamn yaklak 22.5 milyon
kii olduu düünülürse, gerçekte i kazalar ve buna bal olarak
ölümlerin, meslek hastalklarnn çok daha fazla olduu anlalmaktadr.
Öte yandan, Türkiye statistik Kurumu (TÜK) tarafndan ilk
defa yaplan, 2007 yl Nisan, Mays ve Haziran dönemini alan “
Kazalar ve e Bal Salk Problemleri” konulu aratrmaya göre,
her 100 çalandan 2.9’u son bir ylda i kazas geçirmitir. Raporun
en önemli iki noktas, i kazas geçirenlerin yüzde 56.6’snn on
kiiden az çalan iyerlerinde meydana gelmesi ve i kazas geçirenlerin yüzde 40.4’ünün geçirmi olduu kaza nedeniyle iinden
uzaklam olmasdr. Raporun çarpc noktalarndan biri de, her
100 çalandan 3.7’si çalt ile balantl olarak meslek hastalna yakalanmasdr.
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Son dönemde Tuzla tersanelerinde gerçekleen kazalar da i
sal ve güvenlii alanndaki tablonun ne kadar kötü olduunu
göstermektedir. Bu ikolunda 2008 ylnda gerçekleen i kazalar
ve ölümlerin pek çou kayt dlk nedeniyle SGK istatistiklerine
yansmayacaktr. Tuzla tersaneler bölgesinde ana i, 4857 sayl 
Kanunu’na aykr bir ekilde büyük oranlarda taeron firmalarna
kaydrlmtr. 4857 sayl  Kanunu alt ivereni, “tanmlar” balnda 2. maddesi son fkrasyla tanmlamaktadr. Burada, “letmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren
iler dnda asl i bölünerek alt iverene verilmez,” hükmüne yer
verilmektedir. ÇSGB  Tefti Kurulu’nun yapt incelemelerdeki
iverenlerin ve içilerin dalmyla ilgili veriler, asl iverenin asl
ii bölerek alt iverene verdiini dorulamaktadr. Bu durum i
sal ve güvenlii, istihdam maliyeti vb. yükümlülüklerden kaçnlmas anlamna gelmektedir.
Maden ve inaat sektörlerinde i kazalar ve meslek
hastalklar:
Türkiye’de dier sektörlerle karlatrldnda maden ve inaat sektöründe kaza says, kaza sklk oran, kaza arlk oran,
ölüm ve yaralanma oran çok yüksektir. Madencilik, otomotiv ve
inaat sektörlerinin adeta yar halinde olduu söylenebilir.
 kazalarnn iverene maliyeti:
Ülkemizde, 2002 ylnda 72.344 i kazas, 601 meslek hastal
meydana gelmitir.  kazalarnn sonucunda 872 içi ölmü, meslek hastalklar sonucunda 6 içi ölmütür.  kazalar nedeniyle 1.
819. 668 i günü, meslek hastal nedeniyle 11.664 i günü, toplam
1. 831.252 i günü kaybolmutur.  kazalar ve meslek hastal
nedeniyle kaybedilen günleri sadece asgari ücretle çarptmzda
maliyet 640.9 trilyon lira, yaklak 500 milyon dolar tutmaktadr.
Meslek Hastalklar:
Meslek hastal, “Sigortalnn çalt iin niteliine göre, tekrarlanan bir sebeple veya iin yürütüm artlar yüzünden urad
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geçici veya sürekli hastalk, sakatlk ve ruhi arza halleri” olarak
tanmlanmaktadr.
Ksaca, meslek hastalklar, çalanlarn uygun olmayan i sal ve güvenlii koullarnda çalmalar ile ortaya çkan hastalklardr. Türkiye i kazalarnda dünyann en önde gelen ülkelerinden biri iken, meslek hastalklarnda ise sonlarda gelmektedir. SSK
verilerine göre meslek hastal vaka says çok düüktür. SGK
2007 yl istatistiklerine göre 1.208 meslek hastal vakas tespit
edilmitir. Bu say son iki ylda görece artm olmasna ramen,
ülkemiz için oldukça düük bir saydr. Bunun nedeni meslek hastal olgularnn saptanamamasdr. Örnein 2007 ylnda tespit
edilen 1.208 meslek hastalndan 996’s kömür madenciliinde
görülmektedir. Bu durumda meslek hastalklar olgularnn yüzde
82.5’i bir tek ikolunda, yani kömür madenciliinde görülüyor.
Ülkemizdeki toplam çalanlar, toplam ikollar says, gürültü,
kimyasallar, toz ve deri hastalklar vb. salk riskleri dikkate alndnda meslek hastalklar olgu saysnn çok düük olduu görülmektedir. Baka bir ifadeyle, meslek hastalklarnn varl, yaygnl gibi konularda Türkiye’de yeterli veriler bulunmamaktadr.
Oysa gelimi ülkelerde, örnein Almanya’da her yl 40.000,
ABD’de 400.000 dolaynda meslek hastal olgusunun rapor edildii bilinmektedir.
Türkiye’de meslek hastalklarnda en büyük sorun, var olan
meslek hastalklarnn ortaya çkarlmas, istatistiklerin düzenli
olarak tutulmas ve meslek hastalklarnn tedavilerinin yaplmasdr.
Ülkemizde halen stanbul, Ankara ve Zonguldak’ta olmak üzere 3 Meslek Hastalklar Hastanesi bulunmaktadr. Meslek hastalklar olgu saysnn yüzde 80’inden fazlas bu 3 ilde görülmektedir. Oysa iyerlerinin ve içilerin ancak yüzde 40’ bu 3 ilde bulunmaktadr. Bu da gösteriyor ki, meslek hastalklar hastanesi
says yetersizdir. Adana, Kocaeli, Bursa, zmir, Gaziantep gibi
sanayilemi, içilerin youn olarak çaltklar iller meslek hastalklar hastanelerinden yoksundur.
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Burada meslek hastalklar hastanelerinin açlmas kadar, bu
hastanelerin ihtiyaçlar karlayacak bir biçimde yeniden yaplandrlmalarna ihtiyaç bulunmaktadr. ILO Raporu’nda da görüldüü gibi, i kazalar ve meslek hastalklar önlenebilir ya da en aza
indirilebilir. Korunma, meslek hastalklarnda en iyi yöntem. Bunun için koruyucu salk hizmetlerini yaygnlatrmak gerekmektedir.
6. Dünyada  Kazalar, Meslek Hastalklar ve Ölümler
ILO verilerine göre, dünyada her yl 2 milyon içi i kazalarndan veya meslek hastalklarndan hayatn kaybediyor.
Dünyada her yl 160 milyon içi ile ilgili meslek hastalklarna
yakalanmaktadr.
Dünyada her gün 5 bin içi hayatn kaybetmektedir. Baka bir
ifadeyle, dünyada her bir dakikada 3 içi ölmektedir.
Dünyada her yl 22 bin çocuk içi i kazalarnda hayatn kaybetmektedir.
Pakistan’daki bir fabrika içisinin iyerinde herhangi bir nedenle ölme olasl Fransa’daki bir fabrika içisine göre 8 kat daha
fazladr.
Kenya’da tamaclk sektöründe çalanlar arasndaki ölümler
Danimarka’dakinden on kat daha fazladr.
Guatemala’daki inaat içilerinin çaltklar ilerde ölme olaslklar sviçre’de ayn iyerinde çalanlara göre 6 kat daha fazladr.
Dünya gayri safi haslasnn yüzde 4’ü yaralanma, kazalar ve
hastalklar nedeniyle kayboluyor.
Son yirmi ylda i kazalarnda Japonya ve sveç’te yüzde 20,
Finlandiya’da ise yüzde 62 orannda bir düü olmutur. Bunun
nedeni daha az içinin tehlikeli ilerde çalmas ve iyerlerinin
daha güvenli hale getirilmesi olarak açklanmaktadr.
ILO’nun 2002 ylnda hazrlad “ Güvenlik Kültürü Raporu”na göre, meslek hastalklarnn tümü, i kazalarnn yüzde 98’i
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önlenebilir kazalardr. Bu kazalarn ancak yüzde 2’si önlem alnsa
bile önlenememektedir.
7. ULUSAL  SALII VE GÜVENL KONSEY VE
EYLEM PLANI
 sal ve güvenliinin tüm topluma mal edilmesi ve sorunlarn sosyal taraflarn katlmyla çözümlenebilmesi, çalanlarn
salk ve sosyal refahlarnn temini için Sekizinci Be Yllk Kalknma Plan ve ILO’nun 155 sayl Sözlemesi gerei Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyi kurulmutur
TÜRK-’in de temsil edildii Konsey, 2005 ve 2006 yl boyunca bir dizi toplant yapm, bu toplantlar sonucunda “Ulusal 
Sal ve Güvenlii Politika Belgesi”ni kabul etmi, bu belge dorultusunda 2006- 2008 Eylem Plann belirlemitir.
Buna göre;
1. AB normlarna uygun bir  Sal ve Güvenlii Kanunu
çkarlacak,
2.  Sal ve güvenliine ilikin düzenlemeler bütün çalanlar kapsayacak,
3.  sal ve güvenliine ilikin düzenlemeler bütün iyerlerine yaygnlatrlacak,
4.
cek,
5.
6.
cek

 sal ve güvenlii hizmet birimleri etkin hale getirile kazalar says en az yüzde 20 orannda azaltlacak,
Ülkemizdeki meslek hastalklar tan sistemleri gelitirile-

7. Ülkemizde kamu eliyle yürütülen SG teknik destek hizmetleri yüzde 20 artrlacak.
Bakanln 2006-2008 Politika Belgesi’nde yer alan ulusal i sal ve güvenlii hedefleri deerlendirildiinde; SG Kanunu’nun
çkarlmasnda geç kalnd söylenebilmekte, Meclis’e gönderilen
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Kanun metninin özellikle sosyal taraflar tatmin etmeyecei, i
kazalarnn yüzde 20 orannda azalmad gibi, tam tersine bir art
yaand, meslek hastalklar tan sisteminin gelitirilemedii ve
yaygnlatrlamad görülmektedir.
Bakanln yeni hazrlad, Ulusal  Sal ve Güvenlii Politika Belgesi’nde (2009-2013) çeitli hedeflere yer verilmektedir.
Bu hedefler unlardr:
1. SG Kanunu’nun yürürlüe girmesi ve ilgili mevzuat çalmalarnn tamamlanmas
2. Yeni mevzuatn uygulanmasn salamak amacyla ilgili taraflarn ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve tantm faaliyetlerinin
Konsey üyesi kurum ve kurulular tarafndan yürütülmesi
3.  kazas orannn yüzde 20 azaltlmas
4. Beklenen ancak tespit edilememi meslek hastal vaka saysnn yüzde 500 artrlmas
5. Sunulan SG laboratuar hizmetlerinin ulat çalan saysn
yüzde 20 artrlmas
6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kurulularn yürüttükleri SG
proje, eitim ve tantm faaliyetlerinin yüzde 20 artrlmas.
Bakanln hazrlad 2006-2008 Politika Belgesi’ndeki pek çok
madde hayata geçirilmemiken, ekonomik krizin ve krize bal
iyeri kapatmalarn ve içi çkarmalarnn yaygnlat bir dönemde Bakanln hazrlad 2009-2013 Politika Belgesi’ndeki
hedeflere ulalmas gerçekçi görünmemektedir. Nitekim, 17 Mart
2009 günü toplanan Ulusal SG Konseyi toplantsnda, TSK temsilcisi “yüzde 20 orannda artrlmas planlanan SG eitim faaliyetlerinin” ekonomik kriz nedeniyle gözden geçirilmesini istemi
ve “SG konusunda iverenleri destekleyici prim, kredi ya da vergi
avantaj salanmal” önerisini getirerek, 2009-2013 SG Politika
Belgesi’nin oylanmas srasnda çekimser oy kullanmtr.
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8.  SALII VE GÜVENL KANUNU’NUN
ÇIKARILMASI YÖNÜNDEK ÇALIMALAR
" Sal ve Güvenlii Kanunu Tasars" taslak metni, ilk kez
21 Aralk 2006 tarihinde altncs yaplmakta olan Ulusal  Sal
ve Güvenlii Konseyi olaan toplantsnda sosyal taraflarn görülerine sunulmutur. SG Kanun Tasars 2008 ylna kadar birkaç
kez deimi, en son 2008 yl sonunda sosyal taraflara gösterilmeden TBMM’ye sunulmak üzere Babakanla gönderilmitir.
10.10.2008 Tarihli SG Kanun Tasarsyla lgili TÜRK-’in
Görü ve Önerileri:
TÜRK-, i sal ve güvenlii konularnn  Kanunu kapsamndan çkarlarak ayr bir kanun olarak düzenlenmesini ve 
Kanuna tabi olarak çalanlar dndaki içi ve iyerlerinin de kanun kapsamna dahil edilmesini olumlu karlam, ancak, hazrlanan tasaryla bu amacn tam olarak karlanamayacan savunmutur.
a) Genel Deerlendirme
Madde -1 ile ilgili olarak ;
Madde metni içersinde “görev, yetki ve yükümlülükler” ibarelerinin de yer ald bir düzenlemenin kanun tekniine daha uygun olaca düünülmektedir.
“Madde 1- Bu Kanunun amac, i sal ve güvenliinin salanmas, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin
ortadan kaldrlmas, salk ve güvenlik artlarnn sürekli olarak
iyiletirilmesi için alnacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bu
konularda eitim, bilgilendirme, çalanlarn görülerinin alnmas
ve katlmlarnn salanmasna ilikin görev, yetki ve yükümlülükleri düzenlemektir.”
Madde -4 ile ilgili olarak ;
yeri tanm yaplrken 4857 Sayl  Kanununda yaplan tanm
esas alnmal ve özellikle “verenin iyerinde ürettii mal veya
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hizmet ile nitelik yönünden ball bulunan ve ayn yönetim
altnda örgütlenen yerler (iyerine bal yerler) ile dinlenme, çocuk
emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden ve
meslekî eitim ve avlu gibi dier eklentiler ve araçlar da iyerinden saylr” eklinde ayrnt verilmelidir.
Madde -14 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann “Risk Deerlendirmesi” balkl 14 ‘üncü
maddesinin, 3 numaral bendinin sonunda yer alan “ilgili usul ve
esaslar” ifadesinden sonra “Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyinin uygun görüü alnarak” ifadesi eklenmelidir.
Madde 14(1) ….
(2) ….
(3) Risk deerlendirme çalmalarnn hangi iyerlerinde ve ne
ekilde yaplaca, deerlendirme yapacak kii ve kurulularn
niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin
iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyinin uygun görüü alnarak Bakanlkça çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde -15 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann 15 ‘üncü maddesinin 1 ‘inci bendinin (a) alt
bendinin 4857 sayl  Kanunun 77 ‘üncü maddesine paralel olarak
aadaki ekilde düzenlenmesinin uygun olaca düünülmektedir.
Madde 15- (1) a) “ kazalar ile tespiti yaplarak kendisine bildirilen meslek hastalklarn en geç 2 igünü içersinde yazl olarak
ve elektronik ortamda bölge müdürlüüne bildirmekle”
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Madde -19 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann 19 ‘uncu maddesinin (3) nolu bendinin ba
ksmna “Çalma ortamnn izlenmesi” ifadesi eklenmelidir. Böylelikle çkarlacak yönetmeliklerde çalma ortamnn izlenmesine
ilikin usul ve esaslarda belirlenmi olacaktr.
Madde 19(1) ….
(2) ….
(3) Çalma ortamnn izlenmesi, salk gözetimi ve salk raporlar ile ilgili usul ve esaslar Salk Bakanlnn görüü alnarak
Bakanlkça çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde -22 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann 22 ‘nci maddesinde Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyini oluturacak üyelerin tespitinde; içi tarafnn
temsili düzenlenirken ülkemizin de imzalad 144 sayl ILO Sözlemesi hükümleri ihlal edilmitir. Taslakta yer alan “En çok üyeye
sahip ilk üç çi Sendikalar Konfederasyonlarndan birer temsilci”
eklindeki düzenleme her yönüyle teamüllere ve ILO prensiplerine
aykr olup tarafmzca kabulü mümkün deildir. En çok temsil
kabiliyetini tayan içi/iveren kurulularnn temsil edilme ilkesi,
Uluslararas Çalma Örgütü (ILO) ‘nun 144 sayl sözlemesi ile
benimsenmi ve bu sözleme Türkiye tarafndan da onaylanmtr.
07.05.2004 tarihinde 5170 Sayl Kanun ile Anayasamzn 90 ‘nc
maddesinin son fkrasna bir cümle eklenmitir. Buna göre; temel
hak ve özgürlüklere ilikin olup usulüne uygun yürürlüe konulmu olan uluslararas antlamalar hukuki geçerlik bakmndan iç
hukuk düzenlemesinden önce gelmektedir.
Bilinecei üzere 26.11.1992 tarihli ve 3851 sayl Uluslararas Çalma Normlarnn Uygulamasnn Gelitirilmesinde Üçlü Danma
Hakknda 144 sayl sözlemenin onaylanmasnn uygun bulunduuna dair Kanun ile ve 93/3967 sayl Bakanlar Kurulu kararyla
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kabul edilmi bulunan 144 sayl ILO Sözlemesi anlan tarihten
itibaren iç hukuk normu haline gelmitir ve herkesi balaycdr.
Bu nedenle içi tarafn konseyde temsil edecek kurulu, üye
says itibari ile en fazla temsil gücüne sahip olan içi kuruluu
olmaldr. TÜRK- kurulduu tarihten beri “en fazla temsil niteliini haiz” içi kuruluudur.
2821 Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayl Toplu  Sözlemesi,
Grev ve Lokavt Kanunu, ILO 144 Sayl Sözleme dorultusunda
hazrlanm ve “en çok temsil” prensibine bal kalnmtr. Örnein, 2822 Sayl Kanunda, iyerinde ve iletmede çalan içilerin
çounluuna sahip olan sadece bir sendikaya toplu sözleme
yapma hakk tannmakta, o iyeri ve iletmede üyesi olup ta çounluu temsil edemeyen sendikalara toplu sözleme yapma olana verilmemektedir. Yani toplu sözleme düzeni için “en çok
üyeye sahip olma” ilkesi kesin ve emredici bir ekilde düzenlenmitir.
Benzer ekilde toplu i sözlemesi yapma hakk bulunmayan
sendikalara o iyeri ve iletmelerde üyeleri bulunsa bile iyeri sendika temsilcisi tayin etme hakk da tannmamtr. Yani iyerinde
sendika temsilcisi tayin etmeye yetkili tek sendika en çok üyeye
sahip çounluk sendikasdr. Ayn ekilde iverenler en çok temsil
yetkisi bulunmayan ve toplu sözleme akdedemeyen sendika adna aidat kesmekle de yükümlü deillerdir.
Keza 4857 Sayl  Kanunun 33 ‘üncü maddesinde düzenlenen
ve asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit komisyonunda da
“bünyesinde en çok içi bulunduran en üst içi kuruluu” temsil
hakkn haizdir. Bu kurallarn kanunda benimsenmesinin hukuki
dayana ILO ‘nun 144 Sayl Sözlemesidir.
Bütün bu hukuki düzenlemeler, “en ziyade temsil” ilkesi gereidir. Bu ilke demokrasinin gerei olan “temsil” kuralnn kesin
ölçüsüdür. Bu temel kural çinenerek “en çok üyeye sahip ilk üç
içi sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci” esasnn
benimsenmesi hem Anayasamzn 90 ‘nc madde hükmüne, hem
2821 ve 2822 Sayl Kanunlara ve hem de 4857 Sayl Kanunun
benimsedii temsil ilkesine aykrlk tekil edecektir.
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Açklanan nedenden ötürü yaplmak istenilen deiiklie konfederasyon olarak karyz ve daha önceki tasarnn (k) bendinde
düzenlendii gibi( k) “en çok üyeye sahip içi sendikalar konfederasyonu” ibaresinin aynen korunmas gerektii düüncesindeyiz.
Madde -31 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann bu maddesi 4857 Sayl  Kanununun 84 ‘üncü maddesi olup, bu maddenin tasar taslana alnmas sonucu
taslan 41 ‘inci maddesinin 4 ‘üncü bendi ile 4857 sayl  Kanunun 84 ‘üncü maddesi yürürlükten kaldrlmaktadr.
Kanmzca bu maddenin 4857 Sayl  Kanununun bütünsellii
açsndan yerinde braklmas gerekir. 4857 Sayl  Kanunun 84
‘üncü maddesi ayn kanunun 25/II-d bendi ile balantldr. Maddenin yürürlükten kaldrlmas II-d bendinin son cümlesini ilevsiz
brakacaktr.
Bu nedenle bahsi geçen maddenin tasar taslandan çkarlmasnn ve 4857 Sayl  Kanununun 84 ‘üncü maddesinin muhafaza
edilmesinin uygun olaca düünülmektedir.
Madde -32 ile ilgili olarak ;
Tasar taslann bu maddesi ile düzenlenen tütün mamullerinin kullanlmasna ilikin konu, 4207 Sayl Tütün Ürünlerinin
Zararlarnn Önlenmesi ve Kontrolü Hakknda Kanun ile detayl
bir ekilde düzenlenmitir. Bu konuya yeniden bu kanunda yer
verilmesi kanun tekniine uygun deildir.
9. 5763 SAYILI “ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA
DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kamuoyunda stihdam Paketi” olarak bilinen 5763 sayl “
Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun” 26 Mays 2008 tarihli Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girmitir.
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5763 Sayl Kanun MADDE 3 – 4857 sayl Kanunun 78 inci
maddesi, madde bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.
" sal ve güvenlii yönetmelikleri
MADDE 78 – Bu Kanuna tabi iyerlerinde i sal ve güvenlii artlarnn belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alnmas, iyerlerinde kullanlan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden
çkabilecek i kazalar ve meslek hastalklarnn önlenmesi ve özel
durumlar sebebiyle korunmas gereken kiilerin çalma artlarnn düzenlenmesi, ayrca i sal ve güvenlii mevzuatna uygunluu yönünden; içi says, iin ve iyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alnarak iletme belgesi almas gereken iyerleri ile
belgelendirilmesi gereken iler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alnmasna ilikin usul ve esaslar, i sal ve güvenlii ile
ilgili konularda yaplacak risk deerlendirmesi, kontrol, ölçüm,
inceleme ve aratrmalarn usul ve esaslar ile bunlar yapacak kii
ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi
ve verilen iznin iptal edilmesi Salk Bakanlnn görüü alnarak
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca çkarlacak yönetmeliklerle belirlenir."
Yorum:
4857 sayl  Kanunun kabulünden sonra, kanunun 78. maddesine dayanlarak onlarca yönetmelik yürürlüe konmutu. Bu
yönetmeliklerden  Sal ve  Güvenlii Yönetmelii,  Güvenlii ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarn Görev,
Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda
Yönetmelik, yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik Dantay tarafndan ksmen ya da tamamen iptal edilmiti. Dantay’n
iptal nedenleri arasnda tek belirleyici neden olmasa da “ tüzük
ve yönetmelikler” çkartlr hükmü bulunmasna ramen tüzük
çkartlmayp, yalnzca yönetmeliklerle düzenleme yaplm
olmas da vard. 5763 Kanunda tüzük sözcüü çkartlarak bu
engelin almas amaçland. Ancak SG alanndaki tüm düzen90

lemelerin yönetmeliklere braklmasyla bu alanda bir boluk ve
kaos olaca biçiminde yaygn bir görü vardr.
MADDE 4 – 4857 sayl Kanunun 81 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.
" sal ve güvenlii hizmetleri
MADDE 81 – verenler, devaml olarak en az elli içi çaltrdklar iyerlerinde alnmas gereken i sal ve güvenlii önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasnn izlenmesi, i kazas ve
meslek hastalklarnn önlenmesi, içilerin ilk yardm ve acil tedavi
ile koruyucu salk ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacyla, iyerindeki içi says, iyerinin nitelii ve iin tehlike snf ve
derecesine göre;
a) yeri salk ve güvenlik birimi oluturmakla,
b) Bir veya birden fazla iyeri hekimi ile gereinde dier salk
personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden saylan ilerde i güvenlii uzman olan bir veya
birden fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle,
yükümlüdürler. verenler, bu yükümlülüklerinin tamamn veya
bir ksmn, bünyesinde çaltrd ve bu maddeye dayanlarak
çkarlacak yönetmelikte belirtilen vasflara sahip personel ile yerine getirebilecei gibi, iletme dnda kurulu ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.
Bu ekilde hizmet alnmas iverenin sorumluklarn ortadan
kaldrmaz. yeri salk ve güvenlik biriminde görevlendirilecek
iyeri hekimleri, i güvenlii uzmanlar ve iverence görevlendirilecek dier personelin nitelikleri, says, ie alnmalar, görev, yetki
ve sorumluluklar, çalma artlar, eitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasl yürütecekleri, iyerinde kurulacak salk ve
güvenlik birimleri ile ortak salk ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet alnmasna
ilikin hususlar ile bu birimlerde bulunmas gereken personel,
araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eitim ve nitelikleri Salk Bakanl, Türk Tabipleri Birlii ve Türk Mimar Mü91

hendis Odalar Birliinin görüleri alnarak Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl tarafndan çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdii yetkiye dayanlarak kurulan kamu
kurum ve kurulularnda ilgili mevzuatna göre çaltrlmakta
olan hekimlere, üçüncü fkrada öngörülen eitimler aldrlmak
suretiyle ve aslî görevleri kapsamnda, çalmakta olduklar kurum
ve kurulularn asl iveren olarak çaltrdklar içilerin iyeri
hekimlii hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kurulularn dier
personel için oluturulmu olan salk birimleri, iyeri salk ve
güvenlik birimi olarak da kullanlabilir."
Yorum:
4857 sayl  Kanunun 81. maddesi gereince 50 ve daha fazla
içi çaltrlan iyerlerinde iyeri hekimi çaltrlmas, 82. maddesinde de  Güvenlii ile görevli mühendis veya teknik eleman çaltrlmas zorunluluu bulunmakta idi. 5763 sayl Kanun ile 82. madde kaldrld. 81. madde “ sal ve güvenlii
hizmetleri” bal altnda yeniden düzenlendi.
Bu madde ile, “yeri Hekimlii” olan maddenin bal “
Sal ve Güvenlii Hizmetleri” olarak deitirilmekte; SG
hizmetlerinin götürülmesinin zorunlu olduu çalanlar yine
devaml olarak en az 50 içinin çalmakta olduu iyerleri ile
snrl tutulmakta; ve bu hizmetlerin iyerinde çaltracaklar
personel araclyla verilebilecei gibi iyeri dnda kurulu
olan ortak salk ve güvenlik birimlerinden de alnabilecei
belirtilmektedir.
Sonuçta, iyerinde iyeri hekimi ve i güvenlii uzman çaltrlmas zorunluluunun kaldrlmasyla iyeri dndan ortak salk ve güvenlik birimlerinden hizmet yolunun açlmasyla SG
alannn piyasaya açlmas, piyasann insafna braklmas tehlikesi
söz konusudur. Meslek birlikleri ve meslek odalar tarafndan dile
getirildii gibi, bu durum SG hizmetlerini olumsuz etkileyebilecek, igücü maliyetlerini artrabilecek ve istihdam artrmak yerine
azalmas sonucunu dourabilecektir.
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 Kazalar ve meslek hastalklarna ilikin (özellikle Tuzla tersaneleriyle ilgili) tartmalarda “eitim” konusu da sürekli gündemde idi.  sal ve güvenlii eitimlerinin yannda 5763 sayl
kanun ile mesleki eitim zorunluluu da getirildi.
10. AB KOMSYONU LERLEME RAPORLARINDA 
SALII VE GÜVENL
2005 Yl Raporu
“Türkiye, topluluk müktesebatna yönelik düzenlemede iyi bir
düzeye ulamtr ve mevcut mevzuatn güçlendirilmesine çalmaktadr. AB direktiflerinin iç hukuka aktarlmasn amaçlayan ve
uygulanmakta olan düzenleme Kasm 2004’te kabul edilmitir.
Belli koullarda kadnlarn çalmasna izin veren ar ve tehlikeli
ilerde çalmaya yönelik yönetmelikteki deiiklikler Ekim 2004’te
yaplmtr. Türk mevzuat, kamu sektörünü de içerecek ekilde
geniletilmeli, asbest ve gürültü ile ilgili yönetmelikler, bu alandaki müktesebatn imdiki durumuna uyarlanmaldr. Bilgilendirme,
bilinçlendirme ve eitim yollar da dahil olmak üzere müktesebatn uygulanmasn salamaya yönelik çabalar sürdürülmelidir. 
müfettilii kapasitesinin güçlendirilmesi ve iyeri artlarnn iyiletirilmesine ilikin sistematik uygulamaya sosyal taraflarn dahil
edilmesi halen önceliini korumaktadr.”
2008 Yl Raporu
“Türkiye’nin müktesebatla iyi derecede uyum salad i sal ve güvenlii alannda bir miktar ilerleme olmutur. çilerin
gerekli mesleki eitimi almadan, ar ve tehlikeli ilerde çalmalarn yasaklamak üzere  Kanunu gözden geçirilmitir. Kimyasal
maddelerden kaynaklanan tehlikelere dair salk ve güvenlik önlemleri uygulama mevzuat deitirilmi ve Mart 2008’de yürürlüe girmitir.  Tefti Kurulu, tefti uygulamalarn uyumlatrmaya balam ve kapasitesini daha da gelitirmitir. Ancak, önemli
eksiklikler devam etmektedir. Özellikle, Çerçeve Direktif’in aktarlmasna dair mevzuat henüz kabul edilmemitir. Mevcut mevzuat özel sektördeki tüm çalanlar kapsamamakta ve kamu sektöründeki içileri darda brakmaktadr. statistikler, ölümcül i
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kazalar ve hastalklarnn özellikle Tuzla Tersanesi’nde önemli
ölçüde artn göstermektedir. Mevzuatn uygulanmas için bilinçlenmenin artrlmas, eitim ve tefti kurumlarnn kapasitelerinin
gelitirilmesi dahil olmak üzere daha fazla çaba gereklidir. Bu
alanda hazrlklar balamtr.”
11. AB KOMSYONU KATILIM ORTAKLII BELGESNDE
SG
“Sendikal haklara, özellikle de sendikalama, grev ve toplu pazarlk haklar ile ilgili olarak AB standartlar ve ilgili ILO Sözlemelerine tam olarak sayg gösterilmesi salanmaldr.”
12. TOPLU  SÖZLEMELERNDE  SALII VE
GÜVENL MADDELER
Sendikalarn imzaladklar TS iki ana bölümden oluur. Bunlar
ücretler ve idari maddelerdir.  sal ve güvenliiyle ilgili maddeler idari maddeler kapsamndadr. Sendikalar daha iyi bir ücret
almaya çalrlarken, SG maddelerinin de ayrntl bir ekilde
TS’lerde yer almasna çalmaldrlar. Ücret dndaki sorunlara
yeterince eilmeme sonucunda SG alannda var olan haklar iletilemez duruma gelebilir. Sendikalar SG alannda eitimleriyle,
birimleriyle, aratrmalaryla henüz istenilen düzeyde deildir. Bu
da TS’lerde SG ile ilgili maddelerin yeterince olmamas ya da
olsa bile etkili bir biçimde hayata geçirilememesi gibi sorunlarn
yaanmasna neden olmaktadr.
13. SG Alannda Örnek Çalmalar (YOL-, TÜRK METAL,
ÇMSE-, DER-)
a) naat ikolunda YOL- sendikasyla NTES arasnda ortak çalmalar balam, ortak eitim merkezi açlmtr. Bu iki
sendika yaklak 10 AB projesini uygulamaktadr. Bu projelerin
arasnda arlk i sal ve güvenliiyle ilgilidir.
b) TÜRK-METAL ve MESS tarafndan planlanan ortak eitim
projelerinden bugüne kadar yüzlerce içi yararlanmaktadr.
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c) ÇMSE- sendikasyla ÇMS ortaklnda OHSAS-18001
Projesi çerçevesinde i sal ve güvenlii çalmalar sürdürülmektedir.
d) Deri i kolunda T. DER- sendikasyla TÜDS ortaklnda “yerlerinde  Sal ve Güvenlii Modelinin Uygulanmas Projesi” uygulanmtr.
e)

Basn- sendikasnn gerçekletirdii SG eitimleri

14. TÜRK-’in SG Alanndaki Çalmalar
 Sal ve Güvenlii konusuna büyük önem veren , eitim
faaliyetleriyle, yaynlaryla, bu alandaki çalmalarn sürdüren
TÜRK-, toplumun tüm kesimlerinde  Sal ve Güvenlii bilinci ve kültürünün yaratlmas için taraflarn çabalarn younlatrmalar gerektiine inanmaktadr.
çi sal i güvenlii konusunu çevre konusuyla birlikte ele
alan TÜRK-’in, bata riskli ikollar, ara kademe teknik elemanlarn eitimi, karma eitimler, ikolu ve iyeri eitim çalmalar
olmak üzere, bu alandaki çalmalarn says ylda 40 haftay bulmaktadr.
Bu eitimler, panel, sempozyum gibi faaliyetlerle, afi, broür,
kitap gibi yaynlarla desteklenmektedir. Ayrca, genç içilere yönelik eitimlerin yan sra, son 10 yldr çocuk içilik konusu da eitim çalmalarna dahil edilmitir. TÜRK-, çocuk içiliine kar
mücadeleyi temel sorunlarn çözümü yönündeki mücadelenin bir
parças olarak görmektedir. Çocuk içiliine kar mücadele eden
ulusal ve bölgesel eylem komitelerimiz, konuyu yerelden ulusala,
ulusaldan uluslararas platforma sürekli gündemde tutmaktadrlar.
Ancak, tek bana TÜRK-’in bu faaliyetlerinin yeterli olduunu söylemek mümkün deildir. Bata devlet olmak üzere, içiiveren, üniversiteler, mesleki birlikler gibi kurum ve kurulular,
içi sal ve i güvenliinin taraflar durumundadr. Çalanlarn
salnn korunmasnda, üretimin sürdürülmesinde ve çalma
barnn korunmasnda taraflara sorumluluklar dümektedir.
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Ortak amaç, çalanlarn yaam kalitelerinin artrlmas, iletmelerin üretime devam etmeleri ve ülkemizin verimlilik düzeyinin
yükseltilmesidir. Bunun için bata devlet olmak üzere taraflar olarak birlikte çalmal, huzurlu , salkl güvenli çalma ortam ve
kültürü birlikte gelitirilmelidir.
15.  Sal ve Güvenlii Alanna Sendikal Yaklam
Günümüzde küreselleme rekabetin boyutlarn geniletmi,
maliyetlerin düürülmesi temel hedef haline gelmitir. Kayt-d
ekonominin yaygn olmas, sosyal güvenlik haklarna uyulmamas,
vergi ödenmemesi ve sigortasz-sendikasz içi çaltrlmas bakmndan da temel sorunlarn yaand iletmeler küçük ve orta boy
iletmelerdir. Bilindii gibi, ekonomik skntlar yaayan, teknolojileri geri olan KOB’lerde maliyetin ilk düürüldüü yer, içi sal
ve i güvenlii önlemleridir. Bu koullarda, açlk ve i kazas riski
arasnda tercih yapmaya zorlanan insanlar, salksz ortamlarda
çalmay, yani i kazas riskini tercih etmektedirler. Özelletirme,
taeronlama ve esnek çalma biçimleri de salksz-güvenliksiz
bir çalma yaamn dayatmaktadr.
çi Sal ve  Güvenliiyle ilgili ILO sözlemelerinin ve AB
standart ve normlarnn, 4857 sayl  Kanununun ve çkarlan
yönetmeliklerin kimi maddelerine yansdn görüyoruz. Ancak,
çada içi sal ve i güvenlii standartlar ve normlarndan söz
edebilmemiz için, tüm iyerlerinin ve tüm çalanlarn salk ve
güvenlik kapsamnda olmas gerekmektedir. Özellikle küçük ve
orta boy iletmelerdeki, tarmsal alandaki olumsuz koullar dikkate alndnda bu maddelerin yeterli olmad görülmektedir.
çi sal ve güvenlii kurulunun sadece 50’den fazla içi çaltran iyerlerinde kurulmas; salk birimi kurma ve iyeri hekimi çaltrma zorunluluunun yine 50’den fazla içi çaltran iyerlerini kapsamas; i güvenlii ile ilgili görevli mühendis veya
teknik elamanlarnn yine 50’den fazla içi çaltran iyerleri için
getirilmesi önemli bir eksikliktir. Kald ki, “stihdam Paketi” ad
verilen 5763 sayl Kanun’la i sal ve güvenlii hizmetlerinin
serbest piyasann insafna braklma tehlikesi vardr.
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Bilindii gibi, 50’den az içi çaltran iyerlerinin tüm iyerleri
içindeki oran yaklak yüzde 90’ bulmaktadr. SSK’nn verilerine
göre, i kazalarnn yüzde 70’i 50’den az içi çaltran iyerlerinde
olduu göz önünde tutulursa, çalanlarn büyük bir bölümünün
salk-güvenlik haklarndan yararlanamadklar ortaya çkmaktadr.
Bu olumsuz tabloyu deitirmek için, 50’den az içi çaltran
iyerlerinin ortak salk birimleri oluturmalarnn zorunlu hale
getirilmesi, eitliin salanarak i sal ve güvenliinden her
çalann yararlanmas gerekmektedir.
16. Sonuç ve Öneriler
ÇSGB  Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü tarafndan hazrlanan “Ulusal  Sal ve Güvenlii Sistemi” balkl taslak
raporda, ülkemizde i sal ve güvenliinin güçlü ve zayf noktalarna yer verilmitir. Taslak metni incelendii zaman, sisteminin
zayf noktalarnn güçlü noktalarndan çok daha fazla olduunu
ortaya koymaktadr. Buna göre, sistemde 10 güçlü nokta varken
zayf taraf ise 17 maddede ifade edilmektedir. Bu zayf noktalardan ikisini belirtmemiz gerekirse; birincisi, mevzuatn dankl
ve kapsam, ikincisi ise, mevzuatn etkili uygulanmamasdr.
Bu da gösteriyor ki, ülkemizde çalanlarn tamamnn i sal
ve güvenliinin koruyucu emsiyesi altna alnmas, i kazalarnn
ve meslek hastalklarnn, dolaysyla ölümlerin ve yaralanmalarn
en aza çekilmesi için;
çi Sal ve  Güvenliiyle ilgili ILO sözlemelerinin ve AB
standart ve normlarnn, 4857 sayl  Kanununun ve çkarlan
yönetmeliklerin kimi maddelerine yansd bilinmektedir. Ancak,
çada içi sal ve i güvenlii standartlar ve normlarndan söz
edilebilmesi için, tüm iyerlerinin ve tüm çalanlarn salk ve
güvenlik kapsamnda olmas gerekmektedir. Özellikle küçük ve
orta boy iletmelerdeki, tarmsal alandaki olumsuz koullar dikkate alndnda bu maddelerin yeterli olmad görülmektedir. Bu
olumsuz tabloyu deitirmek için, 50’den az içi çaltran iyerlerinin ortak salk birimleri oluturmalarnn zorunlu hale getiril97

mesi, eitliin salanarak SG’den her çalann yararlanmas gerekmektedir.
Ulusal mevzuat bir bütün olarak tarm, inaat, maden, denizcilik vb. tüm sektörleri ve çalanlar içine alarak, ILO sözlemeleri,
AB direktifleri, uluslararas standart, norm ve ilkeler yönünde
düzenlenmelidir. Türkiye,  Sal ve Güvenlii ve Çalma Ortamna likin 155,  Sal Hizmetlerine likin 161 sayl ILO
sözlemelerini onaylamtr. Bunlar olumlu admlardr. ILO’nun
tarmda i güvenliine ve i salna ilikin 184 sayl Sözlemesi
ile 192 sayl Tavsiye Karar, ILO’nun bu soruna verdii önemi
göstermektedir. Tarmn yannda inaatla ilgili 167 sayl naat
lerinde Salk ve Güvenlik Sözlemesi ve 175 sayl Tavsiye Kararnn ve ILO’nun 176 sayl Madenlerde Salk ve Güvenlik Sözlemesi ve 183 sayl Tavsiye kararnn, ayrca ILO’nun 187 sayl 
Sal ve Güvenliini Tevik Sözlemesinin onaylanmas ve ulusal
mevzuata yanstlmas yönündeki çalmalarn en ksa zamanda
balatlmas gerekmektedir.
 Kanunu içinde kimi maddelerin yer ald i sal ve güvenliiyle ilgili maddeler deil, örneklerine ABD, sveç, Finlandiya
gibi gelikin ülkelerdeki gibi bir çi Sal ve  Güvenlii Kanunu sosyal taraflarn da taleplerini dikkate alnarak en ksa zamanda çkarlmal ve Kanun ilgili tüzük ve yeterli sayda yönetmelikle
desteklenmelidir.
“stihdam Paketi” ad verilen 5763 sayl Kanun’la i sal ve
güvenlii hizmetlerinin serbest piyasann insafna braklmas söz
konusudur. Yaknlarda Kabul edilen yeri Salk ve Güvenlik
Birimleri ile Ortak Salk ve Güvenlik Birimleri Hakknda Yönetmelikte 50 içi snrlamas devam ederken, 50 ve daha fazla içi
çaltran iyerlerinin SG hizmetlerini dardan salamalarnn,
baka bir ifadeyle salk hizmetlerinin taerona devredilmesinin
yolu açlmtr. Anlan yönetmelikle, iyeri hekimleriyle i güvenlii uzmanlarnn i tanmlarnda, çalma biçimlerinde çeitli skntlarn yaanaca, bu durumun SG kurullaryla risk deerlendirmesi çalmalarna da olumsuz yansyaca söylenebilmektedir.
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“Ulusal  Sal ve Güvenlii Politika Belgesi” Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyi’nde kabul edilmi, bu belge dorultusunda 2006- 2008 Eylem Plan belirlenmitir. Bakanln 2006–2008
Politika Belgesi’nde yer alan SG hedefleri deerlendirildiinde;
SG Kanunu’nun çkarlmasnda geç kalnd söylenebilmekte,
son ekli sosyal taraflara gösterilmeden Meclis’e gönderilen Kanun
metninin oda ve meslek birliklerinin yan sra sosyal taraflar da
tatmin etmeyecei anlalmakta, i kazalarnn yüzde 20 orannda
azalmad gibi, tam tersine bir art gösterdii, meslek hastalklar
tan sisteminin gelitirilemedii ve yaygnlatrlamad görülmektedir. Önceki belge de dikkate alnarak Konsey’de kabul edilen
2009–2013 Eylem Plan’ndaki hedeflere ulalmaldr. Bu hedeflere
ulalmasnda küresel kriz, ekonomik kriz ya da içi maliyetleri
bahane edilmemelidir.
Ulusal  Sal ve Güvenlii Konseyi’nin acil yapmas gereken
çalmalardan biri de, ülke düzeyinde i sal ve güvenlii veri
tabannn bata maden, inaat, gemi tersane yapm, tarm olmak
üzere tüm sektörler dikkate alnarak farkl boyutlaryla ortaya
çkarlmasdr.
yerlerinde oluturulan  Sal ve Güvenlii Kurullar demokratik yaplar olarak düzenlenmeli, kurullarn yaptrm gücü
olmaldr.
 müfettii says artrlmal ve iyeri denetimleri etkin olmaldr.
Toplumda i sal ve güvenlii duyarll ve bilinci oluturmak için yaplmakta olan SG haftalar, bölgesel konferanslar vb.
etkinlikler çeitlenerek sürdürülmeli, SG eitimleri bu alan da
içine alacak ekilde yeniden yaplandrlmaldr.
Salkl ve güvenlikli çalma koullarnn salanmas, i kalitesinin artrlmas ve buna bal olarak i kazalar ve meslek hastalklarnn önlenmesi, ölümlerin ve sakatlanmalarn ortadan kaldrlmas veya azaltlmas sadece yasal düzenlemelerle, mevzuatla
mümkün olamamaktadr. Yasalarn yannda bata içi ve iveren
kesimi olmak üzere, toplumun her kesiminde güvenlik bilincinin
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ve güvenlik kültürünün oluturulmas hayati bir önem tamaktadr.
verenler i sal ve güvenlii ile ilgili alacaklar tedbirleri ek
bir maliyet olarak görmemeli, tam tersine tedbirleri, i kazalar ve
meslek hastalklarn azaltan, dolaysyla maliyeti azaltan, verimlilii ve üretim artn salayan uygulamalar olarak düünmelidir.
Küreselleen dünyada salkl ve güvenlikli bir iyerinin ve bu
iyerinde üretilmi mallarn rekabet ansn artrd da göz ard
edilmemelidir.
Sosyal taraflarn, inaat ikolunda YOL- sendikasyla
NTES’in, metal ikolunda TÜRK-METAL sendikasyla MESS’in,
çimento ikolunda ÇMSE- sendikasyla ÇMS’in, deri ikolunda
T. DER- sendikasyla TÜDS’in ve BASIN- sendikasnn SG
alannda sürdürdüü örnek çalmalar dier ikollarnda yaygnlatrlmaldr.
Sendikalar her türlü olumsuzlua karn, SG alannda birimleriyle, eitimleriyle, aratrmalaryla iyi bir düzeye gelmeli, ikollarnn gerektirdii SG eitimlerini yaygnlatrmal, içilerin hak ve
özgürlüklerini koruyup gelitirmeye çalrlarken, SG’yle ilgili
maddelerin TS’lerde yer almas için mücadele etmeli, içilerin SG
haklarn gelitirmelidirler. Çalanlar öncelikle kendi salklar ve
güvenlikleri için SG tedbirlerini almal, SG Kurullarnda etkin
çalmal, çalma bar için, iletmeninin verimlilii için SG kültürü edinmeleri gerçeini göz ard etmemelidirler.
Tüm taraflarca göz ard edilmemesi gereken en önemli nokta
ise, SG sorunlarnn çözümünün “önce insan” anlaynda odaklanan adaletçi, eitlikçi ve katlmc bir yaklamla her alanda örgütlenme kültürünün edinilmesiyle mümkün olacadr.
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Ç VEREN YÜKÜMLÜLÜKLER
Ferhan TUNCEL

Deerli arkadalar;
Bugün sizlere i sal ve güvenlii konusunda içi ve iverenlerin yükümlülüklerine ilikin açklamalar yapacam.
Dier derslerde yeri geldikçe dinlediniz ben bir kez daha hatrlataym. Ülkemiz i kazalar ve meslek hastal sonucu ölümlerde
Dünya’da ilk sralarda yer almaktadr. AB ülkeleri arasnda ise
maalesef birinci gelmekteyiz. Bu nedenle hepimiz olaydan en fazla
etkilenen taraf olduumuz için hak ve sorumluluklarmz iyi bilmeliyiz.
Ve daha en batan unu da iyi bilmeliyiz, burada, i sal ve
güvenlii konusunda karmza çkan her norm, bir yaanlmln sonucu. Bir normun domas için, içimizden biri ya ölüyor ya
sakat kalyor. Bunu hiç unutmayalm.
Hepimiz temel ihtiyaçlarmz karlayabilmek için çalmak zorundayz. Ancak, yalnz çalmak yetmiyor, evimize de sa salim
dönebilmeliyiz. Yani hukuki ad ile yaama hakkmzn da güvence altna alnmas gerekli. Çalma hakk nasl bir insan hakk
ise yaama ve vücut bütünlüünü korumak, ondan daha önemli
bir insanlk hakk. Bunu da unutmayalm.
Öte yandan çalan olarak biz ie belki tek bana gidiyoruz
ama çoumuzun bakmakla mükellef olduumuz ailelerimiz var.
Bu nedenle yaama hakkn dar deil geni manada alglamak
lazm. Yaama hakk sadece çalann deil, onun bakmakla mükellef olduklarnn da sosyal hayatn, ruh ve beden saln ilgilendiriyor.
Yani sözün özü bu i tek bir insann etrafnda deil.  sal ve
güvenlii önlemi alnmadnda veya alnan önleme uyulmadnda sadece o kii deil, ailesi deil, 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 sralarda olmas, yasal bakmdan geri olmamzdan kaynaklanmamaktadr. Hatta tam tersi yasal çerçeve bakmndan ülkemiz kötü
durumda deildir. Ancak bir konu hakknda yasal düzenleme
yapmak sorunlar çözmüyor. Yasal düzenleme sadece yol gösterir.
Sorunlarn çözümü için gösterilen yolu takip etmek gerekir. Yani
unu demek istiyorum bizde ki eksiklik daha çok eitim ve denetim fonksiyonlar açsndan ortaya çkan eksikliklerdir.
Bu temel bilgilendirmeden sonra imdi ders konumuza balayabiliriz. Konu hakkndaki temel düzenlemeler 4857 sayl  Kanununun
5. Bölümünde yer almaktadr. Bu bölümün bal “ Sal ve Güvenlii”dir. 77. ile 89. maddeler bu bölümde yer alrlar. Ama önce
kanunun daha ba ksmlarnda yer alan temel bir maddeyi bilmemiz
gerekli. Bu madde  Kanununun “eit davranma ilkesi” ni düzenleyen 5. maddesi.
Eit davranma ilkesi Md. 5
veren eit durumdaki içileri arasnda hakl veya objektif neden olmadan, keyfi veya hukuken hakl görülmeyecek nedenlerle
farkl davranmamaldr. Bu anlamda, iverenin her içiye mutlak
olarak eit davranmas gerektii sonucu çkarlmamaldr; çünkü,
eit davranma yükümlülüü, ayn ite, ayn nitelikte ve ayn verimde çalan içiler için söz konusudur. u hususu vurgulamak
gerekirse, eitlik sadece eit nitelikte ve durumda olan içiler arasnda söz konusu olabileceinden, eit davranma borcu, örenim
derecesi, kdem, ya gibi objektif ve bunlar yannda çalkanlk,
verimlilik, yetenek, liyakat gibi subjektif niteliklerle snrlandrlm olduundan, iveren açsndan her zaman bu ekilde bir farkllk iddia edilebileceine göre, eitlik ilkesinin, örnein ücretler
konusunda uygulanmas güçlük arz edecektir. Gerçekten de, eitlik, eit niteliklerin varl halinde söz konusu olabileceinden, eit
davranma borcu, örenim derecesi, ya, kdem gibi, objektif niteliklerle ve çalkanlk, beceriklilik, kabiliyet, liyakat gibi subjektif
niteliklerle snrlandrlmtr. Bu niteliklere her içi aynen sahip
deildir; dolaysyla, içi ücretleri konusu da farkllk yaratlabilecektir. Ancak, içilere, eit ölçüde, seyyanen bir zam uygulanmas
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halinde, artk içilerin kiisel niteliklerine baklmadan eit ilem
görmeleri ve baz içilerin zam dnda braklamamalar gerekir.
Eit davranma ilkesinin içerii, ilk planda, ayrmclk yasana
yönelik olup; eit davranma emrine yönelik deildir. Bu ilke daima, yalnzca bir veya birkaç içi lehine etki dourur. Ayrca söz
konusu ilke, haklarn tesisine hizmet eder; yoksa snrlandrlmasna deil, anlan ilke, ivereni yükümlülük altna sokmaktadr.
çi açsndan bu hükme dayanlarak bir yükümlülük tesis edilemez. Eit davranma ilkesi, iyerinde münferit bir içinin veya içi
grubunun herkesin yararland bir i ilikisi düzenlemesinin kapsam dna çkarlarak daha kötü konuma sokulmasn yasaklamaktadr.
Eit davranma ilkesi, bir veya birkaç içiye ayrcalkl davranlmasn yasaklamamaktadr.
Bir grup içerisinde yer alan içi ayn grup içerisindeki dier içilere oranla keyfi olarak daha kötü konuma sokulamaz.
Sözleme özgürlüü prensibi, kural olarak, i hukukuna ait eit
davranma ilkesine oranla öncelie sahiptir. Dolaysyla, kural olarak, eit davranma ilkesi, ie alnma da ücretin belirlenmesinde
etkili deildir. Bununla birlikte,  Kanunu'nun 5. maddesinin
4'üncü fkras gerei, ayn veya eit deerde bir i için cinsiyet nedeniyle daha düük ücret kararlatrlamaz.
 Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fkras, mutlak ayrmclk yasan düzenlemektedir. öyle ki, i ilikisinde dil, rk, cinsiyet, siyasal düünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayal ayrm yaplamaz.
veren i ilikisinde yönetim hakkn kullanrken de eit durumda olanlara eit davranma esasna uygun hareket etmelidir.
Örnein, sigara içme yasann uygulanmasnda, kap denetimine
ilikin talimatlarda, iin içilere datlmasnda, fazla çalmalarda,
tatil ve gece çalmalarnda içiler arasnda bir ayrm yapmamas
gerektii gibi ayn disiplin suçunu ileyenlere farkl disiplin cezas
uygulamamas da gerekir.
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verenin eit ilem ilkesine dayanmas,  Kanunu'nun 22'nci
maddesi anlamnda deiiklik feshine imkan salayan acil iletmesel gerek olarak kabul edilemez.
verenin eit davranma borcuna aykrlnn yaptrm,  Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenen dört aya kadar ücret tutarnda tazminat ile yoksun brakld haklarn talep edilebilmesidir. Eit davranma borcuna aykrlk oluturan ayrmc davran,
sendikal nedene dayanyorsa, sendikal tazminat da söz konusu
olur.
Eit ilem yapma borcuna aykr davrann dier yaptrm ise,
içinin dört aya kadar ücreti tutarnda bir tazminat talep edebilmesidir. Bu hükmün gerekçesine göre, bu tazminat için esas alnacak
ücret, asl ücret yani çplak ücret olup, ücretin ekleri olan ikramiye,
prim ve paraya ilikin sosyal yardmlar buna dahil deildir. Görüldüü üzere, kanun koyucu, tazminat miktarn maktu olarak
tespit etmemitir. Tazminat miktar, "dört aya kadar" dendiine
göre, tazminatn tutan, her somut olayn özelliine göre, özellikle,
içinin maruz kald ayrmn arl, içinin ii, unvan, iyeri
içindeki pozisyonu, kdemi gibi faktörler dikkate alnarak, hakim
tarafndan "uygun bir tazminat" olarak belirlenecektir.  Kanununun 5'inci maddesinde öngörülen bu tazminat, iverenin ayrmclk tekil eden davranna yönelik bir yaptrm olup, içinin urad zararla bir balants kurulmamtr. Dolaysyla, içinin, söz
konusu tazminat talep edebilmesi için, salt ayrm oluturan bir
ilem veya davrana maruz kalmas yeterli olup; ayrca zarara
uram olmas art deildir.
Öngörülen tazminat, içinin urad zarara karlk isteyebilecei en yüksek tazminat miktar deildir. Bu balamda belirtmek
gerekirse, hakimin söz konusu tazminata hükmedebilmesi için
içinin talebi art olup; resen bu tazminat takdir edemez. Öte yandan, içinin söz konusu tazminat talep edebilmesi için, i ilikisinin sona ermi olmas da art olmayp; sözleme ilikisi devam
ederken de bu tazminat talep edilebilir. Bu hüküm nisbi emredici
olup; söze konu olan tazminatn toplu i sözlemeleri ile i sözlemeleri ile arttrlmas mümkün kabul edilmelidir.
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imdi gelelim beinci bölüme. 4857 sayl  Kanunumuzun
beinci bölümündeki ilk madde 77. Madde. Maddenin bal
“verenlerin ve içilerin yükümlülükleri”.
Maddenin ilk fkras öyle; “iverenler iyerlerinde i sal ve
güvenliinin salanmas için gerekli her türlü önlemi almak, araç
ve gereçleri noksansz bulundurmak, içiler de i sal ve güvenlii konusunda alnan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler”
Evet fkra ksack ama içerii tüm bu beinci bölümü içine alyor. imdi 1. fkra diyor ki, iveren sen iyerinde i sal ve güvenliinin salanmak için gerekli her türlü önlemi al; araç ve gereçleri noksansz bulundur. Biraz önce de belirttiim gibi bu beinci bölümün anahtar maddesi bu 77. madde. lerde herhangi bir
ekilde zararlandrc bir olayla karlaldnda ilk baklacak
madde bu. Bir dava söz konusu olduunda “sorumluluk” dediimiz keskin klcn ne tarafa vuracan bu madde belirliyor. “hukuka aykrlk”, “kusur”, “zarar” gibi kavramlar bu madde ile
deerlendiriliyor. O nedenle bölümün en önemli maddesi bu.
77. madde, madde gerekçesinde açkça ifade edildii gibi yargsal içtihatlara da dayal olarak iverenlere “denetim” ve “eitim”
görevleri yüklemitir. Özellikle iverenler, i sal ve güvenlii
tedbirlerine içiler tarafndan uyulup uyulmadn denetleyeceklerdir.
Uygulamada ve yargya gelen i kazalar/meslek hastalklar/ölüm olaylarndan doan tazminat davalarnda görüldüü üzere, içiler alnan tedbirlere uymakta ihmal göstermektedirler. te
bu gibi zararl sonuçlardan içinin korunmas için Yasa Koyucu
iverene “görev” yüklemitir. çilere mesleki riskler, alnmas
gereken tedbirler konusunda gerekli eitim verilecektir. Eitimin
usul ve esaslar için yönetmelik çkarlmas öngörülmütür. Ki
konuyu düzenleyen Çalanlarn  Sal ve Güvenlii Eitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik 2004 ylnda yaynlanmtr. Öte yandan Avrupa Direktifleri dorultusunda çraklar ve stajyerlerde i sal ve güvenliine ilikin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan koruyucu hükümlerden yararlanacaklardr.
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Ayrca bu madde kanunun 105. maddesindeki yaptrmla kuvvetlendirilmi kamu düzenine ilikin buyurucu nitelikte bir maddedir.
Peki, imdi konutuumuz bu birinci fkradaki görevler neler?
Yasa koyucu iverenlere ve içilere ne gibi görevler vermitir.
Kanuna göre, iverenler iyerlerinde i sal ve güvenliinin
salanmas için; gerekli her türlü önlemleri almak, araç ve gereçleri
noksansz bulundurmak, içilerde i sal ve güvenlii konusunda alman her türlü önlemlere uymakla yükümlüdür.
Yani bir taraftan iverenlere dier taraftan içilere “yükümlülük” verilmitir. Burada “gerekli her türlü önlemleri almak” sözcük grubu önemlidir. Bu sözün altn çizelim. Zira bu sözcükler
sayesinde, iverenler için sorumluluk “tehlike sorumluluu” yönünde genilemektedir.
Burada yeri gelmiken tehlike sorumluluu hakknda biraz
açklama yapaym. Bizim hukuk sistemimizde asl olan “kusur
sorumluluu”dur. Yani bir kimse ya da iveren diyelim bir olaydan dolay sorumlu tutulacak ise evveliyetle kusur oranna baklr.
Ancak, ilerleyen yllarla birlikte özellikle i hukuku bakmndan
sanayinin gelimesi ile iyerlerinde kullanlan teknik ekipmanlarn
yani ar makineler, motorlu araçlar ve sair ekipmanlarn çoalmas sonucunda alnan veya alnabilecek her türlü önlemlerle dahi
önüne geçilmesi olana bulunmayan tehlikelerin ortaya çkmas,
dolaysyla i kazalar ve meslek hastalklarnn büyük artlar
göstermesi karsnda kusura dayanan sorumluluk ilkesi yetersiz
kalm ve gerek öretide ve gerekse Yargtay uygulamalarnda
“tehlike sorumluluu” kabul edilmitir. Tehlike sorumluluu
dediimiz sorumluluk, kusursuz sorumluluk halinin en ar biçimidir. Yani burada somut bir olayda iveren her türlü özen borcunu yerine getirmi olsa dahi, meydana gelen bir kazadan dolay
sorumluluktan kurtulma olana yoktur. Ancak altn dikkatle
çizelim, tehlike sorumluluu bir “sonuç sorumluluu” da deildir.
yerinin iletilmesi veya bundan doan tehlikeler ile oluan zarar
arasnda “uygun bir illiyet ba” yoksa, iverenin sorumluluundan söz edilemez.
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lliyet ba ya da buna nedensellik ba da denir. Bu bir hukuk
terimidir. Ortaya çkan hukuki sonuç ile bu sonucu douran olgular arasndaki badr. Ortaya çkan zarar ile failin davran (fiil)
arasndaki balant olarak tanmlanabilir. Yalnz biz burada dikkat
ederseniz uyun illiyet ba terimini kullandk. Bu deyim, hayat
tecrübelerine göre, olaylarn normal aknda, bir fiilin meydana
getirebilecei zararlarla olan mantki illiyet badr.
Tehlike sorumluluunda, illiyet ba “mücbir neden”, “zarar
görenin kusuru” veya “3. kiinin kusuru” ile kesilir. Kusuru olmayan ve kendisinden beklenen özeni gerei gibi yerine getirmi olan
bir ivereni, iyeri ya da iletmeyle ilgisi bulunmayan mücbir nedenlerden sorumlu tutmak adalet ve hakkaniyete uygun deildir.
Somut olaya bakalm; olayda davaclarn murisi, sevk ve idaresindeki kamyon ile depremzedelere gda maddelerini götürmek
üzere görevlendirilmi, dinlenme tesislerinde mola verdii srada
meydana gelen depremde enkaz altnda kalarak yaamn yitirmitir. Olay, 506 sayl Yasann 11. maddesine göre i kazasdr. Ancak, olayn i kazas olarak nitelendirilmesi, iverenin bu kazadan
sorumlu tutulmasn gerektirmez. Kazann görev nedeniyle gerçeklemi olmas, iverenin sorumluluu için yeterli deildir. Çünkü olay doal afet niteliinde zorlayc neden olan deprem sonrasnda gerçekletii için, iyerine özgü tehlike ile meydana gelen
sonuç arasnda uygun illiyet ba bulunmadndan iverenin sorumluluuna gidilemez.
imdi tekrar geriye gidelim ve hatrlayalm, biraz önce dedim
ki bu madde de "gerekli her türlü önlemleri almak" eklinde yer
alan ibare nedeniyle tehlike sorumluluu yönüne gidilmeye balanmtr. Bunun sebebi var. Çünkü daha önce yürürlükte olan
1475 sayl Kanununda bu ibare yerine "gerekli olan yapmak"
eklinde bir ibare vard. Ve bu sözcükler ancak yarg kararlar ile
imdiki anlamn bulabiliyordu. Bu yönüyle imdi kullanlan bu
ifade tarz amaca daha uygun olmutur.
Böylece kabaca da olsa iverenin temel görevi ve yükümlülüü
hakknda bir fikir edinmi olduk. imdi fkrann ikinci ksmna
devam edelim. Gördüünüz üzere fkrann kendisi bir solukta
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okunacak kadar ksa ama az önce dediim gibi tüm çat bu madde
üzerine kurulu. Devam edelim ilk fkrada içiye de görev yüklenmitir. çiler de i sal ve güvenlii konusunda alnan her türlü
tedbire uymakla yükümlüdürler. Bu yolla madde de içi ve iveren
arasnda bir paralellik bir paralellik salanmtr. Bu madde tazminat davalarnda özellikle kar kusurun belirlenmesinde önem
tar. Görülecei üzere Yasa Koyucu terazinin bir tarafna içi bir
tarafna ivereni koymu. Her iki taraf da görevlendirmitir. Bunu
unutmayalm. Çünkü Hangi tarafn görevinde ihmal gösterdiinin
saptanmasnda ise bu maddenin ikinci fkras bize yol göstermektedir.
Peki ikinci fkra ne diyor? “verenler iyerinde alnan i sal
ve güvenlii önlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, içileri
kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve
gerekli i sal ve güvenlii eitimini vermek zorundadrlar.
Yaplacak eitimin usul ve esaslar Çalma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenir.”
kinci fkrada iverenin, ilk fkradaki yükümlülüü daha da
netletirilmitir. Yani; verenler iyerinde alnan i sal ve güvenlii önlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, çinin kar
karya bulunduklar riskler, Alnmas gerekli tedbirler, yasal hak
ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, Gerekli i sal ve
güvenlii eitimini vermek zorundadr.
Bu kadar geni yükümlülük Çalma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca çkarlacak yönetmelikle düzenlenecektir. Sözü edilen
yönetmeliin 2004 ylnda çkarldn biraz önce belirtmitik.
Yönetmeliin ad; "Çalanlarn  Sal Ve Güvenlii Eitimlerinin Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik" idi. Bu yönetmeliin dördüncü maddesi "verenin Yükümlülükleri" balkldr. Ve
kanunun imdi incelediimiz 77. Maddesine göre ayrntl bir düzenleme içerir.
4. maddenin ilk cümlesi öyledir: “iverenler iyerlerinde salkl ve güvenli “çalma ortamnn” tesis edilmesi için gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür”. Burada dikkat ederseniz yeni bir
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sözcük kullanld. Bu yeni sözcük “çalma ortam”dr. imdi konutuumuz 77. madde de bu sözcük yok ama nerde var?  Kanunun 1. Maddesinde var. Yani yönetmeliin bu maddesi kanunun birinci maddesinde kullanlan cümle ile paralellik tamaktadr.
Baka bir anlatmla "güvenli çalma ortam" iverenin sorumluluu kapsamndadr.
Yönetmelie tekrar devam edelim. lk cümlede belirtilen amaçla, iverenler, çalanlar, yasal hak ve sorumluluklar konusunda
bilgilendirmek, onlarn kar karya bulunduklar mesleki riskler
ve alnacak gerekli tedbirler konusunda iyerlerinde i sal ve
güvenlii eitim programlar hazrlamak, içilerin bu programlara
devamn salamak ve verilen eitim için uygun yer, araç ve gereç
temin etmekle yükümlüdür.
Görülecei üzere 77. maddesinin ikinci fkras Yönetmelikte biraz daha açklanmtr.
Hatta bir adm daha ileri gidilmi sorumluluk açsndan asl iveren alt iveren ilikisine de deinilmitir. Buna göre; asl iveren
alt iveren ilikisi kurulan iyerlerinde, alt iverene ait çalanlarn
eitiminden, asl iveren ve alt iveren birlikte sorumlu olacaklardr.
Bu düzenleme,  Kanununun ikinci maddesinin altnc fkrasnda yer alan asl iveren alt iveren sorumluluklarn daha özel
olarak açklamtr.
Yine yönetmelie göre; geçici i ilikisi kurulan iveren, geçici i
ilikisi ile çalanlara gerekli eitimi vermekle de yükümlüdür. Bu
düzenleme ile de  K.m 14 ile paralellik kurulmutur.
Ve hemen arkasndan yönetmelik bir adm daha ileri gitmi ve
herhangi bir boluu önlemek gayesi ile son fkrada u hükmü
getirmitir: “verenler, çalanlarna, i sözlemesinin türüne baklmakszn gerekli eitimi vermekle yükümlüdür”. Yani burada
düzenlemenin amac i sözlemesinin türüne baklmakszn her
türlü eitimi vermekle iverenin yükümlü tutulmasnn özünde,
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ivereni içilerin karlaacaklar zararl sonuçlar karsnda boluk
brakmadan özenle görevini yapmaya zorlamak hedefi vardr.
Çünkü önemli olan tehlike olumadan tehlikenin önlenmesidir.
veren için bu görev en az yapt i kadar önemlidir.
Özetleyecek olursak madde 77 ve "Çalanlarn  Sal Ve
Güvenlii Eitimlerinin Usul Ve Esaslar Hakknda Yönetmelik"
iverenin sorumluluunu geniletmitir. Ve yine kanuna paralel
olarak yönetmeliin takip eden 5. maddesinde içinin sorumluluu
da düzenlenmitir. Buna göre çalanlar salkl ve güvenli bir
çalma ortamnn kurulmas için iyerinde düzenlenecek olan i
sal ve güvenlii eitimlerine katlmak ve bu konudaki talimat
ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.
Tekrar kanuna dönelim,
Üçüncü fkra, ivereni görevlendirmitir. vereni, iyerlerinde
meydana gelen i kazasnn tespit edilecek meslek en geç iki i
günü içinde yaz ile ilgili bölge müdürlüüne bildirmekle yükümlü tutmutur. Tabi burada yine söz konusu yükümlülüün kanunun 104. maddesinde ki yaptrmla kuvvetlendirildiini de unutmayalm. Örnein iveren iki i günlük süreyi kaçrr ve kabul
edilebilir bir gerekçe (hastal vs) ile de açklayamaz ise 104. madde belirtilen idari cezay ödemekle yükümlü tutulacaktr. Öte yandan ILO’nun 81 Nolu Sanayi Ve Ticarette  Teftii Hakkndaki
Milletleraras Çalma Sözlemesinin 14. Maddesi gereince de i
müfettilerinin i kazalar ve meslek hastalklar vakalarndan haberdar edilmesi gerekmektedir.
Maddenin son fkrasnda ise, bu bölümde ve i sal ve güvenliine ilikin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin
iyerlerindeki, çraklar ve stajyerlere de uygulanaca vurgulanmtr.
77. madde konusunu kapatmadan önce son olarak konumamn banda söz ettiim “kusur” olayn biraz daha netletirmek
istiyorum. Biliyorsunuz, kanun i sal ve güvenliinin salanmas için iverene her türlü önlemi almak yükümlülüü vermitir.

111

Ve bu durum emredicidir. Ayn ekilde içilerde bu önlemlere
uymayla yükümlü tutulmutur.
O halde kusur ve kar kusur için ölçütlerden biri burada verilmitir. Yani; iverenler iyerinde alnan i sal ve güvenlii
önlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, içileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal
hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, gerekli i sal
ve güvenlii eitimini vermek zorundadrlar. Bunlar eksik olduu
takdirde iveren aleyhine “kusur” dan söz edilebilecektir. Tabi
eksiklikler sadece bunla snrl deildir. Biraz sonra daha detayl
olarak anlatacam üzere 80. maddeye göre i sal ve güvenlii
kurulunu kurmamak ve iyeri hekimlerini bulundurmamak (koullar olmasna ramen) iverenin kusuruna etki eden nedenlerdendir.
85. madde koullarna aykr olarak ar ve tehlikeli ilerde
genç, çocuk ve kadn içilerin çaltrlmas dier bir kusur nedenidir.
87. maddeye aykr olarak çocuk ve genç içilerin çaltrlmas
da bir baka kusur nedenidir.
Öte yandan i sal ve güvenliine ilikin tüzük ve yönetmeliklere aykr davranlar olaylara uygulanrl ölçüsünde kusur
sebebidir.
Yine son bir nokta olarak, tazminata yönelik özel artlara göz
atalm. Öncelikle eylemin i kazas olduunun kurumca kabulü
gerekir. Aksi halde ayn sorun mahkemece çözümlenir.  kazas
kendine özgü bir kavramdr. Sigorta Hukukunun temel ilkeleri
çerçevesinde deerlendirilir. Mahiyet ve unsurlar yasaca dorudan belirlenmi olup ksaca tanm yasann belirledii koullar
dahilinde meydana gelen ve sigortaly bedensel veya ruhsal zarara uratan bir olaydr. Bu haliyle, davada ön artn olayn i kazas
olduunun tespiti olduu açktr.  ve Sosyal güvenlik hukuku ile
ilgili düzenlemeler kural olarak kamu düzeniyle ilgilidir. Bu bakmdan kusur ve hesap raporlarnn alnmas ve sair hususlarn
incelenmesi davann nitelii göz önünde tutularak gerçein sap112

tanmas yönünde taraflarn istemlerine baklmakszn hakimin
görevi gereince resen yerine getirmesi gerekli hususlardandr.
Ve evet unutulmayalm ki yorgun insann dikkati azalr, hareketleri yavalar, alglama ve koruma özellikleri yavalar, düünme
yetenei azalr ve düüncesi güçleir. Fiziksel ve zihinsel hareketlerde verim azalr. Yorgunluun en açk belirtisi dikkatin azalmasdr". Bu durum i kazalarna bir davetiye sonucu çkarr.
imdi sradaki madde “ sal ve güvenlii yönetmelikleri”
balkl 78. madde. Hemen belirtelim bu madde içi veya iverene
deil dorudan devlete yükümlülük getiren bir maddedir. Bu
maddeye dayanlarak 21 tane yönetmelik çkarlmtr. u an yürürlükte olan madde 15.05.2008 tarihinde 5763/3 md.si ile deitirilmi bir maddedir. Madde deitirilirken bal da deitirilmitir. Deitirilmeden önceki bal “Salk ve Güvenlik Tüzük ve
Yönetmelikleri” idi. Bu balkta yer alan tüzük ibaresi çeitli tartmalar yaanmasna neden olmutur. Özellikle maddenin önceki
haline dayanlarak çkarlan i sal ve güvenlii tüzüü Dantay tarafndan iptal edildi. Dantay iptal gerekçesi olarak “i sal ve güvenliine ilikin temel ilkelerin 4857 sayl Yasa uyarnca
çkarlacak bir tüzükle, uygulamann ise bu çerçevede çkarlacak
yönetmeliklerle düzenlemesini” gerektiinden bahisle iptal karar
vermitir. imdi yeni yaplan düzenlemede tüzük ibaresi kaldrlm ve böylelikle yönetmelik ile düzenlemenin yolu açlmtr.
Tabi bu deiikli yaplrken madde yeni bir anlayla tekrar kaleme
alnmtr.
Buna göre; “Bu Kanuna tabi iyerlerinde i sal ve güvenlii
artlarnn belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alnmas, iyerlerinde
kullanlan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çkabilecek i kazalar ve meslek hastalklarnn önlenmesi ve özel durumlar sebebiyle korunmas gereken kiilerin çalma artlarnn
düzenlenmesi, ayrca i sal ve güvenlii mevzuatna uygunluu yönünden; içi says, iin ve iyerinin özellikleri ile tehlikesi
dikkate alnarak iletme belgesi almas gereken iyerleri ile belgelendirilmesi gereken iler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin
alnmasna ilikin usul ve esaslar, i sal ve güvenlii ile ilgili
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konularda yaplacak risk deerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve aratrmalarn usul ve esaslar ile bunlar yapacak kii ve
kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve
verilen iznin iptal edilmesi Salk Bakanlnn görüü alnarak
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca çkarlacak yönetmeliklerle belirlenir.” denildi.
Bu maddenin eski hali döneminde çkarlan yönetmeliklerin yerine henüz yeni yönetmelik çkarlmamtr.
in durdurulmas veya iyerinin kapatlmas Md. 79
Bu maddede ILO’nun 81 Nolu Sanayi ve Ticarette  Teftii
Hakkndaki Milletleraras Çalma Sözlemesi esas alnmtr. 81
sayl bu Kanunun " Sal ve Güvenlii" balyla düzenlenen
beinci bölümün içeriindeki çou maddeleri kapsamaktadr. Ancak 4857 sayl Kanunda iyerlerinin dorudan teftii ile ilgili düzenleme bulunmamaktadr. Halbuki 81 sayl Sözleme Anayasann 90. maddesi dorultusunda buyurucudur.
Birinci fkrada, "tehlike" ve "iin tamamen ve ksmen durdurulmas" kavramlarna yer verilmitir.
yerinin tesis (kurulu) ve tertiplerinde (düzenleniinde), çalma yöntem ve ekillerinde, makine ve cihazlarnda içilerin yaam için tehlikeli olan bir husus tespit edilir ise bu tehlike giderilinceye kadar; tehlikenin niteliine göre, i tamamen veya ksmen
durdurulur veya iyeri kapatlr.
Peki bu nasl olur? Kanun düzenlemi, iyerlerini i sal ve
güvenlii bakmndan denetlemeye yetkili iki müfetti, bir içi ve
bir iveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluan be kiilik bir
komisyon kararyla olur. Yine kanuna göre komisyona kdemli i
müfettii bakanlk eder. Komisyonun çalmalar ile ilgili sekretarya ileri bölge müdürlüü tarafndan yürütülür
imdi burada maddeyi biraz açalm ve aamalarna bakalm.
Öncelikle tehlike kavramn inceleyelim. Tehlike nerden doabilir? yerinin konumu ve düzenleniinden doabilir. Bu tehlike
eya kaynakldr. Çalma yöntem ve ekillerinden de tehlike do114

abilir. Obje iyeri olduuna göre iyerinin çalma yöntem ve
ekilleri tehlike yaratacaktr. Tehlikenin doumu nsan merkezli
olabilir. Ancak tehlike dorudan içi ya da iyeri kaynakl olabilir.
Örnein koruyucu gözlük verilmeden kaynak çalmas yöntem
olarak yanltr. Son olarak makine ve cihazlardan tehlike doabilir. Yani sonuçta ortada bir tehlike olmaldr.
kincisi saylan bu tehlikeler içilerin yaam için tehlikeli olmaldr. Yaam için tehlikeli ifadesi geni yorumlanmaldr. çiyi
öldürecek ekilde bir younluun aranmamas gerekir. Buradaki
kstas ciddi tehlikedir. Örnein sonu ölümle sonlanmayacak bir
meslek hastal, önlenebilir özellii olsa dahi yaamsal tehlikeli
olarak kabul edilmelidir.
Üçüncüsü bunlar var ise bu defa tehlikenin tespiti gerekir. Sonrasnda ise tehlike giderilinceye kadar iyeri tamamen veya ksmen
durdurulacak ya da kapatlacaktr. Bu yaptrmn arl da tehlikenin niteliine göre saptanacaktr.
Durdurma-kapatma kararlar, iyerinin i sal ve güvenlii
bakmndan denetlemeye yetkili iki müfetti, bir içi ve bir iveren
temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluan be kiilik bir komisyona
verilir. Komisyona kdemli i müfettii bakanlk eder Sekretarya
ileri bölge müdürlüü tarafndan yürütülür.
kinci fkrada, askeri iyerleri ve yurt emniyeti için gerekli
maddeler içilerin iyerleri için komisyonun yaps çalma ekli ve
esaslar önceki fkradan ayrk tutulmutur. Milli Savunma Bakanl ile Çalma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca ortaklaa hazrlanacak yönetmelik söz konusu komisyonun yapsn, çalma eklini
ve esaslarn belirleyecektir. 2004 ylnda “Askeri yerleriyle Yurt
Güvenlii çin Gerekli Maddeler Üretilen yerlerinin Denetim ve
Teftii Hakknda Yönetmelik” çkarlmtr.
Üçüncü fkrada, 79. maddeye göre verilecek durdurma (ksmen
- tamamen) veya kapatma kararlarna kar iverenin yerel i mahkemesinde alt i günü içinde itiraz etme yetkisi bulunmaktadr.
Yasa Koyucunun "yetki" sözcüünü kullanmas bir bakasnn
böyle bir hakknn olmadn vurgulamak içindir. Öte yandan söz
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konusu süre hak düürücü süredir. Yasa Koyucu uzun süre koymamtr.
Dördüncü fkraya göre; i mahkemesine itiraz, iyerinin durdurulmas veya kapatlmas kararnn uygulanmasn durdurmaz.
Önceki Kanunun zamannda bu düzenleme bulunmamaktayd. Bu
yeni ilave edildi. Çada bir düüncedir. Çünkü, tehlikenin varl/ölçümü/younluunun tartlmas mümkündür. Ancak en kötü
olaslk göz önünde tutulmaldr. Yasa Koyucu insan yaamna
üstünlük tanyarak seçimini yapmtr.
Beinci fkrada, i mahkemenin itiraz öncelikle görüecei ve
alt i günü içinde karara balayaca; verilen kararn ise kesin
olduu vurgulanmtr. Burada da iin ekonomik yan gözetilmitir. Böylece komisyonun verdii durdurma - kapatma karar sürüncemede kalmayacaktr. Dava erken bitecektir. veren mahkemenin verecei sonuca göre iletmenin geleceini belirleyecektir.
Altnc fkra, özel bir duruma yer vermitir. Buna göre; bir iyerinde çalan içilerin ya, cinsiyet ve salk durumlar böyle bir
iyerinde çalmalarna engel tekil ediyor ise, bunlarda (bu içiler)
çalmaktan alkonulur.
Yedinci fkrada, yukardaki fkralar gereince oluacak durumlar için bir yönetmelik çkarlmas gereinden söz edilmitir. Sözü
edilen durumlar:
yerlerinde içiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya
makine ve cihazlarn ne ekilde iletilmekten alkonaca, Bunlara
ne ekilde yeniden iletmesine izin verilecei, yerinin kapatlmas
ve açlmas, iin durdurulmasna veya iyerinin kapatlmasna
karar verilinceye kadar acil hallerde alnacak önlemlere ilikin
hususlar, Komisyonda görev yapacak içi ve iveren temsilcilerinin
nitelikleri, seçimi, komisyonun çalma ekli ve esaslardr. te
bütün bu saylanlar için Çalma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlnca
hazrlanacak bir yönetmelik çkarlacaktr. 2004 ylnda “yerlerinde in Durdurulmasna veya yerlerinin Kapatlmasna Dair
Yönetmelik” çkarlmtr.
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Sekizinci fkrada, bir iyerinin kurulmasna ve iletilmesine izin
verilmi olmasnn yine bu Kanunun 78. maddede öngörülen yönetmelik esaslarnn uygulanmasna engel olmad belirtilmitir.
Son fkra akçal haklan düzenlemitir. Buna göre; bu maddenin
(m 79), birinci fkras gereince makine, tesisat ve tertibat veya iin
durdurulmas veya iyerinin kapatlmas sebebiyle isiz kalan içilere iveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düüklük
olmamak üzere meslek veya durumlarna göre baka bir i vermeye zorunludur.
Öretide 79. maddeye i sal ve güvenlii yükümlülüklerini
yerine getirmeyen iverene uygulanan kamusal nitelikli yaptrm
olarak yer verilmektedir
 Sal ve Güvenlii Kurulu Md. 80
Bu madde ile  kazalar ve meslek hastalklarnn iyeri boyutunda daha gerçeklemeden önlenmesi amaçlanmtr. Bu nedenle
iyerinin i sal ve güvenlii konusunda tekilatlanmas için
gerekli düzenlemeler yaplmtr. Maddeye göre sanayiden saylan, devaml olarak en az elli içi çaltran ve alt aydan fazla sürekli ilerin yapld iyerlerinde her iverenin yönetime katlma
modeline uygun olarak bir i sal ve güvenlii kurulu kurma
yükümlülüü yasayla öngörülmütür. Oluturulacak kurulun
kararlar balaycdr. Bu yolla içilerin yönetime katlmas için bir
model oluturulmutur. Önceki Kanun zamannda Kurulun oluumu çalma usulü ödev ve yetkileri tüzük ile belirlenirken, yeni
Kanunda tüzüün yerini yönetmelik almtr. Söz konusu yönetmelik " Sal Ve Güvenlii Kurullar Hakknda Yönetmelik"
balyla hazrlanmtr. 07.5.2004 gün 25426 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr. Yaynland günde de yürürlüe girmitir.
Dayana bu Maddenin üçüncü fkrasdr (m 80 / f. 3).
Birinci fkrada "i sal ve güvenlii kurulu" kurmann koullar verilmitir. öyle ki: Bu Kanuna göre sanayiden saylan iyeri
olacak, Devaml en az elli içi çaltran bir iyeri olacaktr. Madde
gerekçesinde de ifade edildii gibi, iyerinde hiçbir dönemde elliden az içi çaltrlmayacaktr.
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Örnein belli bir dönem içi says ellinin altna düerse m 80 iletilmeyecektir. çi saysnn tespitinde iyerinde çalan içilerin
tamam dikkate alnacaktr. Kanmzca söz konusu saydaki ksa
süreli azalmalar maddenin ilerliini engellememelidir. Çünkü
korunmak istenen insan yaamdr.
Alt aydan fazla sürekli ilerin yapld iyeri olacaktr. Alt ay
ise m. 80 iletilmeyecektir. Alt ay amas halinde madde içeriinde belirtilen Kurul kurulabilecektir.
Yükümlülük iverenindir. Bu Kanunun 105. maddesindeki yaptrmla kuvvetlendirilmitir. Kamu düzeninden ve buyurucu niteliktedir.
kinci fkra uyarnca, iverenler i sal ve güvenlii kurullarnca i sal ve güvenliinin norma uygun kararlarn uygulamakla yükümlüdürler. Yasa Koyucunun bu düzenlemesi buyurucudur.
Üçüncü fkrada, i sal ve güvenlik kurullarnn oluumu,
çalma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülüklerinin bakanlkça
hazrlanacak yönetmelikte gösterilecei belirtilmitir. Söz konusu
Yönetmelik amaç kapsam yönüyle bu Kanunun 80. maddesini esas
almtr. Oluumu (m 5), eitim (m 6), görev ve yetkiler (m 7), çalma usulleri (m 8), i sal ve güvenlii konusunda ibirliinin
salanmas (m 9), iveren veya iveren vekilinin yükümlülüü (m
10), Kurulun yükümlülüü (m ll), içilerin yükümlülüüne m 12
yer verilmitir.
 sal ve güvenlii hizmetleri Md. 81
Bu madde ve takip eden 82. Madde 15.05.2008 tarihinde 5763
sayl kanunla deitirilmitir. 82. Madde mülga edilmi ve yeni 81.
Madde içersine alnmtr. Devaml olarak en az 50 içi çaltrma
koulu muhafaza edilmitir. Ancak madde de halen tartmas
devam eden önemli deiiklikler vardr. Bu maddeye ilikin olarak
geçtiimiz 15 Austosta “yeri Salk ve Güvenlik Birimleri ile
Ortak Salk ve Güvenlik Birimleri Hakknda Yönetmelik” pek çok
yeni tartmaya yol açm ve iptali için yarg yoluna gidilmitir. Bu
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yeni yönetmelik 60 maddeden oluan, ekleri ile 35 sayfa tutan kapsaml bir yönetmeliktir. Yaym tarihinden itibaren 2003 tarihli
“yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik” ile 2004 tarihli “ Güvenlii ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlarn Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelikleri” yürürlükten kaldrmtr.
Yeni yönetmelikte temel hususlar u ekildedir; daha önceki
yönetmeliklerde olduu gibi içi (md. 6) ve iverenlerin (md. 5)
hak ve yükümlülükleri detayl bir ekilde düzenlenmitir.
Md. 8-17 arasnda iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik biriminin kuruluu ve nitelikleri; Md. 18- 29 arasnda iyeri salk ve güvenlik birimi ile ortak salk ve güvenlik
biriminin görevleri, çalma usul ve esaslar, Md. 30-34 arasnda
iyeri hekimlerinin nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile
çalma usul ve esaslar; Md. 35-39 arasnda i güvenlii uzmanlarnn nitelikleri, görev, yetki ve yükümlülükleri ile çalma usul ve
esaslar; Md. 40-56 arasnda da iyeri hekimleri ve i güvenlii
uzmanlarnn eitimleri ve snavlar detayl olarak düzenlenmitir.
Ayrca 57. Madde ile “Tehlike snf belirleme komisyonu” kurulmutur. “yerlerinin, i sal ve güvenlii açsndan hangi
tehlike snfna girecei bakanlk tarafndan çkarlacak bir tebli
ile belirlenecektir. Ancak bakanlk teblii çkarrken “Tehlike snf
belirleme komisyonu” göreve çaracak ve komisyonun görüü
dorultusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlnn i kazalar
ve meslek hastalklar istatistiklerini de göz önüne alarak teblii
çkaracaktr. Komisyon, normalde her yl Aralk aynda olaan
olarak toplanacak ancak gerektiinde olaanüstü toplantda yapabilecektir. Komisyon, kararlarn salt çounlukla alacak, eitlik
halinde Bakann oyu karar belirleyecektir. Komisyon;  Sal
ve Güvenlii Genel Müdürünün bakanlnda, Salk Bakanl,
Sanayi ve Ticaret Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl,
 Tefti Kurulu Bakanl, en çok üyeye sahip içi ve iveren sendikalar konfederasyonlar ile Türk Tabipleri Birlii ve Türk Mü-
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hendis ve Mimar Odalar Birliinden birer temsilcisinden oluacaktr.
çilerin Haklar Md. 83
GEREKÇE
çiler i sal ve güvenlii tedbirleri alnmayan, mesleki risklerin her an ortaya çkabilecei bir iyeri ortamnda çalmaya zorunlu tutulamazlar. Bu durumda bulunan içilere i sözlemelerini
hakl nedenle feshetme veya belirli koullarla çalmaktan geçici
bir süre kaçnma imkan tannmtr.
yerinde i sal ve güvenlii açsndan içinin saln bozacak veya vücut bütünlüünü tehlikeye sokacak yakn, acil ve
hayati bir tehlike karsnda bu kurula bavurmas imkan salanm, içinin gerekli tedbirler alnncaya kadar çalmadan kaçnabilecei düzenlenmitir. Bu tedbirlerin alnmamas halinde içiye
derhal fesih hakk tannmtr.
Çalmaktan kaçnma hakkn kullanmak isteyen içiler konunun teknik özellikler tamas nedeniyle kendiliinden buna karar
veremeyecekler, iyerinde hayati veya acil bir tehlikenin varl
konusunda i sal ve güvenlii kurulunun yazl tespitini almalar gerekecektir.  sal ve güvenlii kurulunun bulunmad
iyerlerinde bu tespit yazs bu konuda görevli iveren vekilinden
alnacaktr.
çilerin Haklar" kenar balyla düzenlenen bu Madde eski 
Kanunu zamannda bulunmamaktayd.  sal ve güvenlii
bölümünün en önemli hükmüdür. Aada ayrntsna gideceimiz
gerekli koullarn gerçeklemesi durumunda içinin "çalmaktan
kaçnmas" ve "hizmet sözlemesinin feshi" içiye verilen iki temel haktr. Öte yandan hükümde içinin çalmaktan kaçnd
dönemde ücret ve dier haklarnn sakl olduu vurgulanarak
akçal haklara ilikin önemli bir yenilik getirilmitir.
Birinci fkrada, içinin i sal ve güvenlii kuruluna bavurma sebepleri/ koullar ile yöntemi verilmitir.
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Buna göre;
çinin bavurusu, i sal ve güvenlii genel çerçevesinde
olmaldr. içinin saln bozacak veya vücut bütünlüünü bozacak bir durum olmaldr. Bu ikisi gerekli kouldur. Ancak yeterli
koul deildir.
Yeterli koullar içinin saln bozacak veya vücut bütünlüünü tehlikeye sokacak yakn, acil ve hayati bir tehlike ile kar
karya kalmas gerektir. Yasa Koyucunun amac, “tehlikenin”
önlenmesidir. Zararl sonuçlarn domasndan önce bu yolla içiyi
korumak istemektedir.
Burada asl sorun içinin söz konusu tehlikeyi öngörmesidir.
Kanunun 77. maddesi önem kazanmaktadr. Çünkü orada iverenin i sal ve güvenlii konusunda, içileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal hak ve
sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli eitimi vermek yükümlülüü bulunmaktadr.
Ancak, içinin bavurusu sebepleri Yasa Koyucu tarafndan kat
tutulmutur. Kanmzca yakn, acil ve hayati tehlike alt nedenleri
kaldrp "içinin saln bozacak veya vücut bütünlüünü bozacak sebepler" kavram ile yetinmek gerekir.
çi madde 80 de düzenlenen “ sal ve güvenlii kuruluna”
bavuracaktr. Söz konusu Kuruldan içi tespit ve gerekli tedbirlerin alnmasn talep edebilecektir. Belirtilen tehlikenin tespitini ve
gerekli tedbirlerin alnmas eklinde iki istem genel çerçevedir.
Kurul ayn gün acilen/derhal toplanarak kararn verecektir. Karar
içiye yazl olarak bildirilecektir. Bu durum Kanunun 105. maddesindeki yaptrmla kuvvetlendirilmitir.
kinci fkrada, ilk fkradaki koullarn özellikle Kanunun 80.
maddesinin ilk fkrasnda belirtilen (sanayiden saylan - devaml
=en az elli içi - alt, aydan fazla - sürekli iler) koullarn bulunmad yerlerde i sal ve güvenlii kurullarnn kurulamayacan öngören Yasa Koyucu bu boluu tamamlamtr. Buna göre,
i sal ve güvenlii kurulunun bulunmad iyerlerinde talep,
“iveren veya iveren vekiline” yaplr. çi tespitin yaplmasn
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ve durumun yazl olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. Kanmzca Yasa Koyucunun bu bildirimin istee bal olmadan içiye
cevab yazl olarak verilmesi, iveren veya iveren vekilini bununla yükümlü tutmas, maddenin amacna daha uygun olurdu.
Üçüncü fkrada, iinin iverene kar kullanaca mücadele aracna yer verilmitir. Buna göre; Kurulun içinin talebi yönünde
karar verilmesi halinde içi, iverenin gerekli tedbirleri alncaya
kadar çalmaktan kaçnabilir. çinin çalmaktan kaçnmas için
öncelikle Kurulun (m 80) içinin istei yönünde karar vermesi
gerekir. Daha sonra içi gerekli i sal ve güvenlii tedbiri alncaya kadar çalmaktan kaçnr.
Tedbir Alnd takdirde böyle bir hakk kalmamaktadr. Baka
bir anlatmla içinin hakk, Kurulun tespit kararyla iverenin tespit karar içeriindeki tehlikenin giderilmesi için gerekli i sal
ve güvenlii tedbiri alncaya kadardr.
Dördüncü fkrada, içinin çalmaktan kaçnd dönem içinde
ücreti ve dier haklar sakl olduu buyrulmutur. verenin Yasann bu buyruuna ramen aykr davranmas durumunda bir taraftan söz konusu ücretler ve dier haklar dava konusu olaca
gibi 105. maddedeki yaptrmla da karlaacaktr.
Beinci fkrada, içinin fesih hakkna yer verilmitir. öyle ki; 
sal ve güvenlii kurulu kararna ve içinin isteine (talebine)
ramen gerekli tedbirlerin alnmad iyerlerinde, çiler alt i
günü içinde, Kanunun 24. maddesinin (I) nolu bendine uygun
olarak, Belirli ve belirsiz hizmet sözlemelerini derhal fesih edebilirler.
24. Madde içinin hakl nedenle derhal feshini düzenlemitir. (I)
nolu bend salk sebepleri ile içinin derhal feshini belirtmitir.
Gerçekten de I/a’ da i sözlemesinin konusu olan iin yaplmas ve
iin niteliinden doan bir sebeple içinin sal veya yaay için
tehlikeli olursa içiye fesih hakk tannmtr. Böylece m 83 ile 24
arasnda paralellik kurulmutur.
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Son fkrada, bu Kanunun 79 maddesinde belirtilen iin durdurulmas veya iyerinin kapatlmas halinde bu madde hükümleri
uygulanmayaca vurgulanmtr.
83. madde bir anlamda bir yaptrmdr. Kural olarak iveren
aleyhine bir yaptrm olarak da düünülse de sonuçta içinin de i
sözlemesini feshettii durumlarda isiz kalaca göz önünde bulundurulduunda; söz konusu maddenin dördüncü fkrasnn
kuvvetlendirilerek beinci fkray en son çare olarak ele alan bir
düzenleme daha hakkaniyetli olacaktr.
Maddenin buyuruculuunun yaptrma tabi tutulmamas da
ayr bir eksikliktir. çinin çalmaktan kaçnma hakk Türk öretisinde alacaklnn temerrüdüne ilikin hükümler kapsamnda bir
hak olarak deerlendirilmektedir. Öretide ki dier görüler, mücbir sebepten kaynaklanan bir ifa imkanszl, ifa edilmezlik defi
mütemerrit alacakl karsnda borçlunun sahip olduu bir hak,
temel güvenlik hakk olarak görmektedirler.
83. maddede "vücut bütünlüünü bozacak yakn, acil ve hayati
bir tehlike ile kar karya kalan içi" i güvenlii kuruluna bavuracaktr. Kurulun kararnda içi lehine karar verilirse içi çalmaktan kaçnr. Eer i güvenlii kurulu yok ise iveren vekili de ayn
karar alabilir. çi çalmaktan kaçnabilir. Çalmaktan kaçnmann snr gerekli i sal ve güvenlii tedbirinin alnncaya kadardr.  Kanunun 79. maddesine göre iyerinde iin durdurulmas veya iyerinin kapatlmas durumunda 83. madde uygulanamayacaktr.
Türk  Hukukunda içinin yakn, acil ve hayati tehlike arz
eden durumda kendiliinden harekete geçerek kaçnma hakkn
kullanamaz. Halbuki Fransz Hukukunda böyle bir tehlikenin
varln düünmesine yol açan akla yakn (makul) nedenler var
ise kaçnma hakkn içi kiisel olarak uygulayabilir.
çiye  K.m 83/f.5, i sal ve güvenlii kurulunun kararna
ve içinin talebine göre gerekli önlemin alnmad iyerlerinde
içiler alt i günü içinde  K. m24 / 1 e göre i sözlemesini feshedebilir.
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Son söz
Ben son olarak bir kez daha unlar hatrlatmak istiyorum: 
güvenliinin olmamas nedeniyle ortaya çkan etkilerden; içi,
içinin ailesi ve milli ekonomi zarar görmektedir. Çalma yaam
var olduu sürece i kazalarn veya meslek hastalklarn tamamen ortadan kaldrmak, yok etmek mümkün deildir. Ancak i
kazalarnn % 80’inin i güvenlii eitimleri ile salanacak basit
önlemlerle engellenebilmesi mümkündür.  kazalarn önlemeye
çalmak hepimizin görevidir. Kurallara tam uyulduu takdirde
bundan herkes kazançl çkacaktr.  kanunu içiye kurallara uymay emretmektedir. Bizim içi olarak ilk ve en önemli vazifemiz
kural ne ise ona harfiyen uymaktr.
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 KAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARINDAN KORUNMA
YÖNTEMLER
Kadir TOMAS
GR
 Sal ve güvenlii ile ilgili yaplan çalmalarn amac 
Kazalar ve Meslek Hastalklarndan çalanlar korumak ve çalanlarn daha salkl ve güvenli bir çalma ortamna sahip olmalarn salamaktr.
 Kazalar çounlukla iyerinde bulunan riskli çalma koullarnn çalanlar tarafndan yeterince alglanamamasndan kaynaklanmaktadr.  yerinde bulunan organizasyonel yetersizlikler,
çevresel koullar, Kullanlan i ekipmanlar ve  Sal ve Güvenlii konularnda eitim eksiklii kaza geçirme riskini artrmaktadr.
Bu kapsamda iyerlerinde çalanlar korumak, üretim güvenliini salamak ve iletme güvenliini salamak amacyla sistematik
çalmalar yaplmas gereklidir. Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin
deerlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yaplmas için
iyerlerinde; ölüme, hastala, yaralanmaya, hasara veya dier
kayplara sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tanmlanmal, bu tür olaylarn ortaya çkma olasl ve eer ortaya çkarlarsa maruz kalnabilecek sonuçlar belirlenmeli, riskler deerlendirilmeli ve gerekli kontrol ölçümlerinin yaplmas için gerekli yöntemleri açklayan prosedürler oluturulmaldr.
 KAZALARI VE MESLEK HASTALII
 kazas Dünya Salk Örgütü’ ne göre (WHO) ; Önceden
planlanmam, kiisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uramasna, üretimin bir süre durmasna, yol açan olay
olarak tanmlanmtr.
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Uluslar aras Çalma Örgütü’ne (ILO) göre i kazas Belirli bir
zarar yada yaralanmaya neden olan, Beklenmeyen ve önceden
planlanmayan olay olarak tanmlanmtr.
Genel olarak i kazas beklenmeyen, istenmeyen, planlanmayan
ve sonuç olarak; insana ve eyaya zarar veren bir olay olarak tanmlanabilir.
Ülkemizde i kazas tanm 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu içerisinde 13. Madde ile hükme balanmtr. Buna göre i kazas;
1) sigortalnn iyerinde bulunduu srada,
2) iveren tarafndan yürütülmekte olan i dolaysyla,
3) sigortalnn, iveren tarafndan görev ile baka yere gönderilmesi yüzünden asl iini yapmakszn geçen zamanlarda,
4) Emziren kadn sigortalnn, i mevzuat gereince çocuuna
süt vermek için ayrlan zamanlarda,
5) Sigortallarn iverence salanan bir tatla iin yapld yere
toplu olarak götürülüp, getirilmesi,
Srasnda meydana gelen ve sigortaly hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen özüre uratan olaydr.
Meslek Hastal ise ülkemizde yine 5510 Sayl Sosyal Sigortalar Ve Genel Salk Sigortas Kanununda 14. Madde ile hükme
balanmtr. Bu hükme göre meslek hastal; Sigortalnn çaltrld iin niteliine göre; tekrarlanan bir sebeple veya iin yürütüm artlar yüzünden urad geçici veya sürekli hastalk, sakatlk veya ruhi arza halleridir.
 KAZALARI VE MESLEK HASTALII NEDENLER
 kazalarnn meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik, fizyolojik, çevresel ve teknik birçok neden ve bu nedenler ile ilgili birçok kaza oluum teorileri vardr. Bu teorilerden bir tanesi 4M modelidir. Bu modele göre iyerlerinde 4 büyük tehlike kayna vardr. BU tehlike Kaynaklar nsan (Man), Madde (Material), Ekip126

man (Machine) ve Çevre (Media) dr. Bu tehlike kaynaklarn açacak olursak
Çevre: Scaklk, nem, aydnlatma, gürültü, toz v.b.
nsan: Eitim ve bilgi eksiklii, dalgnlk, dikkatsizlik, ilgisizlik,
düzensizlik, bedenen uyumsuzluk, aile düzeni, beslenme yetersizlii, ruhsal durum (Psikososyal Faktörler).
Madde: Maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri.
Ekipman: Malzeme yorgunluu, yeterli koruyucu önlemlerin
alnmamas, yetersiz kontrol ve bakm, ie uygun makine kullanlmamas ya da makinelerin yanl kullanlmas.
Genel anlamda i kazalarnn nedenleri tehlikeli durumlar ve
tehlikeli hareketlerdir. Tehlikeli durumlar çevre, madde, ekipman
ve techizattan kaynaklanr. Tehlikeli hareketler ise kiilerin
psikososyal davranlarndan kaynaklanr. Bu nedenle i kazalarnn nedenlerini tehlikeli durumlar ve tehlikeli hareketler olarak
olarak iki ana grupta ele alabiliriz.
Tehlikeli Hareketler;
•  arkadalarn uyarmamak yada ekipman emniyet altna
almamak,
• Ekipman noksanln önemsememek,
• Uygun olmayan ekilde çalmak,
• Uygun olmayan ekilde ekipman kullanmak,
• Yetkisiz çalmak,
• Geliigüzel davranlar sergilemek,
• laç ve madde bamls olmak,
• Alkol kullanmak,
• Salk ve güvenlik kurallarn ihlal etmek,
• Kiisel koruyucu ve donanmlar kullanmamak veya yanl
kullanmak olarak sralanabilir.
Tehlikeli Durumlar;
• Kalabalk i alanlar,
127

• Kusurlu ekipmanlar,
• Uygun olmayan ekilde depolanm patlayc yada tehlikeli
maddeler,
• Yetersiz aydnlatma,
• Yetersiz havalandrma,
• Yetersiz iyeri düzeni,
• Gürültü,
• Titreim,
• Uygun olmayan termal konfor,
• Radyasyon,
• Riskli zemin koullar,
• Salam olmayan çalma platformlar,
Olarak belirtilebilir.
 KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN
KORUNMA YÖNTEMLER
Korunma politikalar etkililiklerine göre sralandnda;
1-Risk

Seçme

2-Risk

Kiisel Koruma

3-Risk

Toplu Koruma

4-Risk

Tam önleme

Risklerden korumay amaçlayan yöntemlerin tümü bu dört balk altnda snflandrlr; Önerilen yöntem bu politikalardan hangisine öncelik verildiini gösterir;
1. Seçme: Duyarl kiilerin riskle karlamas önlenir.
Yasal düzenlemelere uygun seçme: Baz çalanlarn belirli ilerde çaltrlmalar yasal düzenlemelerle yasaklanmtr.(Çocuk
ve kadn çalanlar).
Tbbi seçme: Sal yürütülen ie uygun olmayan ya da çalt sürede uygunsuz hale gelenlerin iten / riskten uzaklatrlmas.
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Mesleki seçme: e / riske uygun eitimi olmayanlarn ie
alnmamas.
Doal seçme: in gereklerini kiisel özellikleri nedeniyle yerine
getiremeyecek olanlar seçmeye katlamazlar; göze alp sürdüremeyenler de, kendi istekleri ile ya da zorunlu olarak iten ayrlrlar.
2. Kiisel Koruma: Risk vardr, çalan kii riskten korunur. Kiisel korunma araçlar:
Tbbi korunma:
-Alama;
-Salk eitimi.
Kiisel hijyen:
-Salkl 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 adlandrlr.
4- Tam Önleme: En etkin ve kalc yöntemdir. Kaynakta önleme
olarak da, adlandrlr.
Yer deitirme: Riskli olann risksiz ya da az riskli olanla deitirilmesi;
Makineletirme: Kabul edilemez seviyede risk tayan çalmay insan yerine, makineye yaptrmak;
Otomasyon: Kabul edilemez seviyede risk tayan çalmay insan yerine makineye yaptrmak;
Uygunlatrma: letme binalarn çalmaya ve üretim türüne;
üretim ve i örgütlenmesini de, insana uygun hale getirmek.
RSK YÖNETM
Tanmlar
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Tehlike terimi bir kiiye, maddeye, cihaza, ie veya iin yürütümüne veya çevreye hasar, kayp yada zarar verme potansiyeli
olan her ey olarak tanmlanmtr.
Risk
Genel olarak istenmeyen durumun ortaya çkma olasl olarak
tanmlanabilir. Risk tehlikelerden kaynaklanan bir olayn, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bilekesidir.
Tehlike terimi bir kiiye, maddeye, cihaza, ie veya iin yürütümüne veya çevreye hasar, kayp yada zarar verme potansiyeli
olan her ey olarak tanmlanmtr.
OHSAS 18001’ de risk; belirlenmi tehlikeli bir olayn oluma
olasl ve sonuçlarnn kombinasyonu olarak tanmlanmtr.
ILO yönetim kurulunun 244. Toplantsnda alnan karar uyarnca hazrlanan uygulama kodunda risk, “Belli bir dönemde veya
koullar altnda istenmeyen olayn ortaya çkma olasl,bu çevre
koullarna göre sklk (belli zaman birimi içindeki olay saysn)
olasln (belli bir ön oluuma bal olarak ortaya çkma ihtimali)” biçiminde ifade edilirken,risk yönetimi; Bir kurulu ve çaltrlmasndaki i güvenlii önlemlerini iyiletirme ve sürdürmeyi
baaracak tüm giriimler olarak tanmlanmaktadr.
Risk
Türkiye’de uygulanmakta olan  Sal ve Güvenlii Yönetmelii’ne göre risk deerlendirmesi “ yerlerinde var olan yada
dardan gelebilecek tehlikelerin, içilere, iyerine ve çevresine
verebilecei zararlarn ve bunlara kar alnacak önlemlerin belirlenmesi amacyla yaplmas gerekli çalmalar” olarak tanmlanmtr.
HSE (Health and Safety Executive) tarafndan yaplan tanma
göre, risk deerlendirmesi, “Çalanlarn sal için zararl olan
durumlarn, ölçülmesiyle birlikte, gerekli önlemlerin alnmas veya
önlemek için daha fazla faaliyet gösterilmesi ilemlerinin tümü”
olarak tanmlanmtr.
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BSC (British Safety Council) tarafndan yaplan tanmlamaya
göre, risk deerlendirmesi, “ Birçok deerlendirme yönteminden
bir tanesini seçerek, bir faaliyetten veya bir durumdan dolay ortaya çkan riskin miktarn belirlemektir” olarak tanmlanmtr.
(IEC,1995) Standardna göre risk analizi, mevcut tehlikelerin
tanmlanmas ve bireylere, topluma, mallara yada çevreye kar
oluabilecek risklerin tahmin edilmesi amacyla sistematik biçimde
kullanlmasdr.
Risk Analizi
(IEC,1995) Standardna göre risk analizi, mevcut tehlikelerin
tanmlanmas ve bireylere, topluma, mallara yada çevreye kar
oluabilecek risklerin tahmin edilmesi amacyla sistematik biçimde
kullanlmasdr.
Risk Yönetim Prosesi
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Tehlike Tanmlama
Tehlike tanmlama aamas risk yönetiminin en önemli admdr
ve kapsam itibari ile dier aamalardan farkldr. Sistem veya organizasyon içerisindeki potansiyel tehlike, zarar veya hasar yaratabilecek
eylerin objektif olarak analiz edilmesidir. Tehlike tanmlama aamas
için birçok analitik metot gelitirilmitir. Uygun metot yada metotlarn birlikte kullanm prosesteki tehlikelerin kapsamnn sistematik
olarak daha iyi anlalmasn salar. Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin deerlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yaplmas için
iletmede; ölüme, hastala, yaralanmaya, hasara veya dier kayplara
sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tanmlanr. Öncelikle
iletmenin/iyerinin risk haritasnn çkartlmas gerekmektedir. Risk
haritas oluturulurken salk ve güvenlikle ilgili çalan tüm personelin birlikte çalmas önemlidir.
Risklerin Analizi
Tehlikelerin tanmlanmasndan sonra, mevcut tehlikelerin doasnn, mekanizmasnn ve dikkate deer tehlikelerin sonuçlarnn anlalabilmesi için çeitli metotlara ihtiyaç vardr. Bu bilgiler
nda çalanlar bu tehlikelere kar korunabilir. Tehlike önceden
tanmlandnda, risk, tehlikenin gerçekleme ihtimali ve etkilerinin iddetidir. Bu aamada olaylarn ortaya çkma olasl ve ortaya çktnda maruz kalnabilecek sonuçlar belirlenir.
Risk Deerlendirme
Riskler deerlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol ölçümlerinin yaplmas için prosedürler oluturulur. Risk seviyelerinin kabul edilebilirliinin önceden belirlenmi kriterler ile deerlendirilmesi yaplr. Kalan riskin kabul edilebilirliinin deerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski kabul edilebilir seviyeye
indirmeye yetip yetmeyeceinin deerlendirilmesi yaplr. Risk
deerlendirmesi aamasnda, riskin kabul edilip edilmeyeceine
karar vermek için, riskin önemi üzerine kapsaml olarak karar
verilir. Riski tahmin etmenin temelinde, risk deerlendirmesi, ris132

kin kabul edilir seviyede bulunup bulunmadnn belirlenmesi ve
ilave risk deerlendirmesine ihtiyaç duyulup duyulmayacann
karar verilmesi vardr.
Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
Deerlendirilen risklerle ilgili olarak alnmas gereken önlemler
tartlr. Riskin ortaya çkma ihtimalinin önlenmesi, azaltlmas
yada hasarn potansiyel iddet derecesinin azaltlmas yada tehlikenin transfer edilmesinin mali analizleri yaplr. Riskler, normalde bir yada birkaç güvenlik önlemleri ile azaltlabilir.
Kontrol Önlemleri “mühendislik kontrolü” veya “idari kontroller” vastasyla yaplabilir. Mühendislik kontrollerinde; korunma
yollar, güvenlik bariyerleri, ekipmanlar gibi yollara bavurulur.
dari kontrollerde ; güvenli çalma prosedürleri, güvenlik sistemleri, eitim gibi yollara bavurulur. Kontrol önlemlerinin tespitinde
“riskleri ortadan kaldrma plan” hazrlanr. Bu plan risk kontrolü
hiyerarisi izlenerek yaplr.
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GEÇMTEN GÜNÜMÜZE KADIN
HAREKET VE ÇALIMA HAYATINDA
KADIN
Hülya UZUNER

Türkiye Cumhuriyeti, kadn konusunda dünyada istisnai tarihsel deneyime sahip olan bir ülkedir. Kadnlarn ilerlemeleri ve
güçlenmelerine yönelik olarak günümüzde alnan bütün kararlarda ve uygulanan bütün politikalarda bu tarihsel deneyimin yansmalar görülmektedir.
Atatürk’ün önderliinde gerçekletirilen reformlarla kadn,
yurttalk hakkn kazanm ve Türk toplumunun yeniden yaplanmasn salamtr. Laik hukuk benimsenerek kadnlarn eitime, çalma yaamna ve siyaset gibi kamu alanlarna açlmas
mümkün klnm ve eitlikçi kamu politikalar ile devlet bu katlm özendirmi ve desteklemitir.
Türkiye’de kadn hareketi, 1980’li yllarn ardndan sivil toplum
örgütlerinin güçlenmesiyle ivme kazanmtr. Kadnlarn igücü
piyasasna etkin katlmlar ve katma deeri yüksek ilerde istihdam edilmeleri, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalknma hedeflerine ulamas açsndan büyük önem tamaktadr.
Dünyada En Son ve Güçlükle e Alnanlar - En Bata ve
Kolayca ten Çkarlan Kadnlar
 Kadnlar, genellikle eitim ya da uzmanlama gerektirme
yen, makineler tarafndan da yaplabilecek ilerde çaltrlmaktadr.


lar.

Genelde sendikal deildir.
Genellikle geçici veya yar zamanl ilerde çalmaktadr-
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 Çocuk douracaklar zaman ilerini brakmak zorunda
kalmakta ve çalabilecek duruma geldiklerinde yeniden i bulmakta güçlük çekmekte veya bulamamaktadrlar.
Çalma Hayatnda Karlalan Sorunlar
Türk kadnnn bugün çalma hayatnda karlat sorunlar,
hukuki olmaktan çok ekonomik ve sosyal görünümdedir. Ancak,
yasalarn uygulanmas aamasnda ve kayt d sektörde çalan
kadnlarn tüm yasal korumalarn dnda kalmasndan dolay
ciddi sorunlar ortaya çkmaktadr.
Türkiye’de kadnlar – tpk pek çok baka ülkede olduu gibiayrmclk, farkl muamele ve iddetle kar karyadr. Cinsiyete
dayal ayrmclk, geleneksel cinsiyet rollerinin dirençle devam ve
kadn hareketlilii üzerindeki kstlamalar, kadnlar eitimden i
piyasasna ve siyasi temsile kadar toplum hayatnn çeitli alanlarnda ikinci snf vatanda haline getirmektedir.
Kadnlar, ataerkil aile ve toplum yaplarnn sonucunda istihdam engelleriyle kar karyadr. Kadnlarn profesyonel çalma
hayatna girite karlatklar en büyük engel, hanedeki ilerin
cinsiyete göre dalmdr. Cinsiyet rollerine göre kadnlarn en
önemli sorumluluu evde çocuklarn, yallarn ve sakatlarn bakm gibi ücretsiz ilerdir. Ayrca günümüzde bile erkeklerin geliri
asl gelir, kadnlarnki ise yan gelir olarak kabul görmektedir.
Çalma hayat öncesi ya da sonras çocuk sahibi olunmas kadnn daha güç artlarda çalmasna neden olmaktadr. Çocuk
says arttkça kadnn çalmas iyice zorlamaktadr. Çalmak
zorunda olan kadn hem çalma hayatnn getirdii zorluklar ve
aile yaamndaki sorumluluklarna bir de çocuk bakm eklendiinde kadnn ruhsal ve fiziksel olarak çökmesine neden olmaktadr. Bu nedenlerle verimlilii düen kadn içilerin i kazas yapma
riskleri artmaktadr.
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 piyasasnda cinsiyete dayal ayrmclk yaplmasna yaygn
olarak devam edilmektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri kadnlarn
sektör, sanayi ve meslek seçimlerini kstlamaktadr. Bunun da
ötesinde, kadnlara sunulan iler çounlukla düük ücretli ve çok
youn, yorucu iler olmakla birlikte sosyal güvence açsndan yetersizdir.
Çalma hayatnda kadnlarn karlat bir dier sorun ise ergonomidir. Makineler erkek içilere göre dizayn edildiinden,
kadn içiler çeitli sorunlarla karlamaktadr. Kadnlarn saçlarnn veya etek boylarnn uzun oluu ve makineye kaptrma riskleri
nedeniyle kazalar artabilmektedir.
Emzikli çalanlar özel risk grubunu tekil etmektedir. Çünkü
sütleri araclyla iyerinin baz kimyasallarn emzirme ile bebeklerine tarlar. yerinde maruz kalnan toksik maddelerin bebeklere zararl etkileri olabilir.
Gece ve vardiya usulü çalma da kadnlarn sklkla karlat
sorunlar arasnda yer almaktadr. Vardiya ve gece çalmas, insan
fizyolojisine uygun deildir. Uyku ve yemek saatlerinin deimesi
i kazalarna neden olabilmekte ve ayrca kadn içi ev ileri ve
çocuklarn bakm ve denetimi konusunda çeitli sorunlarla karlamaktadr. Salksz i ve ev ortam, çocuk bakm gibi nedenler
evde huzursuzlua da neden olmaktadr.
Hamilelik ve doum sonras izin konusu da kadnlarn çalma
hayatnda karlat sorunlardan biridir. Bu sorun yasalarla giderilmeye çallmtr.
Üniversite mezunu ve lisansüstü eitim gören kadnlarn igücü piyasasna katlmlar daha yüksek orandadr. Bu kadnlarn
pek çou kariyer sahibi olmu ve iletmelerde, kurulularda ve
kamu sektöründe yüksek mevkilere gelmitir. Düük eitimli
kadnlar ise, daha çok krsal alanda ve kayt d sektörde istihdam
kayna olmaya devam etmektedir.
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Kadnlarn igücüne daha iyi koullarda katlmlarnn, kadnlarn eitim seviyesinin yükselmesinden geçtiini de söyleyebiliriz.
Ancak, genel eitim ve mesleki eitim sistemlerinde yetersizlikler
vardr ve bunlar ne iletmelerin ne de kadnlarn ihtiyaçlarna cevap verecek niteliktedir.
Çalma hayatnda kadnlarn karlat bir dier sorun ise
cinsel istismardr. Toplumun hemen her alannda ve özellikle de
iyerlerinde sklkla rastlanmaktadr. Genç kadnlar özellikle de
ailesine bakmak zorunda olan hiç evlenmemi, dul veya einden
ayr yaayan kadnlar, gereksiz fiziksel temas, sarkntlk, imal ve
ho karlanmayan iaretler, akalar, görünüm hakknda yorumlar
yapma, kasdi sözlü aalamalarla kar karya kalmaktadrlar.
yerinde karlalan cinsel taciz, iini veya terfi imkânlarn
kaybetme ve geleneksel kültürel kalplar nedeniyle suçlu bulunma
kaygsyla açklanamamakta, madur hakl bulunmayaca korkusuyla ikâyetçi olmamaktadr. Kadnlar, cinsel tacizi yapanlarla
uramaktansa iini terk etmeyi tercih etmektedir.
Yeni Türk Medeni Kanunu
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüe giren Yeni Türk Medeni Kanunu Türk toplumuna çada gelimeleri yaama imkân tanmtr. Medeni Kanun yeni ekliyle kadn-erkek eitliini gözeten,
cinsiyet ayrmclna son veren, kadnlar aile ve toplum içerisinde
erkekler ile eit klan, kadn emeini deerlendiren bir düzenlemedir.
 "Aile reisi kocadr" hükmü deitirilerek "evlilik birliini
eler beraber yönetirler" hükmü getirilmi,
 Eski Kanunda evlilik birliini temsil hakk, baz haller dnda kocaya ait iken, yeni Türk Medeni Kanununda evlilik birliinin temsili elerin her ikisine verilmitir.
 Yeni Medeni Kanunda elerden birinin meslek ve i seçiminde dierinin iznini almak zorunda olmad hükmü geti137

rilmitir. Bu düzenlemeyle eler mesleklerini dier eten izin almadan sürdürebileceklerdir. Ayrca maddenin devamnda "elerin
meslek seçiminde evlilik birliinin huzur ve yararn göz önünde
tutmas" gerektii de yer almtr.
 Eski Medeni Kanuna göre evin ve çocuklarn geçimi kocaya ait iken, Yeni Medeni Kanunda, "Eler birliin giderlerine güçleri orannda emek ve malvarlklaryla birlikte katlrlar" eklinde
düzenleme yaplmtr.
Yeni  Kanunu
10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüe giren 4857 sayl Yeni 
Kanununun getirdii en önemli ilerleme içi iveren ilikisinde
cinsiyet dâhil hiçbir nedenle temel insan haklar bakmndan ayrm
yaplamayacadr. Bu kapsamda;
  sözlemesinin yaplmasnda, uygulanmasnda ve sona
erdirilmesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle dorudan veya
dolayl farkl ilem yaplamayaca,
 Cinsiyet nedeniyle eit deerde i için daha düük ücret
verilemeyecei,
 Cinsiyet, medeni hal ve aile yükümlülükleri, hamilelik ve
doumun i akdinin feshi için geçerli sebep oluturamayaca,
hükümleri yer almtr.
 Kadn çalanlara verilen ücretli doum izin sürelerinin artrlmasna ilikin hüküm Kanunda yer almtr.
 Kadn içilerin doumdan önce sekiz ve doumdan sonra
sekiz hafta olmak üzere toplam on alt haftalk süre için çaltrlmamalar esastr. Çoul gebelik halinde doumdan önce çaltrlmayacak sekiz haftalk süreye iki hafta süre eklenir. Ancak salk
durumu uygun olduu takdirde, doktorun onay ile kadn içi
isterse doumdan önceki üç haftaya kadar iyerinde çalabilir. Bu
durumda, kadn içinin çalt süreler doum sonras sürelere
eklenir.
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 Hamilelik süresince kadn içiye periyodik kontroller için
ücretli izin verilir. Kadn içilere bir yandan küçük çocuklarn
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu
saatlerin hangi saatler arasnda ve kaça bölünerek kullanacan
içi kendisi belirler. Bu süre günlük çalma süresinden saylr.
 sal ve güvenlii ile ilgili yönetmelikler
yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve Güvenlik
Önlemlerine likin Yönetmelik
 Gebe ve emzikli kadnlarn uzanarak dinlenebilecekleri
uygun koullar salanacaktr.
 Kadn ve erkek içiler için ayr soyunma yerleri salanacaktr.
 Yaplan iin veya salkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde içiler için uygun du tesisleri yaplacaktr. Dular kadn ve
erkek içiler için ayr ayr olacaktr.
 Du tesisi gerektirmeyen ilerde, çalma yerlerinin ve soyunma odalarnn yaknnda, gerekiyorsa akar scak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktr. Lavabolar erkek ve kadn içiler için
ayr ayr olacaktr.
Yeralt ve Yerüstü Maden letmelerinde Salk ve Güvenlik
artlar Yönetmelii
 Gebe ve emzikli kadnlarn uzanarak dinlenebilecekleri
uygun koullar salanacaktr.


Kadnlar ve erkekler için ayr soyunma yerleri olacaktr.

 Yaplan iin veya salkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde içiler için uygun du tesisleri yaplacaktr. Dular kadn ve
erkek içiler için ayr ayr olacaktr.
 Dular içilerin rahatça ykanabilecekleri genilikte ve uygun hijyenik koullarda olacaktr.
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 Du tesisi gerektirmeyen ilerde, çalma yerlerinin ve soyunma odalarnn yaknnda, gerekiyorsa akar scak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktr.


Lavabolar erkek ve kadn içiler için ayr ayr olacaktr.

 Çalma yerlerine, dinlenme odalarna, soyunma yerlerine,
du ve ykanma bölümlerine yakn yerlerde yeterli sayda tuvalet
ve lavabo bulunacaktr.
 Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadn içiler için ayr ayr
olacaktr.
Sondajla Maden Çkarlan letmelerde Salk ve Güvenlik
artlar Yönetmelii
 Gebe ve emzikli kadnlarn uzanarak dinlenebilecekleri
uygun koullar salanacaktr.


Kadnlar ve erkekler için ayr soyunma yerleri olacaktr.

 Yaplan iin veya salkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde içiler için uygun du tesisleri yaplacaktr. Dular kadn ve
erkek içiler için ayr ayr olacaktr.
 Yaplan iin doas, büyüklüü ve süresi gerektiriyorsa iveren, içilere uygun barnma olanaklar salayacaktr.
 Bu barnaklarda, iyerinde kalacak içilere yetecek sayda
yatak veya ranza bulundurulacaktr.
 Yatmak için ayrlan bütün odalar, içilerin giysilerini koyabilecekleri büyüklükte yeterli alana sahip olacaktr.


Kadnlar ve erkekler için yatakhaneler ayr ayr olacaktr.

Gürültü Yönetmelii
veren,  Sal ve Güvenlii Yönetmeliinin 15 inci maddesi
uyarnca kadnlar, çocuklar, yallar, özürlüler gibi hassas risk
gruplarnn korunmas için gerekli önlemleri alacaktr.
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Yap lerinde Salk ve Güvenlik Yönetmelii
 Kadnlar ve erkekler için ayr soyunma yerleri salanacak
veya bunlarn ayr ayr kullanm için gerekli düzenleme yaplacaktr.
 Yaplan iin gerei veya salk nedenleriyle içiler için uygun ve yeterli du tesisleri yaplacaktr. Dular kadn ve erkek
içiler için ayr olacak veya bunlarn ayr ayr kullanm için gerekli
düzenleme yaplacaktr.
 Du tesisi gerekmeyen ilerde, çalma yerlerinin ve soyunma odalarnn yaknnda uygun ve yeterli sayda lavabo bulundurulacaktr. Lavabolarda gerektiinde scak akar su da bulundurulacaktr. Lavabolar erkek ve kadn içiler için ayr olacak veya
ayr ayr kullanmlar için gerekli düzenleme yaplacaktr.
 Soyunma yerleri ile du veya lavabolarn ayr yerlerde olduu durumlarda, du ve lavabolar ile soyunma yerleri arasnda
kolay geçi salanacaktr.
 Çalma, dinlenme, ykanma ve soyunma yerlerinin yaknnda, yeterli sayda tuvalet ve lavabo ile temizlik malzemesi bulundurulacaktr. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadn içiler için
ayr olacak veya ayr ayr kullanmlar için gerekli düzenleme yaplacaktr.
 Sabit barnma tesislerinde, bir dinlenme odas, bir bo vakit deerlendirme odas, yeterli du, tuvalet, lavabo ve temizlik
malzemesi bulunacaktr. çi says göz önünde bulundurularak bu
yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalkl sandalyeler bulunacak ve
bunlar kadn ve erkek içilerin varl dikkate alnarak yerletirilecektir.
 Gebe ve emzikli kadnlarn yatp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koullar salanacaktr.
yeri Salk Birimleri ve yeri Hekimlerinin Görevleri ile
Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik
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 Özellii olan çalanlar; gebe ve emzikli kadnlar, on sekiz yandan küçükleri, iki yandan küçük çocuu olan anneleri,
meslek hastal olan veya üphesi olanlar, kronik hastal olanlar, malul ve özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuturucu bamll
olanlar, birden fazla i kazas geçirmi olanlar yakn takip ve koruma altna alr,
 Gebe ve emzikli kadnlarn iyerindeki olas salk tehlikelerine kar saln korur, gelitirir ve eitimlerini salar,
 Gebe ve emzikli kadnlarn izlenmesi, zararl maddelerden
korunmas için çalr; çocuk bakm hizmetleri ile ilgili çalmalarn
planlanmas, yürütülmesi ve kontrolüne katlr,
Çalanlarn  Sal ve Güvenlii Eitimlerinin Usul ve
Esaslar Hakknda Yönetmelik
 yerindeki kadnlarn, gençlerin, çocuklarn, özürlü, eski
hükümlü, terör maduru ve göçmen içilerin eitimine özel önem
verilir.
 Salk ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalanlar
ve temsilcileri özel olarak eitilir.
 Salk ve güvenlik açsndan özel önlem alnmasn gerektiren alanlarda çalanlara özel eitim verilir.
Dier Yasal Düzenlemeler
 Personel almlarnda cinsiyet ayrmcl yaplmamasna
ilikin “Personel Temininde Eitlik lkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu Babakanlk Genelgesi
 Gebe veya Emziren Kadnlarn Çaltrlma artlaryla Emzirme Odalar ve Çocuk Bakm Yurtlarna Dair Yönetmelik”
 “Kadn çilerin Gece Postalarnda Çaltrlma Koullar
Hakknda Yönetmelik"
 4857 Sayl Kanunun 88. maddesi uyarnca çkarlan 25548
sayl Kadn çilerin Gece Postalarnda Çaltrlma Koullar
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Hakknda Yönetmelik ve 25522 sayl Gebe veya Emziren Kadnlarn Çaltrlma artlaryla Emzirme Odalar ve Çocuk Bakm Yurtlarna Dair Yönetmelik, gebe ve emzikli kadnlarn korunmasn
ayrntl ekilde düzenlemektedir.
 lk yönetmelie göre kadn içilerin gece çalmas 7,5 saatle snrlanmtr. Gebe kadnlarn gebelii süresince, emzikli kadnlarn doum tarihinden itibaren alt ay içerisinde gece postalarnda
çaltrlmalar yasaktr.
 kinci yönetmelik emzirme odas açma yükümlülüünü
yüz ile yüz elli arasnda kadn içi, bakm yurdu açma yükümlülüünü ise yüz elliden fazla kadn içi çaltrma koullarna balamtr. Türkiye’de bu yükümlülüü yerine getiren çok az sayda
iletme olup, iverenler kadn içi saysn yönetmeliin öngördüü saynn altnda tutarak bu yükümlülükten kaçnmakta veya
ceza ödemeyi tercih etmektedir.
 Oda ve yurtlarn sadece kadn içi kstasna balanmas,
çocuk bakmn kadnlara ait bir yükümlülük olarak gören geleneksel ataerkil bakn ifadesidir. Yönetmeliin 15. maddesine göre
“iverenler, ortaklaa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt
açma yükümlülüünü, bu Yönetmelikte öngörülen nitelikleri tayan yurtlarla yapacaklar anlamalarla da yerine getirebilirler.” Bu
noktada kukusuz çocuk bakm hizmeti sunan iletmelere vergi
indirimi gibi teviklerin sunulmas anlaml olacaktr.
Avrupa Birlii Mevzuat ve Kadn Haklar
Uluslararas insan haklarnn bir parças olarak kadn haklar,
Avrupa Birlii mevzuatnda da önemli bir yere sahiptir. Kadnlarn ekonomik, sosyal ve siyasal alanlara katlmlar ve bu alanlarda
kadn-erkek eitliinin salanmas Avrupa Birlii’nin temel hedeflerinden biridir. Avrupa Birlii’nin kurumlar cinsiyetler aras ayrmcln önlenmesi ve kadn-erkek arasndaki sosyal farklarn
azaltlmas için çok farkl alanlarda çalmalar yapmaktadr.
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Türkiye bu alanda da mevzuatn düzenlerken AB norm ve direktiflerini dikkate almaktadr.
Kadn-erkek eitliine ilikin direktifler ise u ekildedir:
 1975 ylnda çkarlan kadn ve erkek çalanlara eit ücret
ilkesinin uygulanmas hakkndaki direktif (75/117/EEC)
 1976 ylnda çkarlan ie bavurma, mesleki eitim, terfi,
çalma artlarnda kadn ve erkekler arasnda eit muamele salanmas hakkndaki direktif (76/207/EEC)
 1978 ylnda çkarlan sosyal güvenlik alannda kadn ve
erkee muamele eitlii hakkndaki direktif (79/7/EEC)
 1986 ylnda çkarlan sosyal güvenlik sistemlerinde kadn
ve erkee muamele eitlii prensibinin uygulanmas hakkndaki
direktif (86/378/EEC)
 1986 ylnda çkarlan Tarm da dahil bamsz çalan kadnlarn hamilelik ve analk dönemlerinde korunmas ve tarm da
dahil bamsz çalan kadn ve erkee eit muamele prensibinin
uygulanmasna ilikin direktif (86/613/EEC)
 1992 ylnda çkarlan doum iznini düzenleyen direktif
(92/85/EEC)
 1996 ylnda çkarlan ebeveyn iznini düzenleyen direktif
(96/34/EC)
 1986’da çkarlan sosyal güvenlik sistemlerinde kadn ve
erkee muamele eitlii prensibinin uygulanmasn salayan direktifi deitiren direktif (96/97/EC)
 1997 ylnda çkarlan cinsiyete dayal ayrmclk durumlar konusunda kant yükümlülüü hakkndaki direktif (97/80/EC)
 2000 ylnda çkarlan iyerinde ve meslekte eit muamele
konulu direktif (2000/78)
 1976 ylnda çkarlan istihdamda, mesleki eitimde, meslekte yükselmede ve çalma koullarnda kadn ve erkee eit
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muamele ilkesinin uygulanmasna ilikin Konsey direktifini
(76/207/EEC) deitiren 23 Eylül 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi direktifi (2002/73/EC)
 13 Aralk 2004 ylnda çkarlan mal ve hizmetlere eriimde
kadnlar ve erkeklere eit muamele edilmesi prensibinin uygulanmas (2004/113/EC) sayl Konsey direktifi
 5 Temmuz 2006 tarihinde çkarlan istihdam ve meslek konularnda kadn ve erkee eit muamele ve frsat eitlii ilkesinin
uygulanmasna dair direktif (yeniden düzenleme) (2006/54/EC)
Ancak toplumsal cinsiyet eitliinin salanmasna yönelik olarak çkarlm direktifler Avrupa nsan Haklar Mahkemesine yaplan ikâyetler dikkate alnarak deitirilmektedir. Örnein Annelik
izni ve ebeveyn iznini düzenleyen direktifler ile ilgili olarak yeni
düzenlemeler yaplmaktadr.
Avrupa Sosyal artnda Yer Alan Çalan Kadnlarn
Korunma Hakk
Çalan kadnlarn korunma hakknn etkin biçimde kullanlmasn salamak üzere bir dizi düzenleme yer almtr.
Türkiye mevzuat bu konudaki düzenlemeleri kapsamaktadr.
Ancak uygulamada karlalan sorunlarn almasnda skntlar
devam etmektedir.
Örnein, kadnlara doumdan önce ve sonra, ücretli izin veya
yeterli sosyal güvenlik yardm yaplmasna karn;
“verenin, bir kadna doum izni srasnda iten çkarma bildiriminde bulunmasn veya doum nedeniyle izinli olduu srada
süresi sona erecek bir bildirimde bulunmasn yasad saymay”
düzenlemesi uygulamada yaygn deildir. Emzirme döneminde
annelere, bu amaçla yeterli bir süre ie ara verme hakk salanamamaktadr.
Kadn stihdamn Dolayl Olarak Etkileyen ILO Sözlemeleri
145



29 Nolu Zorla Çaltrma Sözlemesi, 1998

 87 Nolu Sendika Özgürlüü ve Sendikalama Hakknn
Korunmas Sözlemesi, 1993


95 Nolu Ücretlerin Korunmas Sözlemesi, 1960

 98 Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlk Hakk Sözlemesi,1951


105 Nolu Zorla Çaltrmann Kaldrlmas Sözlemesi,1960


1971

118 Nolu Muamele Eitlii (Sosyal Güvenlik) Sözlemesi,



138 Nolu Asgari Ya Sözlemesi,1998

 142 Nolu nsan Kaynaklarnn Gelitirilmesi Sözlemesi,1992
 155 Nolu  Sal ve Güvenlii ve Çalma Ortamna likin Sözleme,2004
 156 Nolu Aile Sorumluluklar Olan çiler Sözlemesi
(Türkiye Onaylamad)
 175 Nolu Ksmi Süreli Çalma Sözlemesi (Türkiye Onaylamad)
 177 Nolu Ev-eksenli Çalma Sözlemesi (Türkiye Onaylamad)
 183 Nolu Analn Korunmas Sözlemesi (Türkiye Onaylamad)
Kadnlar Dorudan lgilendiren ILO Sözlemeleri
 45 Nolu Her Nevi Maden Ocaklarnda Yeralt lerinde
Kadnlarn Çaltrlmamas Hakknda Sözleme, 1937
 100 Nolu Eit Deerde  çin Erkek ve Kadn çiler Arasnda Ücret Eitlii Hakknda Sözleme, 1966


111 Nolu Ayrmclk ( ve Meslek) Sözlemesi, 1966
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122 Nolu stihdam Politikas Sözlemesi, 1976

 182 Nolu Kötü artlardaki Çocuk çiliinin Yasaklanmas
ve Ortadan Kaldrlmasna likin Acil Önlemler Sözlemesi, 2001
Eitim
Eitim temel bir insan hakk olup, eitlik, kalknma ve toplumsal barn salanp sürdürülebilmesi için gerekli bir kouldur.
Eitim alannda tüm dünyada yaanan hzl gelimelere ramen, dünyann pek çok bölgesinde kadnlarn eitimi konusu hala
önemli bir sorun alandr. Ülkelerin temel eitimi yaygnlatrma
çabalarna ramen, özellikle gelimekte olan ülkelerde kadnlar
erkeklerden daha az eitilmekte, yaam standartlarn yükseltecek,
sosyal ve ekonomik deiikliklere uyum salamalarna yardmc
olabilecek bilgi ve deneyimlere eriememektedirler.
Oysa kadnn eitilmesi kendi geliimine ve refahna yapaca
katknn yan sra, onun bata aile planlamas, salk, üretkenlik,
çevre, çocuk yetitirme, beslenme, aile refahnn artrlmas, tüketici davranlar, istihdama katlmnn artmasn salayacak, ülkenin ekonomik potansiyelini çoaltacak, küreselleme ve dünya ile
bütünleme sürecine aktif katlmn kolaylatracaktr.
Kadnlarn eitimi Türkiye’nin önemli sorun alanlarndan biridir. Türkiye taraf olduu uluslararas sözlemeler ve çekincesiz
kabul ettii uluslararas belgelerde kadn okuryazarln yüzde
100 olarak gerçekletirme sözünü vermitir.
Salk
Nüfusun yarsndan fazlasn oluturan kadn ve kz çocuklarnn, çocukluktan balayarak sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda
salkl olmas ve salklarn koruyabilme olanaklarna sahip olmalar, onlarn toplum yaamna katlmlar ve etkin bireyler olabilmelerini salayacak gerekli unsurlardan biridir. Bu alanda baa147

rya ulalabilmesi için kadn ve kz çocuklarnn salnn, genel
salk kavram içerisinde ayr bir öneminin ve yerinin olmas gerekmektedir.
Kadn sal çalmalar, arlkl olarak kadnn dourganlk
yönünü aratran çalmalardan olumaktadr. Kadnn dourganlndan kaynaklanan sorunlar, onun genel saln bozduu ve
özel salk sorunlar oluturduu için önemlidir. Ülkelerin gelimilik düzeyine göre farkl boyutlarda yaanyor olmasna karn,
sorunlar evrenseldir ve uluslararas toplumlar tarafndan küresel
düzeyde ele alnmaktadr.
Anne ve bebek ölümleri incelendiinde hepsinin önlenebilir
nedenler olduu saptanmtr. Anne ölümlerini risk faktörleri açsndan deerlendirdiimizde;


Dourganlk hznn yüksek oluu,

 Doum öncesi bakm hizmetlerinin yetersizlii; (gebeliin
hijyenik koullarda sürdürülmesi, periyodik muayenelerin yaplmas, annelik ve çocuk bakm konusunda gerekli eitim verilmesi
ve gebeliin salkl koullarda sonlandrlmas anlalmaldr.)
 Salk hizmetlerinden yararlanmama (ülkemizdeki doumlarn bir bölümünün salk personeli tarafndan yaptrlmas
nedeniyle doum salksz koullarda gerçeklemektedir.)
 Beslenme yetersizlii: gebelik ve emzirme döneminde protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlar artar.
 Gelimekte olan ülkelerde 15 – 49 yalarndaki genç kz ve
kadnlarn toplam “hastalk yükü”nün üçte birini, salksz gebelik
ve doum, düük, cinsel yolla bulaan enfeksiyonlar, üreme yollar
enfeksiyonlar gibi üreme salna ilikin sorunlar oluturmaktadr.
 Kadnlar cinsiyet faktörünün vücut yapsndaki özellikleri,
dourganlk fonksiyonlar ve sosyal nedenlerle çalma hayat
içinde özel bir grubu olutururlar. Kadn ve erkekler ayn hastalktan etkilenirken metabolik, hormonal, fizyolojik ve psikolojik ola148

rak farkl tepkiler gösterir. Ev dnda eve gelir getiren kadnlarn
mesleki salk risklerinin yan sra, gebelik, lousalk ve emzirme
dönemlerinde bu riskler artmakta ve doacak çocukta salk risklerine maruz kalmaktadr.
Çalma Yaamna Katlm
 Kadnlarn igücüne katlm, sürdürülebilir kalknmann
önemli bir unsuru olarak kabul edilmekle birlikte, igücüne katlm
oranlar düük olup, yllara göre azalma göstermektedir.
 Kanunlardaki eitlikçi yapya ramen, kadnn niteliksel
geliimini ve igücü piyasasna giriini salayacak gerekli mekanizmalarn oluamamas bu düüün önemli nedenlerinden biridir.
Türkiye’de kadn istihdam temel sorun alanlarndan biri olarak
varln sürdürmektedir.
 Kadnlarn igücüne katlma oran 1990’da yüzde 34,1 civarndayken, 2002 ylnda yüzde 26,9, 2004 ylnda yüzde 25,4,
2007 yl için yüzde 24,8’dir.
 Krsal kesimde kadnn igücüne katlm daha yüksek gibi
görünse de büyük çounluu herhangi bir ücret almakszn ücretsiz aile içisi olarak çalmaktadr.
 Türkiye geneline baktmzda 2007 yl verilerine göre
kadn istihdam oran yüzde 22,2 iken AB-15’te yüzde 59,7, AB27’de bu oran yüzde 58,3’tür. Ülkemizde 2007 yl verilerine göre
istihdama katlan kadnlarn yüzde 47,3’ü tarm sektöründe, yüzde
14,2’si sanayi sektöründe, yüzde 38,5’i ise hizmetler sektöründe
çalmaktadr.
 teki durumlar açsndan bakldnda 100 kadndan sadece 13’ü kendi hesabna ve iveren konumunda çalmakta, 49’u
herhangi bir ücret ya da yevmiye karlnda çalmakta ve 38’i
ücretsiz aile içisi olarak çalma yaamnda yer almaktadr.
 Ayrca, köyden kente göçü youn olarak yaayan ülkemizde, köyde igücü içinde görülen kadn kente geldiinde yeterli
eitim ve mesleki bilgi-beceriye sahip olmamas nedeniyle kent
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igücü piyasasna girememekte, igücü dnda kalarak genellikle
ev kadn olmaktadr.
 gücüne katlmayan 100 kadndan 63’ü igücüne katlmama nedeni olarak "ev kadn" olmalarn göstermektedir. Bu
olgu hem krda hem de kentte kadnn igücüne katlmn azaltmaktadr. Gelir azl nedeniyle çalmak zorunda olan kadn,
sosyal güvencesiz düük statülü ve düük gelirli ilerde çalmak
zorunda kalmaktadr.
Kadnlarn istihdam alanndaki sorunlar özetle unlardr:
 Kadnlarn eitim düzeyi arttkça, igücüne katlm olanaklar artmaktadr. Ancak, halen eitimin her kademesinde kadnlar
için bir eitsizlik söz konusudur. Bu eitsizliin gelecekte giderilmesi ümit edilse bile, kadn emeine vasf kazandrabilmek için
örgün eitim yannda bilgi ve beceri gelitirmeye yönelik yaygn
eitime ihtiyaç vardr.
 Kadnlarn çalma yaamna girmesi veya girdikten sonra
ite devamlarnn salanmas konusunda yasalarda cinsiyete dayal ayrmclk söz konusu deildir. Ancak belli i ve mesleklerin
kadnlara uygun iler olarak toplumsal kabul görmemesi, görev
dalmnda adil davranlmamas, özellikle kayt d sektörde
ücretlerin düük tutulmas gibi baz ayrmclk örnekleriyle karlalmaktadr.
  piyasasnda i ve mesleklerin "kadn ileri" ve "erkek ileri" olarak ayrmasndan dolay, kadnlar ancak geleneksel kadn
mesleklerinde younlamakta, daha düük statülü ve ücretli ilerde çalmaya raz olmaktadrlar. Bu iler süreli ve geçici çalmay,
sosyal güvencesizlii beraberinde getirmektedir.
 Kadn igücü ucuz emek olarak emek-youn i kollar olan
tekstil, gda, hazr giyim, tütün gibi sanayi dallarnda younlamtr. Ancak, tarm sektörü ile karlatrldnda bu sektörlerdeki kadn igücü oran düüktür.
 Tarm sektöründeki kadnlarn, çounlukla ücretsiz aile içisi konumunda olup gelir elde edememeleri nedenleriyle, yasal
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bir engel olmamasna ramen sosyal güvenlik kapsamna büyük
ölçüde girememektedirler.
 Ülkemizde bir iyerinde çalmasna ramen sigortal olmayan çok sayda kadn vardr. Ev kadnlarna istee bal sigortallk olana salayan uygulama ise primlerin yükseklii, prim
ödemede ee baml olma ve yeterli bilgi sahibi olmama gibi nedenlerle snrl kalmaktadr.
Siyasi Sisteme ve Sendikalara Katlm
Dünya kadnlar eitim düzeyleri, geleneksel yaam biçimleri,
deer yarglar ve yasalardaki ayrmc hükümlerden kaynaklanan
engeller nedeniyle, yüzyllar boyunca içinde yer aldklar siyasal
sistemlerle yeterince ba kuramadan yaamlardr.
Yirminci yüzylda geleneksel yaam biçimlerinden çada yaam biçimlerine yöneliin kazand ivme ve özellikle seçmeseçilme konusunda yasalarda yaplan eitlikçi düzenlemelerle kadn, siyasal katlmda görüntü deiikliine yol açmtr.
Yine de günümüzde kadnn siyasal katlm hala erkeklerle eit
düzeye gelememitir. Özellikle seçilme hakkndan yararlanma ve
siyasal karar mekanizmalarnda yer alma konusunda cinsler aras
eitsizlik çok belirgin bir biçimde varln sürdürmekte ve kadnlar erkeklerin çok gerisinde kalmaktadrlar.
Sendikal örgütlenmede de durumun ayn ekilde olduu dikkat
çekmektedir. Kadnlarn sendika yönetiminde görev almas her
eyden önce, kadnlarn isteine baldr. Sendikalar demokratik
kurululardr ve sendikal göreve talip olan kiiler demokratik sendikal mücadele içerisinde yer alabilirler.
Kadnlarn kendi hak ve çkarlarn korumas, kendi sorunlarn
dile getirmesi ve bunlara çözüm üretmesi için karar verme mercilerine girmesi ve sendikal mücadelenin içinde yer almas gerekmektedir.
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Sendikalar tüzüklerinde, kadn ve erkek içilerin karar organlarna seçilmesi için eit haklar tanmtr.
Örgütlenme konusunda genelde büyük zorluklar kar karya
kalnmaktadr. Kadn içiler, emek-youn sektörlerde istihdam
edilmektedir. Bu sektörlerde kadnlar, ilerini kaybetme korkusuyla örgütlü olmaya kar duyarszlklar söz konusu olmaktadr.
Hizmet sektöründen örnek verecek olursak, bu sektörlerde kadn younluunu, ayn zamanda da örgütsüzlüünü de görüyoruz. Bu bir ülke ve sistem sorunudur ve ayn zamanda sendikal
sorundur. Bu sorunu amadmz sürece sosyal güvenlik haklarmzdan ve i güvencesinden yoksun oluruz ve düük ücretlerle
çalmaya devam ederiz.
iddet
Kadna yönelik iddet tüm dünyada hala en önemli sorun alan
olarak karmza çkmaktadr. iddet, özellikle ekonomik açdan
kaynaklar kt olan toplumlarda daha belirgin olarak görülmektedir.
iddet ne biçimde olursa olsun kadnlarn hayatna korku ve
güvensizlii sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarn
engellemektedir. Özellikle aile içi iddet, yaygnl tam olarak
bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek
gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir
olgu olarak karmza çkmaktadr.
Türkiye’de kadnlara yönelik iddetin görünür biçimi kadnlarn öldürülmesi eklinde belirmektedir. Baka bir ifade ile kadnn
öldürülmesi, namus kavram ile gerekçelendirilerek hakllatrlan
bir iddet biçimi olarak azmsanmayacak bir orandadr.
Türkiye’de kadna yönelik aile içi iddete ilginin artyor olmasna ramen konunun büyüklüü ve içeriine dair ulusal düzeyde
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dürlüü Austos ve Ekim 2008 tarihleri arasnda balatt proje ile
ülke genelinde 24048 hane ziyaret edilmitir.
17168’den fazla hane halkyla ve yaklak 12795 kadnla yüz
yüze görümeler gerçekletirilmitir. Ayrca ubat ve Ekim aylar
arasnda 6 erkek ve 3 meslek grubuyla toplam 9 odak grup görümesi yapm ve kadnlarla, anne/kaynvalidelerle, erkeklerle, STK
temsilcileri ve meslek sahipleri olmak üzere 64 derinlemesine görüme gerçekletirmitir.
Aratrmadan elde edilen bulgular, ei veya birlikte olduu kii(ler) tarafndan uygulanan iddetin kadnlarn yaamnda en çok
karlatklar iddet türü olduunu göstermektedir. Bu durum
yabanc ya da tandklar kiiler tarafndan taciz ya da tecavüze
urama durumundan da yaygndr.
Aratrma, bölgeler arasnda farklln olduunu da göstermektedir. En az bir kez evlenmi kadnlarn %26 ile %57’sinin,
ei/birlikte olduu kii(ler) tarafndan fiziksel veya cinsel iddet
yaadklarn göstermitir.
Ei/birlikte olduu kii(ler)den iddet yaam kadnlarda salk durumundaki bozukluk, iddet yaamam kadnlara göre iki
kat daha fazladr. iddet yaayan her 4 kadndan biri yaralandn
ifade etmiler.
Ei/birlikte olduu kii(ler) tarafndan fiziksel veya cinsel iddete uram kadnlarn, iddete uramam kadnlardan üç kat daha
fazla oranda intihar düündüü ve dört kat daha fazla oranda
intihara teebbüs ettii ortaya çkm.
Her 10 kadndan biri gebelii süresince dayak yediini ifade
etmi.
iddet yaayan kadnlarn neredeyse yars görüme yaplmadan önce hiç kimseye yaadklarn anlatmam. Bu durum
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ei/birlikte olduu kii(ler) tarafndan uygulanan iddetin saklanan
bir sorun olduunu ve kadnn bu konuyu konumakta zorlandn göstermektedir.
Bir toplum ayn gayeye bütün kadnlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenilemesine teknik bakmdan imkân, ilmi bakmdan da ihtimal yoktur. ( 1923 )
Kemal ATATÜRK
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