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işçi Sağlığı ve iş Güvenliği sorunu bugün işçi sınıfının mücadele
gündemindeki en önemli sorunlardan biridir. Bilimsel ve
teknolojik gelişmeler ile birlikte sorunun önemi her geçen gün
biraz daha artmaktadır.

DiSK, bu sorunun ekorıomik-toplumsal ve siyasi boyutlarını
bilimsel bir biçimde değerlendirerek soruna yaklaşmakta ve bu
alandaki mücadelesini Türkiye işçi sınıfının bağımsızlık,
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin doğrultusunda
sürdürmektedir. •

DiSK Temel Eğitim Seminerlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği·
konusunun ancak özüne değinilmekte, 3 günlük temel eğitim
seminerlerinde sürenin kısıtlı olması nedeniyle ayrıntılı bilgi
verilememektedir. Elinizdeki kitapçık işçi Sağlığı ve iş Güvenliği
konusunda daha ayrıntı! ı bilgileri içermektedir.

Bu yayın İn tüm işyeri baştemsilcileri, temsilciler ve işçiler için
. işkazaları ve meslek hastalıklarına karşı, işçilerin daha sağlıklı
yaşamları için verdikleri mücadelede "el kitabı" olmasını dileriz.

DiSK EĞiTiM DAiRESi
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ALİŞİM

Kasnağından fırlayankayışa
kaptırdınmı kolunu, Alişiml
Daha dün öğle paydosundan önce
Zileliningitti ayakları.
Yazıldı onun da raporu:
"İhmalden!"
Gidenler gitti Alişim,
boş kaldı ceketin sağkolu...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanıkavrasan bile
San öküz gün görmüştür,
Anlar işin içyüzünü!
ÜzülmeAlişim, sabanageçmezse hükmün
Ağanın davarlarına geçer...
Kimgörecekkepenek altında eksiğini,
kapılanırsın boğaz tokluğuna.
Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman
beklesinmızrabını.

Sağ yanın yastık isterAfişim,
sol yanın sevdiğini.
Velakin kızlar emektar sazın gibi
çifte kol ister saracak!

RIFAT ILGAZ (1941)
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BÖLÜM!

TÜRKİYE'DE HERGüN •
5 SİGORTALI İŞÇİ
İŞ CİNAYETLERİ SON(!CU
ÔLMrEKTEDİR
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) gerçekleri yansıtmayan
rakamlarına göre Türkiye'de sigortalı işçiler arasında son beş yıl
içinde 943.739 işkazası olmuş, 2.058 meslek hastalığı görülmüş
ve bu olaylarda 13.463 işçi sakat kalmış, 5.235 işçi ölmüştür. (1)
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Yıl İşkazası Meslek Sürekli ÖlümHastalığı İşgöremezlik
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TOPLAM 943,739 2058 13463 5235

SSK istatistiklerine göre 1946 yılından bu yana geçen 33 yıl
içinde ise 2.936.306 işkazası olmuş, 68.876 sigortalı işçi sakat
kalmış, 20.584 sigortalı işçi ölmüştür.

Sanayideki 30 yıllık iç savaşın ortaya çıkardığı korkunç tablo
budur.

Yukardaki rakamlar SSK'na yansıyan ve kayıtlara geçen bazı
işkazalarına ve-belli meslek hastalıklarına ilişkindir. SSK'nun işçi
sağlığına ilişkin istatistikleri gerçekleri yansıtmamaktadır.
Meslek hastalıklarının önemli bir bölümüne bu istatistiklerde yer
verilmemektedir. Ya sigortasız işçilere ait gerçekler? TOrkiye'de
henüz yaklaşık 2 milyon işçi sigortalı olabilmiştir, yani kabaca
ancak· 10 çalışandan biri. Kısacası yukardaki rakamlar
çalışanların yaklaşık onda birine ait eksik rakamlardır. Tarım
işçilerine, orman işçilerine, sigortasız çalıştırılanlara, küçük
lşletmelerdekl işçilere, çocuk işçilere ilişkin işkazası ve meslek
hastalıkları yukardakilere dahil değildir.

işçi sağlığına ilişkin varolan diğer istatistikler de gerçeği
yansıtmamaktadır. işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun en
azından yoz yıldır ele alındığı gelişmiş bir sanayi ülkesi olan
lngiltere'de bile istatistikler tüm lşkazalarının ve belli başlı
meslek hastalıklarının ancak% 60'ını yansıtabllmektedir.

Çalışanların tümüne ilişkin gerçekleri ortaya çıkarabilsek,
Türkiye'de işkazalarının ve meslek hastalıklarının ortaya çıkardığı
tablo daha korkutucu bir biçimde gözler önüne serilecektir.
8



Bugün dünyada yalnız sanayide yılda 50 milyon lşkazası
olmakta, yaklaşık 100.000 işçi ölmekte, işkazaları sonucu
milyonlarca işçi sakat kalmaktadır. Her yıl insan sağlığı üzerlncs
bırakacağı etkinin ne olduğu araştırılmayan binlerce kimyasal
madde piyasaya sürülmektedir. Çok sayıda kimyasal madde
işçilerde başağrısından kansere kadar çeşitli hastalıklara yol
açmaktadır.

öte yandan çalışma koşulları, tekdüze(monoton) ve aşırı hızlı
çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, fazla çalışmalar,
işkazaları ve meslek hastalıklarını artırmanın yanrsıra zihinsel
gerginlikten akıl hastalıklarına kadar çeşitli hastalıklara yol
açmaktadır.
Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)

dakikada 18-20 işkazası olmakta,
8 saatlik bir işgün0nde 8500 işçi sakat kalmakta;
günde55 işçi ölmektedir.

Federal Almanya Cumhuriyetl'nde

her 13 saniyede bir işkazası olmakta,·
her 13 dakikada bir işçi sakat kalmakta,
her 2 saatte bir işçi ölmektedir

Kısacası, "sanayileşmiş batılı ülkeler" denilen kapitalist
ülkelerdeki bu yoğun işkazaları ve meslek hastalıkları bu
ülkelerde çalışanların canları bahasına üretim yapıldığını
göstermektedir.

Türklye'nln 1932 yılında üyesi olduğu Uluslararası Çalışma
Örgütü'nün (ILO-Türkçe kısaltması UÇO) 1977 istatistik Yıllığına
göre Türkiye kömür madenlerinde oluşan işkazaları açısından
dünya birıncisidir. Kömür dışındaki rnacenlerln çıkarımında ise
dünyada ikinci, Avrupa'da birinci; imalat sanayisinde dünyada
sekizinci, Avrupa'da ikinci; yapı lşkolunda dünyada dördüncü,
Avrupa'da birinci; demiryollarında ise dünyada beşinci,
Avrupa'da ise yine birinci sıradadır. (2)

Bu istatistiklere göre Türkiye'de ölümcül işkazalarının tekrarlan
ma oranı sözgelimi kömür madenciliğinde ABD'ye göre 9,
lngiltere'ye göre 10, Yugoslavya'ya göre 14 misli fazladır. •

Çalışılmayan tatil günlerini hesaba katarsak yukarıdaki gerçekleri
yansıtmayan rakamlara göre;
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iTiü~~iye'de- hergün 743 işkazası olmakta,
13 işçi sakat kalmakta,
5 işçi ölmektedir.

ileride açıkça göreceğimiz gibi gerçekte bu ölümler işkazaları adı
alt,1111da gizlenen iş cinayetleri'dir. •

İŞ KAZALARI
VEMESLEK
HASTALIKLARI
KADER
DEĞİLDİR
Türkiye'de çok sayıda işçi

• .lnşaattan düşme ye da grizu
patlaması sonucu ölmekte,
göçük altında kalmakta, elini,
kolunu, saçını makinelere
kaptırmakta, zehirli gazlar
içinde boğulmaktadır. Yine
çok sayıda işçi meslek hasta-
1 ıkları nedeniyle SSK hasta
nelerinde uzun kuyruklar o
luşturrrıaktad ır.

işçiler, maden ocaklarında kan kusmakta, zehirlenme nedeniyle
felç olmakta, sağırlaşmakta, körleşmekte, kısırlaşmakta, hergün
bir parça daha ölmektedirler.

Ve bu olaylar "ne yapalım kaderiymiş" biçiminde karşılanmakta-·
dır. Oysa lşkazalan ve meslek hastalıkları kader değildir,
alınyazısı değildir. Bu kitapçık açıkça göreceğimiz gibi bu
sömürü ve baskı düzeninin sonuçlarıdır.

öte yandan işçilerin çoğu kötü çalışma koşullarının yanısıra,
lağım s_ularının, fabrika bacalarının kirlettiği bir semtte, havasız,
rutubetli, karanlık evlerde, yaşamakta, yetersiz ve dengesiz bir
beslenme ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca her gün işe
giderken ve çalışırken kafalarda bir yığın sorun vardır. "Ev kirası
nasıl ödenecek?", "Osman Efendi'nin borcu .için gerekli para
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nereden bulunacak?", "Ya işten ·atarsa patron?", "ya ev sahibi
kovarsa?", "komşu, hasta çocuğuma bakıyor mu, acaba?."

işte böylesine kötü çalışma ve yaşama koşulları içinde
çalışanların sağlığı ve iş güvenliği sorunu tüm çıplaklığıyla gözler
önüne serilmek yerine bu sorun örtbas edilmeye çalıştlmaktadır.

Kişi başına düşen doktor, yatak, hemşire sayısımn çok özenilen
Batı ülkelerine oranla gülünç bir düzeyde oldı,ığu, doktorların
büyük çoğunluğunun üç büyük kentte toplandığı, her yıl
önlenebilecek hastalıklardan binlerce insanın öldüğü koruyucu
sağlık hizmetleri yertne tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık
verilen Türkiye'de düzenin gereği elbette işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusu enine boyuna tartışılmak istenmeyecektir.

Varlıklı ailelerin oturduğu bölgelerde çıkan bir bulaşıcı hastalık
nedeniyle ortalığı birbirine katanlar, trafik anarşistleri sloganı ile
trafik kazalarını en önemli güncel konu haline getirenler, her yıl
binlerce işçinin ölmesine, sakat kalmasına geçiei ya da sürekli
bir hastalığa tutulmasına yol açan işkazalart ve meslek
hastalıkları konusunda elbette herhangi bir çabaya girişmeyecek-
lerdir. Susacaklardır. '



"SSK Yasası'nın 124. maddesinin SSK'na koruyucu sağlık hizme
ti görevleri yüklemesine rağmen SSK işçi sağlığı ve işgüvenliği
ne ilişkin koruyucu sağlık hizmeti görevlerini yerine getirmemek
tedir."

Türkiye'de iŞ YASASI ve ilgili tüzük ve yönetmelikler yetersizdir,
çağdağ üretim teknolojisinin oldukça gerisindedir ve uygulan
mamaktadırlar. Çalışma • Bakanlığı, Enerji' ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, belediye
sağlık örgütleri işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kendilerine
düşen görevi yerine getirememektedirler.

Meslek hastalıklarının tıp fakültelerinde henüz çağdaş anlamda
ele alınması sürekli engellenmektedir. Giderlerinin çoğu emekçi
halkımızın ödediği vergilerle karşılanan bu kuruluşlarda· ve
ülkenin resmi araştırma merkezlerinde işçi sağlığına zarar veren
maddeler hakkında nesnel araştırmalar yaptırılmamakta, kişisel
çabalarla sürdürülen araştırmalarda ortaya çıkan korkutucu
sonuçlar da kamuoyundan gizlenmektedir.

Oysa Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak görev yapan Uluslararası
Çalışma Örgütü {ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü {WHO-Türkçe
kısaltması DSÖ) ve bunlarla işbirliği yapan çok sayıda kuruluş
işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerinde önemli çalışmalar
yapmaktadırlar.

1919'da kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler bünyesine giren
Uluslararası Çalışma Örgütü, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında
çok ayrıntılı çalışmalar yaparak bu konuda 150 dolayında
sözleşme (converıtion) kabul etmiş, bir o kadar da öneri
(recomandation) kararı almıştır. Türkiye 150 kadar sözleşmesi
nin ancak 27'slni onaylamıştır.

Türkiye'nln de üye olduğu bu kuruluşun yaptığı çalışmaların pek
azı Türkiye'de bilinmekte, Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü
nün kararlarını yerine getirmekle yükümlü olduğu halde işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda bu örgütçe alınan kararları
uygulamamaktadır.

Sanayinin yeni gelişme~te olduğu ve buna bağlı olarak da işçi
sınıfı mücadelesinin son yıllarda yoğunluk kazandığı Türkiye'de
artık işçi s.ığlığı ve iş güvenliği konusu da ayrıntılarıyla ele
alınmaya başlanmıştır. Ama her konuda olduğu gibi kapitalist
sınıf ve Işçl sınıfı bu soruna da farklı açılardan bakmaktadırlar.
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BÖLÜMII

İŞÇİ SAĞLIĞI VE iŞGÜVENLİĞİ
SORUNUüRETİM
BiÇi:MLERİNDEN
AYRI ELE ALINAMAZ
Kapitalist sınıf ile işçi sınıfının işçi sağlığı ve iş güvenliği
sorununu nasıl değerlendirdiklerine geçmeden önce bu soruna
yaklaşmadaki iki yanlış eğilim üzerinde durmak gerekir.. (3) •
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1. işçi sağlığı ve iş. güvenliğine ilişkin birinci yanlış eğilim, .
sorunu genellikle lşkazaları ile sınırlamaktır.

2. işçi sağlığı v~ iş güvenliği, sorununa ilişkin ikinci yanlış eğilim
bu sorunu yalnızca işyerleri sınırları içinde, yalnızca çalışma.
koşulları açısından ele almaktır.

işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununu derinlemesine tartışabilmek
için öncelikle işçi sağlığının tanımında açıklığa kavuşmak
ge~ekir.

@yesi olduğumuz UÇÔ ile DSÖ'nün birlikte oluşturduğu işçi
Sağlığı Ortak Komitesi 1950 tarihinde işçi sağlığına ilişkin şu
"temel tanımı getirmiştir.

"işçi sağlığı şunu amaçlamalıdır:

• Tüın mesleklerdeki işçilerin fiziksel,
zihinsel ve toplumsal varlık olarak en
iyi duruma getirilmeleri ve bu
durumun korunması,

• Çalışma koşullan nedeniyle işçilerin
sağlıklarınıyitirmelerinin önlenmesi,

• İşçinin çalışması sırasında sağlığa
aykırı etkenlerin neden olabileceği
tehlikelere karşı korunması,

• İşçinin fizyolojik ve psikolojik konu
ma uygun bir çalışma ortamına -
yerleştirilmesi ve bu durumun korun
ması; kısacası işin insana ve insanın
işe uyumunun sağlanması"

Kısacası işçi sağlığı, işçilerin be
densel, ruhsal ve toplumsal tam bir
iyilik halidir.

Sorun işyeri sınırları ile dört duvar
arasına sokulacak bir sorun. değil
dir.

14



DISK'e bağlı bir Genel-iş üyesi lstanbul belediye otobüsü
şötörünü ele alalım. Etiler'den kalkar, Unkapanı, Hürriyet
Meydanı, Sirkeci, Beşiktaş, Etiler'e geri döner. lşyeri tüm bir
çevredir. Trafik, gürültü, sorunları başta olmak üzere teplurnsal
ekonomik sorunları yansıtan tüm çevredir.
Ve bir gazetede çıkan bir habere göre, IETT troleybüs şoförlerinin
% 90'ı sinir hastasıdır.

Ayrıca malları üreten işçiler ile tüketiciler ve doğa arasında bir
bütünlük vardır. lşyerinde çalışma koşulları çok mükemmel olsa
bile üretilen mallar sağlığa zarar verici özellikler taşıyorsa, çevre
kirli ise işçilerin sağlığı güvence altında değildir.

Plastiğin hammaddesi olan PVC'yi (polivinilklorür) ele alalım. Bu
maddenin türevi VCM'nin (vlnllklorür-rnonorner üretenlerin deyi-
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1irrole1ı&üs
,şoförlerinin ,
rüzde90,.ı

•Sinir fıastası

şiyle vl-sl-ern) ke_sinlikle kan
sere yol açtığı kanıtlanmıştır.
VCM bugün Kocaeli'ndeki
Petkim tesislerinde üretil
mektedir. VCM işçileri fabri
kadaki ünite sınırları içinde
kanser olma tehlikesi ile karşı
karşıyadırlar. Ama sorun ora
da bitmemektedir. VCM üreti
mi tüm Kocaeli çevresinde ve
lzmit Körfezine de zarar ver
mektedir. Yani çevreyi de
kirletmektedir. işçi VCM'nin
kirlettiği çevresinde de kan-

. ser olma tehlikesi içindedir.
Aynı işçi ayrıca tüketici ola
rak da tehlike içindedir. PVC
dan yapılan plastik torbalar
tehlike saçmaktadır. ABD'de
bile gıda sanayiinde plastik
torbaların kullanılmasına kar
şı yoğun bir savaş açılmıştır.

Yani zararlı bir madde işçiye hem lşyerlnde, üretimi sırasında,
hem çevrede, hem de tüketimi sırasında zarar verebilmektedir.

Çalışma ve yaşama koşulları öyle bir şekilde düzenlenmelidir ki,
işyerlerinde çalışan işçiler her türlü tehlikeden uzakta, sağlıklı
olmalı; üretilen malları kullanan tüketicilerin sağlıkları güvence
altına alınmalı; üretim, dışındaki nüfusa da zararlı olmamalı, yani
çevre kirletilmemelidir.

Bu anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu üretim güçlerinin
gelişiminden, üretim ilişkilerinden, özellikle üretim araçlarının
özel mülkiyetinden, kısacası üretim biçimlerinden ayrı ele
alınabilecek bir sorun değildir.

Bu sorun salt doktorları ilgilendiren, salt teknik önlemlerle
çözülebilecek bir sorun da değildir.

Sorun, toplumsal-ekonomik boyutlu bir sorundur. Siyasal
iktidar sorunudur.

16



Türkiye emperyalist-kapitalist sisteme bağımlı, geri kalmış
,kapitalist bir ülkedir. Çok kullanılan deyimiyle Türkiye "çaıprk
kapitalistleşme" süreci içindedir. •

işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun temelinde emperyalizme
bağımlı bir biçimde sürdürülen kapitalistleşme süreclnln tüm
sonuçları yatmaktadır.

işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu genel olarak tüm sağlık
sorunları ile, üretim teknolojileri ile, geri kalmış bir ülkeye ithal
edilen teknolojinin o ülke işçilerine ve çevreye uygunluğu sorunu
ile, üretilen malların sağlığa aykırı olup olmaması ile, işçinin ve
ailesinin yaşama koşulları ile (beslenme, giyinme, barınma,
ısınma, dinlenme, eğitim, kültürel gereksinmeler), çevre
kirlenmesi, hukuk sorunları, gelir bölüşümü, işsizlik, sosyal
güvenlik, kadın ve genç işçilerin sorunları ile içiçe ele alınması
gereken çok yönlü bir sorundur.

Kısacası üretim biçimlerinden, üretim biçimlerinin değişiminden
ayrı ele alınamayacak bir sorundur. Ve bu sorun yukarıda Kısaca
değindiğimiz çok yönlülüğü ve karmaşıklığı' içinde ele alınıp

. incelenmelidir.
17



AZINLIĞINKARX ÇOĞUNLUĞUN
SAĞLIĞI İL~ ÇELİŞİR
Türkiye'de özel ya da kamu işyerlerinde çok sayıda işkazası
olmakta, çok sayıda işçi ölmekte, ya da sakat kalmaktadır. Bu
olaylar karşısında kapitalist sınıfın, yani patronların bir- tek
yorumu vardır: DiKKATSiZLiK
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Kapitalistler işkazalarından sürekli olarak işçileri sorumlu
tutmakta "dikkatli olsalar kaza yapmazlar" demektedirler. Ve bu
dikkatsizliğin temel nedeni olarak da işçilerin cahilliğlnl öne

sürmektedirler. :-/:>;:~J~>;i]l~:tti}~{/tN\~füt~
Oysa bugün çok iyi btllnen; ,bir_ gerçektir ki, kalifiye olmayan
işçiler arasında işkazası oranı daha fazladır. Ancak bugan
patronlar özellikle belirli işkollarında kalifiye olmayan işgücün0
tercih etmektedirler. Düşük ücret ile işçi çalıştırmak ve bu
işçilerin sigorta ve diğer yükümlülüklerinden kaçınmak daha
fazla kar dürtüsü ile çalışan patronlar için çok çekici bir yol
olmaktadır. • •

Patronlar teknik bilgi ve deneyi olmayan,'. eğitimsiz işçileri
çalıştırmayı tercih etmekte, bu işçiler: bi~. kazaya kurban
gittiğinde onların "cahilliğini" öne sürmektedlrlef :<

. ; < ..•~;;;1·-' '-;·~~·:::::.__
Çalışma Bakanlığının Cumhuriyetin !i0. yılı nedeniyle çalışma
hayatına ilişkin olarak yayınladığı kitapta da benzeri açıklamalar
yapılmakta ve lşkazalarının yüzde B0'lnin "beşeri faktör''den yani
çalışanların dikkatsizliğinden ileri geldiği iddia edilmekte,
kapitalist sınıfın kaçınılmazlık teorisine dayanılarak işkazaları ve
meslek hastalıklarının çalışma hayatının kaçınılmaz riskleri,
tehlikeleri olduğu ileri sürülmektedir. (4)

Kapitalist sınıfın bazı cnretkar temsilcileri· ise daha ileri giderek
yapma bir kaçınılmazlık teorisi ileri sürerler. ·"lşyerlerlnde kaza
olması doğaldır, kaçınılmazdır, yoksa işyerlerini kapatmak
gerekir" derler. •

Büyük bir pervasızlıkla bir yapma ikilem ortaya atarlar. ikisinden
birini seçeceksiniz: Ya iş kazası ya da işsizlik.

Çevre kirlenmesine ilişkin bir tartışma yapılırsa, çevre
kirlenmesinin fabrikaların çalışmasının doğal bir . sonucu
olduğunu belirtirler: Ya sefalet ya da çevre kirlenmesi

Sağlıklı olmak, fiziksel, zihinsel ve toplumsal varlık olarak en iyi
koşullarda yaşıyor olmaktır. Ve bu her yurttaşın en doğal
hakkıdır.

üretim yalnızca ihtiyaçları giderecek bir süreç değil, insanın
toplumsal olarak yeniden üretiminin en 0st düzeylerde, en
sağlıklı biçimlerde daha iyiye, daha güzele doğru gerçekleştiril-
diği bir süreç olmalıdır. •
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işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu bu anlamda tam çalışanların
bedensel, ruhsal ve toplumsal yönlerden en iyi duruma
getirilmeleri, ve bu durumun korunması, işyerindeki koşullar
nedeniyle işçilerin sağlığının ve lşqücü kaybının önlenmesi,
işçinin bedensel; ruhsafve toplumsal gereksinimlerine en uygun
bir iş çevresine yerleştirilmesi sorunudur. • •

işçi sağlığı ve işgüvenliği sorununda insan tabiatının doğurduğu
hatalar değil, nesnel ve teknik nedenler ele alınmak zorundadır.

Beyin dalgalarını değerlendiren son bilimsel araştırmalarda
uyanık olduğu sürelerde bile insan beyninin 1-3 saniyelik
uykulara daldığı ortaya çıkarılmıştır.1-3 saniyelik bu beyin
uyuklamaları, halk dilinde boş bulunma denilen anlardır.
Ve insanın doğasından gelen bu olgu, çalışanların bir suçu olarak
gösterilemez.

Çalışan insanların dikkatsiz,
zayıf, unutkan anlarının ola
bileceği, bunların da gerçekte
çalışma hayatına ilişkin ne
denlerle ortaya çıkabileceği
gözönünde bulundurularak
insanın en dikkatsiz anların
da bile kaza yapmayacağı
çalışma koşulları yaratılmalı
dır.

işte bu noktada işçi sağlığı ve
iş güvenliği sorunu yalnız
işyerlerinin değil,tüm toplu
munsorunu olmaktadır. Oysa
özet kapitalist mülkiyetin ve
kar dürtüsünün egemen oldu
ğu· kapitalist düzende işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorunu
bir genel sağlık sorunu değil,
bir "artan maliyetler" sorunu
olarak ele alınmaktadır.

Özel mülkiyet temeli üzerinde
yükselen kapitalist toplumun
en temel dürtüsü KAR'dır.
KAR, DAHA FAZLA KAR, EN
FAZLA KAR.
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Kapitalizm, işçinin ve doğanın en hunharca biçimde sömürülme
sine dayanır.

Kapitalist düzende neyin, ne ile, ne kadar üretileceğine karar
veren üretim tekniklerini, ·çalışmanın .süreslnl ve.ni':rn:ıı, üretim
hacmini belirleyen kapitalist siriftır.~ ,' ..-:·, :.: ·,,~-_::·.··

Burjuvazi için önemli olan karını artırmaktır. iş kazalarını ve
meslek hastalıklarını önlemeye yönelik her harcama kar dürtüsü
ile çelişebilir. Kapitalistler üretim maliyetlerini düşürmek ve
karlarını artırmak için her yolu denerler.

işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçi sınıfının çıkarları ile
kapitalist sınıfın çıkarları kapitalist topluma ilişkin her sorunda
olduğu gibi taban tabana zıttır. Azınlığın karı çoğunluğun sağlığı
ile her yönden çelişmektedir.

Daha 1867 \lllında bilimsel sos
yalizmin kurucularından Kari
Marx • Kapital'de şunları yaz
mıştır:

"Benden sonra Tufan- her kapi
talistin ve bütün kapitalist ulus
lann parolasıdır. Dernek ki,
sermaye toplumun koyduğu zo
runluluklar olmaks ızın işçinin
sağlığına karşı da, yaşayacağı
ömrün uzunluğuna karşı da
vurdumduymazdır. Maddi ve
manevi yozlaşmaya, erken ölü
me, aşın-çalışma işkencesi konu
sundaki feryatlara şu karşılığı
verir: Bizim karlanmızı artırdığı
için bunlara üzülmek mi gere
kir?" (5)

üretim toplumsal olarak ger
çekleştirilmesine karşın üre
tim araçlarının özel mülkiyeti
üzerinde yükselen ve işçilerin
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söm0r0lmesine dayanan kapitalist toplumda işçi sağlığı ve iş !
g0venliğl konusunda işçiler ile, patronlar arasında kapitalistlerin
iddia ettikleri gibi bir "doğal çıkarbirliği" yoktur. Gerçek bir
çatışma vardır. Mevcut yasa ve yönetmelikler bu çatışmayı . j
önlemeyeyeterli değHdi~, .':: . :.-.-< ı

• ·-·.· .. -.. . ... ..
"'• . .

Kapitalist sınıfın kar dürtüsü ile giriştiği söm0r0y0. a~tırı~ı
yöntemler işkazalarını ve meslek hastalıklarını artıran, ışçılerın
sağlığını bozan etkenlerin başında gelir.

Emeğin yoğunluğunu ve verimliliğini artıran çeşitli çalışma 1.•biçimleri fazla çalışma, vardiyalı çalışmalar, işçilerde aşırı 1
yorgunluk ve gerilim yaratır. Zararlı kimyasal maddelerin
bulunduğu ortamlarda daha uzun, daha yoğun kalmaları meslek
hastalıklarını artırır.

Yasa ve yöh~tmeliklerln işçi sağlığı· ve işgüvenliği alanında
işverenlere yüklediği her görev, .işletmelerin masraflarının biraz
daha artması; işkazasını azaltacak her yeni makine patron için
yeni bir yatırımdır. işçilere daha fazla dinlenme zamanının
tanınması, 8 saatten fazla çalıştırmama, ağır ve tehlikeli işlerde 8
saatten az çalıştırma, işin hızının yavaşlatılması, emek
yoğunluğunun azaltılması, fazla mesailerin sona erdirilmesi,
gece çalışmalarının belli ölçülere göre yapılması, 0cret karşılığı
çalıştırdığı işçilerden en yüksek düzeyde faydalanmak isteyen
kapitalistler için birer kayıptır.

Patronlar sakatlık, körl0k, sağırlık, hastalık, ölüm bahasına elde
ettikleri karlarını hiçbir nedenle azaltmak istemezler. Kapitalist
sınıf sağlık sorunu ile ancak sağlık konusunun tatlı bir kar alanı
olarak gör0ldüğ0 zaman ilgilenmektedir.

Üretim sırasında zehirli olduğu, kansere yol açtığı iddia edilen
maddeleri değiştirmek ya da üretimden vazgeçmek patronlar için
karlarından olmaktır.

Sözğelimi lastik, deri sanayiinde çözücü olarak kullanılan
_benzenin (benzol) kansere yol açtığı kesinlikle saptanmıştır.
Türkiye'de benzen ile çalışan çok sayıda işçi kansere
yakalanmıştır: Benzen yerine aynı işi gören ve işçilere çok daha
az zararlı olan toluen kullanılabilir. Ama toluen pahalıdır. Benzen
yerine toluen kullanılması patronun daha az kar etmesi demektir.
Bu yüzden patronlar pahalı olan toluen yerine kanser yapıcı
benzen kullanmaya: devam edeceklerdir. •

iş kazalarını • ve . meslek hastalıklarını "kader, dikkatsizlik"
22
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nitelemeleri ile karşılayan işverenler sıkıştıklarında 'sik , sık
"işyerlerini kapatırız, işçi a\arız".s9zlerini kullanmaktadırlar.

Kapitalistler kendi ekonomik görüşlerini dile getiren "ekonomi"
kitaplarında "kar"ın sermayelerini tehlikeye atmalarının .(riske
etmelerinin) karşılığı olduğunu yazarlar. Ama lşyerlerlnde
güvensiz çalışma ortamında çalışan işçilerin canlarını tehlikeye
atmaları konusunda suskunluğu tercih ederler.

Kapitalist sınıf için işçilerin canlarının önemi yoktur. "lşyerlerln
de bir işçi mi öldü, ne olacak kapıda bekleyen binlercesi var"
derler. Patronlar için karları ve makineleri çok daha önemlidir.
Kapitalistler işçilerin dikkatsizliğini ortaya sürmekte, ancak
işçileri daha da dikkatsiz yapabilecek her türlü aşırı çalışma
yöntemini de uygulamaktadırlar.

işçilerin dikkatlerinin dağılmasına yol açan çalışma gününü
uzatıcı, emeğin verimliliğini ve yoğunluğunu artırıcı her yola
başvurmaktadırlar.
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Yıllara Göre (SSK'na Yansıyan) lşkazaları Nedeniyle Ortaya Çıkan
Geçici lşgöremezlikle ve Grevlerde Kaybolan lşgünlerlnln
Karşılaştırılması : •

Geçici lşgöremezlikte
Kaybolıın İşgünü Yıllar Grevle Kaybolan İşgünü

1.183.473 -~·~,m 119.739

1.207.689 f<~t ~ 11111 238.261

_ 1.349.111 Mı~ m 111111 336.~~. ,_
'ılı/ılı A 11111111 .e·Jı oıara« "2.256.791 U'Olffll im ~~%r gre,

1.756.005 }i~A m!iiJ 111111 3«.iı:-fN_ "T1 <

. l.9_60.636 ~fi~~ IIm!3 ili 175.286 .

4.088.121 ~~~'~''' mm 111111 323.220

2.068.ıso &G~-~~ mm 1111 220.189 . .

2,;ı2s.82s ~~QGfmn 111111111 '416.116:: r. •

2.2s9.4oo ~, Q Q mıa il 147.585
lı ,.,, iı iı ımı 111111111 479.857

2.504.289 ft il il lJ ft
2.620.139 ~ ~~ ,~ mm 111111111 470.oas

5.o9s.o48 ~~~~~; A, ~ ~ mm 1111111111111111111111 1.102.682

2.181.219 ~Q,AQ mm 1111111 325.830

a.204.068 ~ .R~illimm 111111111111111111111111111 ı .39i.ı~~

36.578.968 TOPLAM 6.487.029

"Kaynak: -r.c.. Çalışma Bakanlığı Çalışma Dergileri DIE
istatistik yıllıkları ve SSK istatistik yıllıkları."

Kapltalist sınıf lşkazalartrun DiKKATSiZLiK sonucu ortaya
çıktığını iddia etmektedir. Ama daha ileride göreceğimiz gibi
kapitalist sınıf işçilerin dikkatlerinin dağılmasına yol açan
çalışma gününü uzatıcı,çalışma yoğunluğunu,randımanı arttırıcı

25



her yola başvurmaktadır. Yine kapitalist sınıf işkazaları için
"dikkatsizlik" yorumunu getirirken meslek hastalıkları konusun
da hiçbir şey söylememektedir. işverenler bronşit, tüberküloz,
kanser olan, duyma ve görme duyularını büyük ölçüde yitiren
tşçller için de "dikkatsizlik" suçlaması getirilmesinin çok saçma
olacağını bilmektedirler.

Ücretleri dondurmaya gelince, lsveç'ten, lngiltere'den örnekler
sıralayan kapitalistler, Batı ülkelerindeki çalışma· koşullarının
Türkiye'de de sağlanması istendiğinde "onlar ilerlemiş sanayi
ülkeleri, biz de onların geçtiği zorlu günlerden geçeceğiz" diyerek
işin içinden kolayca sıyrılmak istemektedirler.

Kapitalist sınıf bugün "dikkatsizlik" suçlaması altında işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorununu örtbas etmeye çabalamakta,
sorunun ayrıntılarıyla ele alınmasına karşı çıkmaktadır.

Kapitalist sınıf bugün ancak işçi sınıfından gelen baskılarla işçi
sağlığı ve iş güvenliği konı.:sunda bazı şeyler yapma zorunda
hissetmektedir kendini. Ama bu çabada makinelerin ve
işyerlerinin güvenliği ön planda tutulmaktadır.

Sözgelimi Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nda (MESS) iş
Güvenliği uzmanlığı adı altında bir uzmanlık bürosu vardır.
Dikkat edelim işçi sağlığı atlanmıştır. Bu hem bir ideolojik
saldırıdır, hem niyetin açığa vurulmasıdır. Ve MESS'in
yayınlarında işgüvenliği denince 3 unsur vurgulanmaktadır. iş
güvenliği, işyeri güvenliği ve üretim güvenliği.

Kapitalist sınıf işçi. sağlığı ve işgüvenliği konusunun bir üretim
biçiı:rıi ~orunu olarak ele alınmasına da sonuna kadar karşıdır.
Kapıtalıst sınıf, soruna salt teknik açıdan yaklaşılmasını
destekler görünmekte, ama "politika yapılıyor" yaveleri altında

. sorunun ayrıntılarıyla ele alınmasına karşı çıkmaktadır.

işte Ocak 1978 tarihli
MESS dergisinden
bir köşe:
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BÖLüMIII

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
SORUNUNUNTARİHSEL
GELİŞİMİ
Yeryüzünde ilk insanların oluşumundan bu yana insanlar
işkazaları ve meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmışlardır.

Özel mülkiyetin ve sınıfların, _kısacası sömürü ve baskının
olmadığı ilk toplum biçimi olan ilkel komOnal toplum boyunca
tabiata karşı en ilkel araçlarla mücadele eden insanlar, avcılık
yaparken, yiyecek toplarken sık sık üretim kazalarının kurbanı
olmuşlardır.

üretim araçlarinın gelişmesiyle birlikte üretim alanları genişle
_miş, çobanlar ve çiftçiler, ardından, zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.
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Üretimdeki sorekll kazaların yanısıra ateşin bulunması ve ilk
kimyasal işlemlerin öğrenilmesi ile, taşların işlenmesinde,.
çömlekçilikte, madenlerin eritilmesinde, camın üretiminde...
meslek nastahldan artmıştır.

insanların üretim araçlarının gelişimi sonucu- kendilerine
yeterden fazla oran elde etmeleri, oran fazlasının ortaya çıkması, }.
gelişen üretim araçlarına uygun düşen, yeni üretim ilişkilerinin
zorunlu olması sonucu özel mülkiyet doğmuş, sömürü ve sınıflar
ortaya çıkmıştır.

ilk sınıflı toplumlarda lşkazaları ve meslek hastalıkları biraz daha
artmıştır. Köleci toplumlardan olan Eski Yunan ve Roma'da
yapılan iş ile çalışanların sağlığı arasında bir ilişki kurulmaya
çalışılmıştır. ·.: ·, • ,.

O günlerin bilginlerinden Hipokrat,Nikander, Galen kurşun
zehirlenmelerini dile getirmişler, Plinl adlı bir bilgin tehlikeli
tozlara karşı maske _kullanılmasını önermiş, Juvenal de
demircilerin hastalıkları üzerinde durmuştur. .

Köleci toplumun yerini alan Feodal toplumda da lşkazaları ve
meslek hastalıkları üzerinde durulmuş, kapitalizmin ortaya çıkışı
ile birlikte bu sorun daha da önem kazanmıştır. •

Ti rol madenlerinde doktor olan Paracelsus (1493-1541) madenci
lerin, dökümcülerin, izabe işçilerinin sağlık sorunları ile
ilgilenmiş, Agricola adlı bir bilgin zararlı tozları incelemiştir.

işçi sağlığı ve işgüvenliği konusunda en önemli çalışmaları
Ramazzini (1633-1714) adlı ltalyan bir doktor geliştirmiştir.
Ramazzini kendisine tedaviye gelen işçilere "ne iş yaparsın?"
sorusunu sormaya başlamış ve meslek hastafıklarının temelini
atmıştır.

Kapitalizm birbirine zıt iki temel sınıf ortaya çıkarmıştır:
fabrikalara,makinelere, tüm Oretlm araçlarına sahip olan ve
işçileri sömürerek yaşayan kapitalist sınıf (burjuvazi) ile üretim
araçlarından yoksun, emek-güçlerinden başka satacak bir şeyi
olmayan işçi sınıfı (proletarya).

Kapitalizmin gelişimi ile birlikte lşkazalan ve meslek hastalıkları
birdenbire artmıştır. Sanayi devrimi üretim sürecini altüst
etmiştir. Sanayi devriminin başlangıç noktası sayılan makinenin
üretime girmesi işçiler açısından yepyeni sorunlar getirmiştir.
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Makineye dayanan üretimin ilk sonucu kadın ve çocukların da
çalıştırılması olmuştur. Makineler adele gücünü vazgeçilmez
olmaktan çıkardığı ölçüde kadın ve çocuklar da üretime
sokulmuştur: 5-6 yaşındaki çocuklar bile fabrikalarda çalıştırıl
mıştır.

Kadın ve çocukların fabrikalarda çalıştırılması çalışanların sağlığı
açısından yeni sorunlar getirmiştir.

Makinelerin kapitalist biçimde kullanımı aynı zamanda işqünü
nün ölçü ve sınır tanımaz bir biçimde uzatılmasın• getirmiştir. (6)
l.s.ı:ıürıü 1.5-Hl saat. hatta bazen 18-20 saat sürmüstür. lsçjlerln bir
kısmı evlerine gitmeden tabrikatann bir köşesinde kıvnlara«
birkaç saat uyuduktan sonra yeniden işbaşı yapmışlardır.
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Makinelerin kapitalist biçimde kullanımı ayrıca çalışma hızını ve
bununla birlikte çalışma ~oğunluğunu da artırmıştır. (7)

- Bu gelişmeler sonucu kapltatlzrnln kaçinrlrnaz sonucu olan
işsizlik daha da<yaygınlaşmış, işsizlerden oluşan bOyük bir yedek
sanayi ordusu ortaya çıkmıştır.

Fabrikaların kurulmasıyla birlikte lşbölOmO iyice geliştirilmiş,
işçiler giderek makinelerin düşünmeden hareket eden canlı
uzantıları haline gelmişlerdir.

Kapifal'de işçilerin çalışma ve yaşama koşı:ıllarrn.ı ele alan Marx,
lşkazalarını, çömlekçi veremi, kibrit işçilerindeki çene ktlltlen

. mesi gibi ayrıntılarıyla anlattığı birçok meslek hastalığını, ısı,
ışık, rutupeti.fe!~it~_rin,i ve öz~llikle işgOnünün uzatılmasının ne
'sonuçlar doğµr.du'ğ,i,lnllıi!ıceledıkten sonra şunları yazmıştır:

.. . -_\'_" ~,~~~~_;.ı~~lt , •
"Bütün duyu orgimlıi.rı, suni olarak yükseltilmiş ısı,

hammadde kınntıları ve tozlarıyla yüklü hava, sağır
edici gürültü vb. yüzünden aynı derecede zarar
görülerek; pek dar aralıklarla birbiri yllillBll'a
dizilıiıi.ş makinelerin arasında yüzyüzekalınan ölüm
veyaralanmatehlikesinibumda hesaba katmıyoruz;
bunun sonuçlarım yılın mevsimlerindeki gibi bir
düzenlilikle çıkarılan, sınai savaş alanının ölü ve
yaralı listelerinde görürüz."(8) •

ı<ısacası kapitalizmin ilk günlerinde erkek, kadın, çocuk, tam
işçiler çok ağır çalışma koşullarında çalışmışlar, uzun çalışma
saatleri nedeniyle yeterince dinlenememişler, çok düşük ücretler
nedeniyle yeterince beslenememişler, hayvan ahırları gibi
konutlarda, bulaşıcı hastalıkların yoğun olduğu semtlerde
yaşamışlar ve genç yaşlarda ölmüşlerdir. Normal olarak 3 neslin
tükendiği bir dönemde, lngiltere'de dokuma sanayiinde 9 nesil
tükenmiştir.
Kapitalizmin gelişimi sürecinde henüz insan sağlığına zarar verip
vermediği' belli olmayan binlerce yeni mal çok sayıda işçinin
ölümüne yol açmıştır. Bu arada daha çok kar yolunda üretim en
güvenliksiz koşullarda gerçekleştirilmiş, koruyucusu olmayan
makinelerde çalışan, kişisel korunma aracı olmayan milyonlarca
işçi işkazalarında ölmüştür. Aşırı hızlı çalışma, uzun lşgOnleri,
üretim zorlaması kısacası emeğin yoğunluğunu ve verimliliğin!
artıran yöntemler bu lşkazalarrnı b!raz daha artırmıştır.
1840'1ann başında lngiltere işçi sınıfının çalışma ve yaşama
koşullarını inceleyen Engels o günlerin korkunç tablosunu şöyle
dile getirmiştir:
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"Durum aşağı yukarı şöyledir: Eğer çocuklar
kendilerine dikkat edemiyorlarsa, çocuklıınn çalıştı
nlmasının yasaklanması gerekir. Eğer büyükler
gereği kadar dikkat edemiyorlarsa o zaman, onlar da
çocuktan farksızdırlar, işin tehlikesini takdir etmeye
yetecek bir eğitim düzeyine erişemediler demektir.
Ve bu durumda onlan bilgilerinin geliştirilmesini
önleyecek koşullar altında tutan burjuvazidenbaşka
kim suçlanabilir ki? Ya da makineler düzensizdirler
ve bir çitle çevrilmeleri gereklidir; bunu temin etmek
de burjuvazinin payına düşer. Ya da işçiler, tehlikeyi
çok aşan itici nedenler karşısındadırlar; ücretini
kazanmak için hızlı çalışınası gereklidir ve dikkat
edecek vakti yoktur. Ve tabii ki bu durumda da suç
burjuvaziye aittir. Örneğin, işçiler hareket halindeki
makineyi temizlerken birçok kazalar olur. Neden?
Çünkü aksi takdirde burjuva; işçiyi, makinenin



çalışmadığı serbest saatlerde temizlik yapmak
zorunda bırakacaktır ve tabii ki işçi de serbest
valötlerinin hl bir • lık etmek
istemey için o kadar
değerlidir , burjuva için
fedakarlık etme nse, ' da iki kez hayatını
tehlikeye atmayı tercih edecektir. İşverene makine
lerin temizlenmesi için gerekli zamanı iş saatleri içine
aldırtan, o zaman makirieyi hareket halindeyken
temizlemek hiç bir işçinin aklına bile gelmeyecektir.
Kısaca hangi açıdan bakarsanız bakın, kabahat
tamamen sanayicidedir ve sakat işçilerin en azından
hayatı boyunca desteklenmesi ve eğer kaza ölümle
sonuçlanırsa kurbanın ailesine bakması sanayiciden
istenmelidir. Sanayinin başlangıç dönemlerinde,
kazalar şimdikinden çok daha -fazlaydı. Çünkü
makineler o zaman daha az gelişmişti· ve daha_
küçüktü. Etrafları ise daha kalabalıktı ve hemen
hemen hiç bir zaman bir çitle çevrilmemişti. O'
zamandan beri kaydedilen ilerlemeler gözönüne
alındığında, bu yasa yine de çok büyüktür ve de
sözünü ettiğimiz durumlarla da belli olduğu gibi tek
bir sınıfın çıkarı için bu kadar çok hastalığa ve
sakatlığa yol açan' ve burjuvazinin hizmetindeyken
sırf onun suçundan dolayı başına gelen kazalarla
birçok çalışkan işçiyi aç ve sefil bir halde bırakan bu
durum hakkında' ciddi kaygılar uyandırmaya
yeterlidir.

"İşte sanayicilerin o iğrenç para hırsının ortaya
çıkardığı kalabalık bir hastalık listesi! Çocuk
doğuramayacak hale gelen kadınlar, eğri büğrü
vücutlu çocuklar, zayıflayan erkekler, ezilen kollar
ve sadece burjuvazinin para· çantasını doldurmak
için sefil ve hastalıklı bir hale gelen kuşaklar. İnsan
bu olaylardaki barbarlık karşısında, çocukların nasıl
ustabaşıları tarafından çıplak bir halde yatakların-

• dan kaldınlmadıklarınr, elbiseleri kollarında, haka
retler .ve tekmelerle fabrikalara 'götürüldüklerini,
yedikleri tekmelerle - uykularının nasıl kaçırıldığını,
ama yine de işlerinin başında ~yuyup kaldıklarını,bir
çocuğun nasıl, uykuda iken ustabaşının sesiyle
yerinden fırladığını ve makine durduktan sonra bile
II?-ekanik olarak aynı iş hareketlerini yaptığını; eve
gıdemeyecek kadar yorgun olan çocukların kurutma
odasındaki yünlerin içine uyumak için saklandıkları-
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m ve sonra da kayışlarla fabrikalardan kovuldukla
nnı; yüzlerce kişi eve çok yorgun döndüklerinden
uykusuzluktan ve iştahsızlıktan yemeklerini bile
yemediklerinden, anne ve babalarının onları yatak
larının kenarına diz çökmüş daha dua ederken
uyuyakalmış bir halde bulduklarını ve buna benzer
yüzlerce suçu ve kötülüğü birçok tanığın doğruladı
ğı, hepsinin üzerine yemin ettiği, komisyon
üyelerinin kendilerinin güvenilir olduklarını belirt
tikleri kişiler tarafından yazıimİş bu raporda
okunduğu zaman; tek amacı a tout prix (ne bahasına
olursa olsun) para çantalarını doldurmak olan ve
. yine de hayırseverliği ve fedakarlığı ile övünen bir
sınıfa karşı nefret ve kızgınlıktan başka bir şey.
hissetmesinin imkanı olabilir mi?" (9)
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işçi sınıfı, çalışma ve yaşama koşullarının dOzeltllmesl için
yoğun bir mücadele vermiştir- Bu mücadelede kapitalist sınıf
işçi sınıfının mücadelesini önlemek için her yola başvurmuştur.
Ama mücadeleyi önleyememiştir.

lngiltere'de 1833 yılında haftalık çalışmanın 9-13 yaşlarındaki
işçiler için 48 saat, 13-18 yaşlarındaki işçiler için ise 69 saati
aşmaması yasalara geçirtilmiştir. işçiler 1 Mayısları'da kapsayan
uzun mücadeleler sonucu günlük çalışmayı 8 saate indirmişler,
işçi sağlığı ve iş güvenliği yolunda önemli kazanımlar elde
etmişlerdir.

"lşçününün normal bir uzunluğa bağlanması, kapitalistle işçi ••
arasında yüzyıllarca süren bir mücadelenin sonucudur... (Çalış
ma koşullarının) formüllere bağlanması, resmen tanınması ve
"::vletçe ilan edilmesi uzun zaman devam edegelen . sınıf
mocadelelerinin orana olmuştur." (1 O)

Üretim araçlarının gelişimi ile birlikte, yeni sanayi dalları ortaya •
çıkmış yeni ürünler üretilmiş, yeni lşkazaları biçimleri, işçilere
zarar veren yeni kimyasal maddelerle birlikte yeni meslek
hastalıkları doğmuştur. Bu süreç içinde işyeri hekimliği ortaya
çıkmış, giderek gelişmiş, koruyucu ve tedavi edici anlamda işçi
sağlığı önem kazanmıştır.

Ama bugün gelişmiş kapitalist ülkelerde ve gelişmekte olan
ülkelerde hala daha fazla kar için daha çok işçi ölmekte, daha çok
işçi meslek hastalığına yakalanmaktadır.
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BÖLÜMIV

iŞKAZASI VE MESLEK
HASTALIĞI NEDİR?
işçi sağlığı ve işgüvenliği sorunu el~ alındığ;nda uzmanlar
işka:zası ve meslek hastalığı taı:ıımı yaparak konuya girerler.Ama
elbette her konuda olduğu gibi işçi sınıfı ile kapitalist sınıfın bu
konuya ilişkin tanımları hemen çelişir. . . .

Kapitalist sınıf işkazasını genellikle şöyle tanımlar: "lşkazası
önceden planlanmamış, beklenmedik bir olaydır." (11) Bu tanım
işkazalarının gerçek niteliğini. gizlemeye, örtmeye yönelik bir •
tanımdır.

Oysa bugün herkes açıkca bilmektedirki, yeterli güvenlik
önlemleri alınmadığından işkazasının olacağı açıktır. Bu
anlamda işkazası beklenmedik bir olay değildir. Kısmi olarak.
önceden planlanmıştır. Sözgelimi çalışma: koşullarında bir
değişiklik yapılmadığı takdirde gelecek bir yıl içinde Ereğli
Kömür işletmelerinde en az 25 işçi ölecektir. Bunu bilmek için
falcı olmaya gerek yoktur.

. . .

lşkazası, işçinin yaptığı iş dolayısıyla (lşyerl ile evi, lşyerl ile
normal olarak yemek yediği yer, lşyerl ile normal ücretlnl aldığı
yer arasında oluşacak kazalar dahil) karşı karşıya kaldığı her türlü •
kaza ve arızalanmasıdır.

Sosyal Sigortalar Kanununun'tt /A maddesinde lşkazası yetersiz
bir biçimde şöyle tanımlanır:

"A· İşkazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya
sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan
olaydır: • •

"a) Şigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
"b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş

dolayısıyla,
"el Sigortalının 'işveren tarafından görev ile

başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda, •
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"d) Emzikli kadın sigor
talının çocuğuna süt
vermek için ayrılan
zamanlarda,

"e) Sigortalının, işverence
sağlanan bir taşıtla
işin yapıldığı yere top
lu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasın
da."

MESS iş Güvenliği Uz
manı adına yayınlanan
bir ders notunda işka

ı zalarının temel neden
leri şöyle sıralanmıştır:
"Bir kaza 5 adet temel
faktörün arka arkaya di
zilmesi sonucu meydana
gelir. Bunlardan biri ol
madıkça bir sonraki mey
dana gelmez bir zarar
hasıl olmaz. Bu 5 faktöre
'kaza zinciri' denir:
L İnsanın doğa ya da

evrim karşısındaki za
yıflığı,

2. Kişisel özürler,
3. Güvensiz hareket ve

şartlar,
4. Kaza olayı,
5. Yaralanma (zararve ha

sar)" (12)

ı Sorun böyle konunca,
işkazasının birinci fak
törü insanın dikkatsiz
olması, zayıf olmasına
bağlanacaktır. insanın
doğal zayıflığı birinci
faktör olunca, tüm iş
kazaları doğaldır, işçi
nin kendi eseridir, de
nilecektir.



Oysa işkazaları bireysel bir olay değil, toplumsal bir suçtur.

lşkazalarının iki temel nedeni vardır:

a. Makine, araç ve gereçlere ilişkin güvensiz bir çevre,
b. Güvensiz hareketlere yol açan etkenler. •

Güvenliksiz çevre biraz ileride ele alacağırnrz gibi tamamen
üretim aracı sahibi olan Kapitalistin doğrudan sorumlu olduğu bir
sorundur.

işçinin güvensiz hareketine yol açan etkenleri ise genellikle şöyle
sıralayabiliriz. Eğitimsizlik, işe fiziksel (cinsi; yaşı, boyu, görme,
duyma yetileri, özel alerjileri. .. gibi) ve psikolojik uygunsuzluk,
güvenlik araç ve gereçlerinden yoksun olma ya da bu araçları
kullanamama, kapitalistin karını artıracak çalışma yöntemleri,
işçinin makinenin düşünmeden hareket eden bir uzantısı haline
gelmesi, işçinin yabancılaşması, ruhsal bakımdan işe uygunsuz
luk...

Çok düşük ücretli, sigortasız işçilerin çalıştığı küçük işyerlerinde
daha çok işkazası olmaktadır. Yeni işe başlayan, acemi işçiler,
yeni vardlye değiştiren işçiler, çalışma gününün sonuna yaklaşan
yorgun işçiler ise işkazalarının hep birinci kurbanlarıdır.

Daha fazla kar amacıyla düşük ücretle, acemi, tecrübesiz,
eğitimsiz işçi alan ya da eğitimsiz işçileri eğitmeyen, emeğin
yoğunluğunu ve verimliliğini aşırı bir biçimde artıran, koruyucu
araç ve malzemeye para harcamayan ya da bu araçları
kullandırtmayan, işe göre işçi seçmeyen, işçilerde bu bozuk
düzenin getirdiği ruhsal sorunların nedeni olan kapitalistler bu
anlamda işkazalarından doğrudan ya da dolaylı olarak birinci
derece·de sorumludurlar: Bu nedenle işçileri bile bile ölüme
göndermekte, cinayet işlemektedirler. •

-
Meslek hastalıkları ise Sosyal Sigortalar Kanununun 11 /B
maddesinde şöyle tanımlanır:

"Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden .
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruru arıza
halleridir."

Meslek hastalığının tanımı günümüzde son derece öne-nlidir.
Yukarıdaki tanıma göre Sosyal Sigorta Sağlık lşiemleri
Tüzüğü'ndı=ı meslek • hastalıklarının listesi yayınlanmışt -.
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Bu liste oldukça eksiktir. Sözgellmi bu· liste içinde artık giderek .
bir "muamma" olmaktan çıkan kansere yer verilmemiştir. Ayrıca
bu listedeki hastalıklar ismen vardır. SSK hastanelerinde ise bu
liste uygulanmamaktadır.

Kitapçığın • başında kısaca ele aldığımız . işçi-çevre-tüketici
bütünlüğünü gözönüne alırsak meslek hastalığını şöyle
tanımlayabiliriz:

Meslek hastalığı işde, çevrede, üretici çalışma sonucu oluşan ve
tüketicide üretilen malların kullanımı sonucu ortaya çıkan tüm
hastalıklardır.

Meslek hastalıkları bu anlamda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
pslko-toplurnsal etkenlerin ortaya çıkardığı hastalıklardır.

Böylesi bir girişten sonra şimdi işkazaları ve • meslek
hastalıklarına yol açan etkenleri teker teker inceleyelim.

GÜVENSiz·
:ÇEVREDEN
DOĞAN

'TEHLİKELER.•
Bı.inlar genellikle işyerlerinin
çagdaş üretim teknolojisine
uygun bir ·şekilde düzenlen
memiş olması,· çalışanlara

• yeterli koruyucu araçların ve
rilmemesi nedenleriyle orta
ya çıkan tehlikelerdir. •

işçilerin düşmesine; bir yer
lerini vurmasına, uzuv kaptır
malarına ve ölmelerine yol
açan bu tehlikeleri şöylece
sıralayabiliriz:
38
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lşyerlerinde krişlerin alçak yapılması, tabanın sağlpm yapılma
ması, makineler arasında_yeterli aralık bırakılmaması, ızgaralar.ın
ve merdivenlerin. yeterince sağlam ve rahatça dolaşmaya olanak
bırakacak şekilde inşa edilmemesi, makineler ve ·koruyucularda,.
elbise ve uzuvlara takılacak çıkıntıların olması, inşaatların
çökmeye yol açacak şekilde çürük olarak inşa edllrnesi
madenlerde çökme tehlikesine ve patlamaya karşı tedbir
alınmaması, kazan, kompresör, fırın ve ocaklarda yanma ve •
patlama tehlikelerine karşı tedbir alınmaması, taşıyıcı w,e
kaldırıcıların yeterli olmaması, her türlü döner aksam (döner mil,
dişli çark, çubuk, kayış, kasnak, karıştırıcı, testerev..) çivi
çıkışları, kalıplar için koruyucu konmaması, elektrik çarpmasına
yol açacak koşullann bulunması... •



Ayrııca gözlerl bozacak renklerin, yetersiz ışığın kullanılması,
yangına yol açabilecek patlayıcı ve parlayıcı maddelerin

. tedbirsizc~ kullanılması, kötü havalandırma, aşırı gürültü,
yemekhane, tuvalet, banyo, soyunma yerlerinin sağlık koşulları
na uygun olmaması, işyerlerinde mikrobik bulaşıcı hastalıklara
yol açacak ortamın bulunması, işçilerin gözlerini, ellerini,
ayaklarını, kafasını, belini, genel olarak tüm uzuvlarını koruyucu

. araç ve malzemenin verilmemesi, çalışma yönteminin getirdiği
güv,ensizlikler... •

Ölüm geçici ya da sürekli işgörmezliğe yolaçan olayların
büyük çoğunluğu yukarıda saydığımız tehlikeler sonucunda!
gerçekleşmektedir.

Saydığımız tehlikelerin hepsi de yeterli güvenlik önlemleriyle
önlenebilecek tehlikelerdir. Bu tehlikelerin varlığı ve muhtemel
sonuçları . üretim öncesinden bellidir. Bu nedenle güvenlik
önlemleriyle daha önceden bu tehlikeleri gideremeyen işverenler
T.C.K'ndaki "teammüden adam öldürme" suçuna eş bir suç
işJemiş olmaktadırlar.

40



C0 O> C0 C') (0 en (0 ..... it) ,.., "<t' C0,.., 0'I ,.., C'f o co ,... C') it)
it) "<t' C)O> ~ ,... it) N ,.., C0 ....

"": o,.... (O cci cıo C'Iİ C0 C?... C') ,...
T'" o,.... ...ı--ıa»

::s ,.., C0 ,.., N 1.1') 1.1') o, ,... ,.., O> ,, C0 ....,.., o ,:r .... ,.., en o o .,. C') C") (0ı--ı (0 .,ı; .... ,:r Ol it) ,.., (0 o "?
~

o, ,.., ı.Ö ,-: C'Iİ ıri Ol.... ,... ..,. ... .... a,.,... .,...Q

1 .... ,.., N ,.., (0 ,.., ~- o ,.., o, ...N ,:r ,.., ıt) o ,.., C') ıt) "<t' ,.,.(0 ,:r .... ,.,. .... .... (0 ~ "? C')
,.., ,-: cci c,; N cciOl o,.... .... ,.,. ,- o Ol,... ..--

.! Q) .,. ... o .... (0 it) (0 co,.,. .... ,...,:r ,.., Ol C') ,..,
Q) .... ,.., lO oıt) s:ı; C') "': C'! C') "': ,.,.

(0

~
,.., .... .... ,... ·oı ,..: C'IİOl .... ... (') .... co; .... .... ....

ıt) Q) N Ol ,.,. ,.,. o .... N o,
~

~
,:r ... en N .... C') C') ,..,

(0 ,..,Q) .... N .,. Ol ,:r co, ,.,. (')
,.,. .,,_: C'Iİ cci c,; -~

'ıri ci
,..,

ô'
~

Ol N .... .... ,... co CL?.... ,... ..-,_ rıı... ıı:ız ~ ... İÜ .21ıı:ı
İİi Nz N ıı:ııı:ı - ~ >~ ;:; C ~ı-ı ::ı o (1)...

uiCD •Cl o GiE ::ı cô :;:ı:ı ~ (!JC: .§ ıı:ıiii (1) cıı o cc·;: ı:: - -... CII ;: ;:: E ıı:ı
Q) ıı:ı .!2 ıı:ı ::ı Q) ..!!1..!!! N 111 :c cı,, C. E ı:ı ı:ı - tii •cı C: coC CII 'i; ::ı Q) 111 cıı ... N o (1) ,..,Q) .c "Ccıı ~ N N C ;:. 'tJ ıı:ı C ıı:ı IXI Olıı:ı cıı ıı:ı 'tJ .c ıı:ı ~ (1) ....ı:ı - ı.:: (/) :ı Q) z(1) w, ::ı ::ı Q. 111 :ı ı:ı ~z 111 ~ u u C 1 ::i: Dl C .c: u E - (/)::ı ::ı ·;: 111 ... ~ o ~ :ı il), (1) ::ı:ıı:ı ı- U), C C (1) E •- C ~ Ü) §:::ı >Ol (/)N ::, 111 o o Gi < E <C _;;CII .: ı- (/) (/) aı~ o ene ..J~ o ,_

C il>< .lı!.- >, U), ıs ~ E 0. ıı:ı- (1) cıı nı ::ii: ıı:ı >, ı:ı o Co ,cı N N Q) U Cll C11 (1)
CII :, :::ı >,i5 111 ıı:ı 111 - < ı-:E < ri5 ::ı: a: ~(/) ı- ıı:ı~ ~ ::ı:

~





BÖLüMV

İŞÇİ SAĞLI(}I VE·
İŞ ·GüVENLiĞİNE
'iLİŞKİN·FİZİKSELTEHLİKELER
Bunlar genellikle fiziksel enerjinin .değişik biçimlerinin ortaya
çıkardığı tehlikelerdir. insanda fiziksel ve zihni gerginliğin
yanısıra kanser dahil çeşitli hastallklara yol açabilecek
tehlikelerdir.

Bunları gürültü, titreşim, ışıma', ısı, basınç gibi başlıklar altında
inceleyebiliriz.

GüRüLTO
işçi sağlığı ve işgüvenliği tartışrnalşnnda belki üzerinde en az
durulan konu gürültüdür. Gürültü çalışmanın c;foğal bir sonucu
sayılır ve çalışanlarda yıkıcı bir tahribat yapmadığı sanılır. Oysa
gürültü en sinsi tehlikelerin başında gelmektedir.

. Bugün emperyalist ülkeler, halkları gür0lt0 ile dize getirebilecek
gürültü_ bombaları yapma yarışındadırlar. •

ABD'de yapılan son hük0met araştırmalarına göre bu Olkede 16
milyon işçi işitme duyularını belirli ölçüde yitirmiş durumdadır
lar.

• Federal Almanya'da gOrültO ve titreşimden doğan meslek
hastalıkları tam meslek hastalıklarının yüzde onunu aşmıştır.
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Avusturalya'da 5.000 işçi arasında yapılan bir araştirmada •
incelemeye tabi tutulan işçilerin üçte birinde duyma eksikliği
görülmüştür.

Çeşitli ülkelerde gürültü sonunda duyma yeteneklerini yitiren
işçiler 1 milyon lirayı aşan tazminatlar almaya başlamışlardır.

Türkiye'de ise SSK kayıtlarına göre 1973, 1974, 1975 yıllarında bir
tek işçi bile kulak rahatsızlığı geçirmemiş, nedense 1976" yılında
birdenbire 299 işçi kulaklarından şikayetçi olmuştur.

Oysa bugün yüzblrılerce işçi gürültülü işyerlerinde çalışmadan
dolayı sağırlaşmaktadır.

Gürültü arzu edilmeyen, istenmeyen sestir. Ve özellikle şu işçiler
gürültünün getireceği tahribatlara fazlasıyla maruz kalabilirler:
Buhar kazanı yapımında çalışanlar, hava alanlarında çalışanlar,
tekstil işçileri, demir-çelik işçileri, doğrama işi yapanlar, madeni
eşya iş kolunda çalışanlar, kompresör bölümünde çalışanlar,
havalı aletleri kullananlar, inşaat işlerinde, barajlarda çalışanlar,
traktör gibi gürültülü araçları kullananlar, makine odalarında
çalışanlar...

Bu işçiler zamanla arkadaşlarına "biraz yüksek sesle konuşur
musun, .duymuyorum" demeye başlarlar, ama işkoşulları
nedeniyle sağırlaşmakta olduklarını tarkedemezler, •

Gürültü genellikle işçilerde üç tor tahribata yol açar:

1- Geçici sağırlık: Bu, zamanla düzelebilen bir rahatsızlıktır.
Gürültülü işin bırakılması ile geçici sağırlık düzelebilir.

2- Gürültü sağırlığı: Bu, işyerlerlnde gürültüye uzun süre maruz
kalan işçilerde görülür. iç kulakta organik bozukluğa yol
açtığı için bu tahribatın geriye dönüşü yoktur.

3- Gürültünün neden olduğu . diğer organik arızalan Gürültü
işçilerde sindirim düzensizllğine, hazım bozukluğuna, kalp
çarpıntısına yol açar, sinir bozukluğu yaratır, birçok meslek
hastalıklarına neden olur. Bu ruhsal dengesizlik içinde
işçilerin işkazasına uğrama olasılığı biraz daha artar.

Sovyetler Birliği'nde son yapılan araştırmalarda 85 desibel
üzerindeki gürültülerin örneğin torna tezgahı. gürültüsünün
kaslarda, sindirim ve sinir sisteminde zararlara yol açtığı, ülser
hastalığına ortam hazırladığı, göz bebeklerinde ve beyinde kan
damarlarının genişlemesine yol açarak baş ağrısı yaptığı, yüksek
tansiyona neden olduğu kesinlikle ortaya konmuş ve bu sonuçlar
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üzerine uluslararası kuruluşlarda gerekli öniemler alınmaya
başlamıştır.

Gürültü şiddetinin ölçüsü desibel'dir. (dB). Hafif yaprak hışırtısı
10 desibel, sayfa hışırtısı 20 desibel'dir. 20 desibel başlangıç
sesinin 100 katı, 30 desibel başlangıç sesinin 1000 katı demektir.
Normal konuşma 60 desibel şiddetindedir. 80 desibel'den sonra
kulakta hasar başlar. Dönerli testere gürültüsü 100 desibel,·
planya gürültüsü 110 desibel, kazan atölyeleri 120, jet motoru
130, tanksavar roket gürültüsü ise 180 desibeldir. Ses
bombasının çıkardığı gürültünün şiddeti de 200 desibel'dir. 130
desibel'den sonra kulak tıkacı olmadan çalışılamaz.

Türkiye'deki en büyük tekstil işyerlerinden birinin dokuma
atölyesinde yapılan bir araştırmada gürültü derecesi 102 dB
bulunmuş ve işçilerin hemen hepsinde sürekli işitme kaybı
olduğu saptanmıştır. (13)

Her ülkede gürültünün son sınırı belirtilmiştir. Türkiye'de iş
Yasasına göre çıkarılmış işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü'nün
22. maddesinde "ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde
gürültü derecesi 80 desibel'i geçmeyecektir. Daha çok gürültülü
çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde gürültü derecesi en
çok 95 desibel olabilir", denilmiştir.

Gürültü derecesi ABD'de 90, Federal Almanya Cumhuriyeti ve
Hollanda'da80 desibel'dir.

Son yapılan incelemelerde işçilerin daha az gürültülü çalışma
koşullarında daha az hata yaptıkları ve. daha verimli -çalıştıkları
ortaya çıkmıştır. Ancak daha az gürültülü bir ortam daha fazla
yatırım, daha fazla para harcamak demektir. "Daha fazla kar"
peşinde koşan kapitalistlerin gürültüyü azaltacak önlemlere para
harcama niyetleri yoktur.

Gürültü sorununda yalnızca gürültü derecesi önemli değildir·.
auronoıo işlerde kaç saat çalışıldığı da önemlidir. 105 desibel'de
on yı I çalışmakla, 115 desibel'de bir yıl çalışmak ya da 125
desibel ile 2 ay çalışmak aynı zararlara yol açabilecek eşdeğerli
çalışmalardır.

GüRÜLTüKONUSUNDANELER
YAPILABİLİR?

Gürültüye karşı mücadele etmek elbette işçi sağlığına ve iş
güvenliğine ilişkin alınacak diğer önlemlerden bağımsız değildir.
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Ancak doğrudan gürültü tehlikesini amaçlayan ve sendikaların
uğrunda mücadele etmesi gerekil önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

Gürültü öncelikle kaynağında yok edilmeli ya da azaltılmalıdır.
Daha az gürültülü makinelerin yapımı zorlanmalıdır. lşyerlerinde,
duvarlar sesin yansımasını önleyecek bir biçimde inşa edilmeli,
gerektiğin.de çlttkapı, çift pencere yapılmalıdır.

Çalışma zemini gürültüyü iletmeyecek malzeme ile döşenmel id lr.
Gürültülü araçların tamamı ayrı bir bölüme taşınmalıdır. 8 saatlik
çalışma ancak 80 desibel'lik işlerde amaçlanmalı, 90 desibel
gürültülü işlerde 4 saat, 96 • desibel gürültülü işlerde 2 saat
çalışılması için mücadele edilmeli ve gürültülü işlerde çalışan
işçilerin gürültüye maruz kaldıkları süreler yasa, yönetmelik ve •
toplu sözleşmeler ile sınırlandırılmalıdır.

Gürültü konusunda koruyucu malzemeler en son çare olarak
seçilmelidir.

işçi Sağlığı • ve iş Güvenliği TüzüğÜ'ndeki hakların hayata
geçirilmesi için yoğun bir mücadele verilmeli, gürültülü iştj:l
çalışacak olan işçiler için işe alınmadan önce duyma testleri

• yapılmalı, işçilerin altı aylık süreler içinde periyodik muayeneleri
yapılmalıdır.



TİTREŞİM
Titreşim (Vlbration) de gürültü gi
bi işçilerde fiziksel hasarlara yol
açan bir olgudur.
Titreşim, titreşimli alanlarda yada
titreşimli el araçlarıyla işçilerde si
nir, kemik ve sindirim sistemine,
damarlara, bilek, dirsek ve omuzla
ra zarar verir, beyaz parmak hastalı-
ğına yol açar. •
Beyaz parmak hastalığı (Raynaud
hastahğı) ya da ölü el hastalığı tit
reşimli araçları kullanan işçilerde
görülen bir hastalıktır. işçilerin par
maklarından ,biri ya da birkaçı be-·
yazlaşır, duyumsuzlaşır, titreşimli
araçla yapılan çalışmaya göre has
talık azalır ya da çoğalır. Özellikle
soğuk havalarda daha belirginleşir.
Beyaz parmak hastalığının tedavisi
yoktur.
Titreşimli araçlarla çalışmanın ge
tirdiği hastalıklarla karşı karşıya ka
lan işçiler özellikle şunlardır:
Traktör, helikopter sürücüleri, ha
valı çekiç, zincir, testere ile çalışan
işçiler, maden, taş ocağı işçileri,
zincir testere ile çalışan orman işçi
leri ...
Japorıya'da yapılan bir incelemede.•
metal maden işçilerinin % 30'unun,
kireç ocağı işçilerinin % 37'sinin
beyaz parmak hastallğına.yakalan
dıöı görülmüştür.
Titreşime karşı, alınabilecek ilk
önlemler şunlardır:
Titreşimin azaltılması (Araçların
lastiklerle yalıtılması), titreşimli
çalışmaların süresinin azaltılması,
her saat başı 1 O dakikalık bir
denlenme sağlanması, elleri so
ğuktan koruma.



IŞIMA
Elektromanyetik ışıma (radyasyon) ·uzun dalga boylu radyo
dalgalarından çok kısa dalga boylu gama ışınlarına kadar tüm
ışınları kapsar: radyo dalgaları, kısa dalga boylu ışıma, kızıl-ötesi
ışıma, görünen ışınlar, ultraviyole ışıma, X-ışınları, gamma
ışınları ...
Adi ışık ancak yetersiz olunca başağrısına, gözağrısına ve
işkazalarına yol açar.
Yeraltında çalışan madencilerde ise yetersiz ışık ve bazı
toplumsal-ekonomik etkenler gözlerde madenci nistagmusu
denilen göz yuvarlarının aşırı hareket ettiği bir göz bozukluğuna
yol açar.
Elektromanyetik ışıma da işçilerde çeşitli zararlara yol açan bir
etkendir. Dalga boylarına göre ışımalar çalışanlarda şu
hastalıklara yol açarlar:
Kısa dalgalar: sanayide kullanılır, deride yanmalara, gözde
katarakta yol açar.
Kızıl-ötesi ışıma: Akkor halindeki her sıcak madde kızıl-ötesi
ışıma yapabilir. Deride yanmalara yol açar. Cam sanayi inde, cam
izabe fırınlarının önlerinde çalışanlarda, cam 0fleyicilerinde,
kaynakcılarda dökümhane işçilerinde gözlerde katarakt yapar.
Ültraviyole ışıma: Aşırısı deri hastalıklarına, kansere yol açar
Kaynakçılarda gözlerde kısa süreli sancılar yapar.
iyon ışıması: Alfa, beta, gamma ve X-ışıması olarak çalışanıarda
çeşitli biçimlerde anemi, lösemi, kemik, akciğer ve deri kanseri,
ülser, gözlerde katarakt, deride iltihaplanma yapar. Kısırlığa,
doğan çocuklarda anormalliklere yol açar.

ışımanın etkilerinin en çok hastanelerde röntgende çalışanlarda
olduğu sanılır. Oysa ışıma, radyoloji, nükleer araştırma
merkezleri, radyoterapi, nükleer tıp enstitüleri, x, alfa, beta,
gamma ışınları yayınlayan yerlerde tam işçilerde hastalıklara yol
açar.

lşı121a_ ile çalışan işçilerin çalışma süreleri azaltılmalı ve işçi
Saglıgı ve iş Güvenliği Tüzüğü'n0n 80. ve 83. maddeleri
uygulattırılmalıdır. . •

T.C. Emekli Sandığı Yasasına ek madde konarak mesle!)I olan ve
bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri lyonlzan radyasyonla
bilfiil çalışan tabip, ·tekni~yen, sağlık memuru, radyasyon
fizikçisi ve teknisyeni ve iyonlzan radrasyonlarla yine bilfiil
48
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çalışan bilumum personeı yarcimcılanmn fiili hizmetlerine her
çalışma yılı 3 ay zam yapılması örigörülmüşfbr.·

~ynı haklar SSK'ir:t~ic(~f;;f!~.ij~ı~-m~rı'°~~ sig~~;İıl~r ek prim
ödemeden 3 aylık _ş_Ore Kııileı:ıt1~resinden sayılmalıdır.

BASINÇ
Aşırı basınç altında çalışan su altı, basınçlı oda, tünel işçilerinde
aşırı basınç, nekroz, vurgun gibi çeşitli hastalıklara yol açmakta, -
solunum, kemik sistemi ve kan dolaşımına zarar vermektedir.

ISI
Normal ısılı bir ortamda çalışmals., çalışma koşullarına ilişkin en
önemli sorundur. Fırın, döküm, cam biçimlendirme işlerinde,
aşırı sıcaklık işçilerde bitkinlik, bayılma, ısı şoku yapmakta,tuz
kaybına yol açmaktadır. öte yandan aşırı soğuk, nem, cereyanlı·
ortam, işçilerde romatizma, bronşit, verem, mafsal hastalıklarına
neden olmaktadır. Özellikle açık havada çalışan işçilerin
soğuktan korunması en önemli sorunlardan biridir.

ısıya karşı hassas olan. bilqisayarlanna, kendi özel odalarına
havalandırma (alr-corıdltlon).ye. jsıtrna sisterp], kuran patronlar
aynı olanakları işçilerine de sağlamak zorundadırlar.
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BÖLÜMVI

_ İŞÇİ SAĞLIGİ_VE
İŞ GÜVENLİĞİNE ,,
İLİŞKİNKİMYASAL
TEHLİKELER
Bugün fabrikalarda çok çeşitli kimyasal maddeler oretllmektedlr. _

• Uzmanlar 600.000 dolayında kimyasa( madde olduğunu ve her·yıl
5-6 bin yeni kimyasal •maddenin piyasaya sürüldüğünü
belirtmektedirler. Bu kimyasal maddelerin,· 'üretlm sırasında
işçilere zarar verip vermediği önemli bir sorundur. . -

Kapitalistler ve onların· denetiminde olan - basın - ve çeşitli
kuruluşlar son yıllara kadar işçi sağlığı ve iş g0venllğlnl lşkazaları
ile· sınırlamışlardır. lşkazalarının -önlenmesi yolunda gelişmiş
0lkelerde çeşitli önlemlere başvurulmasına • rağmen özeltlkle
kimyasal maddelerin ortaya çıkardığı meslek hastalıR:ları
konusundaancak son yıllarda ö!1emll a~ım'la.r;a!ila9llm_lştlr.

Uluslararası Çalışma ·orgütü'nOn üyesi olan sosyalist Olkelerl-n -•
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaptıkları önemlt
'araştırrnelartn bu kurumca ele alınması ve uluslararası işçi-sınıfı
hareketinin baskısı sonunda kimyasal maddelerin çalışanlarda
yol açtığı hastalıklar sorunu üzerinde daha yoğun bir şeklide
durulmaya başlanmıştır. •

Bugün dünyanın belli başlı araştırma merkezlerinde çeşitli
kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkllerl incelen
mektedir.Ancak bu çaba oldukça sınırlıdır. -Uzrnanlar şimdiye
kadar 15.000 kadar kimyasal maddenin araştırıldığını belirtmek
tedirler. Kimyasal maddelerin araştırılması-, kimya biliminin ve
araştırma aygıtlarının gelişmesine koşut bir biçimde geliştlı'.)in
den araştırmaların sonuçlanması uzun yıllar almaktadır. ôrneı'.)in
bug0n artık kansere ortam· hazırlıyıcı bir madde olarak bilinen
plastik sanayiinln en önemli maddelerinden vinil klorür'ün
kansere yol açtığının öğrenilmesi 20-30 yıl almıştır. Ayrıca çeşitli ..
nedenlerden ötürü birçok ülkede • araştırmaların sonuçları
·kamuoyundan gizlenmektedir.
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Üretilen çok sayıda kimyasal oran şu ya da ·bu şeklide o orana
Oreten işçilerin ve tOketicllerin sağlığına zarar vermektedir. Çok
uluslu· emger,yalls~Jekeller.. .Insan, sağlığı .üzerlndekl etkilerini
düşünmedsasçok; sayıda,,kir:n,yasal:.,madqe,yi· rahatukla piyasaya
sürrnektedlnem-s <:•'"' if)I'-;·, ''·~ ;:>E•.:•;.",;~ <,!i!O:·

• , •. ' • .. - • •• ~ ';,o'.• ',_.· • .; ,.

Sözgellmi son yapılan araştırmalarda saç boyalarının ve saç
spreylerinin bazı hastalıkların yanısıra kansere yol açtığı
saptanmıştır. Geniş bir biçimde kullanılan saç spreylerinin onu
üreten işçilerde, kullanan kişilerde ve kadın berberlerinde
akciğerlerde tahribata. yol açtığı 1958'den beri bilimsel
araştırmalarla ortaya konmuştur. (15) Ama hala bu tor çok sayıda
saç spreyi TV reklamları ile kitlelerin tüketimine sunulmaktadır.

Herhangi bit-•kimyasç1,I, maddenin sağlığa zararlı olduğu saptanıp
piyasadan, ka:rdi'rıtıt-ıcaya kadar o maddeyi piyasaya süren şirket

oiırısilu>l ıı



vurgunu vurmaktadır. işletmelerin çoğu kullandıkları kimyasal
ürün hakkında işçilere bilgi vermemektedir. Sözgellml; ~ocfa
şirketinin Kodak 8230 ~dı-;ile plyasaya-eürdüğü ,tQtoğraf ban,:o
malzemesinin uzun araşürmalar>s·<,?r.ııiıtıda}i1ı,<& propamsaJtan'dan
oluştuğu ve kesinlikle kansere yol a'çtığı saptanrmştrrr: Sağlığa
zararlı olduğu saptanan kimyasal maddeler değişik ticari kılıflar
altında rahatça yeniden piyasaya sürülmekte, ICI, BASF,
Hoechst, Du Pont, Eastman Kodak, Hoffman La Roche, Akzo,
Rhône-Poulenc, Bayer, BP, Dunlop-Pirelli, Mltsublshi, Dow,
Sandoz, Pfizer, Henkel, Goodyear, Unilever, Michelin ... gibi çol<
uluslu emperyalist tekeller işçilerin sağlığı bahasına büyük kanlar
sağlamaktadırlar.

Katı, sıvı, gaz, toz, buhar, sis, duman blçlrnlerlyle, kimyasal
maddeler işçilerde çeşitli hastalıklara yp.Lı:açabllJT)ektedlrler.

Kimyasal maddelerin kullanıldığı işyerle
rinde işçilere genelikle tek değil birçok
kimyasal madde birarada etki etmektedir.

Örneğin bir akü fabrikasında çalışan bir
işçiye çok sayıda kimyasal madde birden
etki edebilir. Sıvı ya da katı biçimde
katran dermatite (deri iltihabı),deri kan
serine yol açarken, mavi asbest-katı ya da
toz biçiminde asbestoza, akciğer kanseri
ne yol açabilir. Katı halde ya da kurşun
oksit tozları halinde -kurşun, işçileri
zehirleyebilir, sülfirik asit, .aslt yanmala
rına yol açabilir. Antimuan çeşitli ·türde
zehirlenme yapabilir.

Petrol rafinerisinde çalışan bir işçi de
işkazası tehlikelerinin yanısıra benzen
nedeniyle kan hastalıkları, katalitik kra
king ve çeşitli madeni yağlar nedeniyle
kanser hastalığı ile karşı kaşıyadır.

. -
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lstanbul, Kazlıçeşme•~e bİr deri işçi~! leş buharı içinde bir
hayvanın derisini. kul.lanıiır hale getirebilmek için ;!5-30 işlem
yapar. Kesim ıslatma,· kireçle kıl temlzlsrne. .Budarna. Derideki
leş kalıntısını temlzleme.: Kireç giderme, Tuzlama, kromlama.
SOlflrik asit, blkromat, krom sulfat. Taşlama, traşlama, yağlama. ·
Aniiln boyalama. Buharla kurutma. Havalandırma. Nemlendirme.
vakumla kurutma.

Peşpeşe işlemler... .
Karanlık, izbeliklerde leş kokusu ciğerlere dolarken, işçinin çok
yönlü kimyasal etkilenme ile yavaş yavaş ölmesi. Leş kokusu,
akciğer hastalıkları, asit yanması, kromatlarcan kanser oırn>

• zehirlenrne... Yavaş yavaş dö-,
kalen diş,• llme -llrne olan
vücut ve le'ş•tôfiffarı1 içinde .
yavaş yavaş ölüm ...

• Zehlrle'nme, c:İeri"'yanması,
akciğer, karaciğer, mide, bar
sak, mesane, gırtlak, deri •.
hastalıkları ... kimyasal mad- •
delerin yoiaçtığı meslek has-

• talıklarıdır.

Özellikle kimya, lastik, plas- .
tik, boya-vernik, -tekstü, deri
kürk,kağıt, suni ipek, cam,
inetalurji... işçileri zararlı
kimyasal .maddelerle sürekli
karşı karşıyadırlar;

Gelişmiş sanayi ülkelerinde
sendikalar, meslek hastalık
larına karşı uluslararası çapta
yoğun bir mücadele lçlnde-r
dirler.. • Bu mücadelede İŞÇİ
sendikaları ;önemli mevziler
kazanmışlardır.

Kimyasal maddeler genellikle .
üç yoldan' insan vücudunu

• etkiler: Solunum, deri tema
sı, sindirim. Solunum yoluy
la, gaz, duman, toz sis
halindeki kimyasal maddeler
akciğere, oradan da kana
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geçer. Kimyasal maddelerin yarattığı . hastalıklann ·• bOyOk
çoğunluğu solunum yolu ile gerçekleşir. Çok sayıda madde de
vücuda deri yoluyla geçer;.· Bazı· mad.d.eler:: de klr.. 11· ellerden
sindirim yoluyla vocudagfrlşyoıu,t>uTur':"'•'<-•; )<- •. ,r,:,·• • . •

.-~· . -· . ~.
Birçok madde insanda hemen 'zarara yol açar, deri yanmaeı gibi. •
Bazı maddeler ise ilk temasta belki gözle g·oronor bir hasara yol
açmamakla birlikte zamanla vücutta çeşitti hastalıklar görülmeye •
başlanır. . . • . • • . •

Yapılan araştırmalarda temel hastalıkların kimyasal maddelerle
çalışan işçilerde daha sık görüldüğü ve dahaçok ölüme yol açtığı
saptanmıştır. örneğin · verem, zatürre gibi'. hastalıklar tozlu
ortamda çalışan işçilerde daha çok göröTmel<ti3dlr..~ugün-meslek
hastalığı olarak kabul edilmeyen blrçok h~~ti:il_ı.Oı~:,nedenlerlnl
•~yeri ortamlarında aramak gerekir. . . . __mütö ; . • •

son yıllarda birçok zararlı kimyasal _ maddenin fabrikalarda.
çalışan işçiler üzerindeki etkileri incelenmiş, aynı maddelerle
deney fareleri üzerinde araştırma yapılmıştır. Sonuçta, incelenen
zararlı kimyasal maddelerin hava içinde izin verilebilen en yüksek
derişim (rnaximurn allowable concentratıon-MAC) değerlerine
ilişkin sınırlar geti~llmi~tir. . • , • . . . . • ·- ..

Toz, gaz, buhar, sis olarak bir kimyasal maddenin hava içindeki
yoğunluğu ya hacim olarak ya da ağırlık olarak saptanır. . . • •

Hacım olarak saptamarun ölçüsü ppm'dir (parts-per-mllllon).
örneğin 1 metre küplük (yani 1 mllyon cm3'1ük) hava alınıp analiz
edilir ve içinde- sözgellmi 5 cm3 S02 gazı bulunursa, S02'nin
yo~unluğu 5 pprn'dlr denir. • •

' .
Eğer yoğunluğu ölçülecek olan maddenin, hacmi değil, ağırlığı
saptanırsa ölçü mg/m3 olur yani 1 mg/m3'10k bir hava içinde
bultman kimyasal maddenin ağırlığı, genellikle tozların yoğunlu-
ğu mg/m3 olarak ölçülür. •

Bu ölçülere dayanılarak zararlı kimyasal maddeler için "eşik
:!eğerler" (TLV-threshold limit value) saptanmıştır. "Eşik değer''

- bir işçinin ortalama olarak 7-8 saatlik bir çalışmada hiçbir zarar
• ;ıörmeden çalışabileceği_ zararsız en üst sınırdır. Örneğin
rorkiye'de işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü'rıe göre karbon
sülfürün (CS2) "eş.ik değeri" 20 ppm'dir. •

• Iürklye gibi bazı ülkelerde "eşik değerler'' saotanarak kimyasal .
zararhlarla mücadele edildiği sanılmaktadır. Eşik değerler soruna
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yaklaşmada belki önemli bir adımdır ama yeterli bir çözüm
değild.lr.
Eşik değerler, genellikle deney fareleri üzertndekl yetersiz
gözlemlere dayandığı için gerçeği yansıtamamaktadır. Ayrıca

. işverenler herçün hava ölçümlemesi yaptırırsa ancak eşik değerin
aşılıp aşılmadığı anlaşılacaktır. işverenleri hergOn hava ölçümle
mesi yapmaya zorlayan herhangi bir yasa yoktur. Türklye'de daha
hiç hava ölçürntşrnesl yaptırmamış olan binlerce işyeri vardır.
Sendikaların başvurusu olsa bile ölçümlemeyi yapacak müfettiş
lerin işyerin'e geleceği gün hakkında haberdar edilen işverenler
rahatlıkla ölçümlemeyi düşük gösterecek önlemleri almaktadırlar.

· Ayrıca hava ölçümlemesini çok net olarak yapmak da son derece
zordur. .:.:. ı::.,

Eşik değerler 7-8 saatlik bir işgünO için hesaplanmıştır. Fazla
mesaili durumlarda artan zehirlenmenin hesabı yapılmamaktadır.
Öte yandan"-ougo-n"sayıları 600 bin dolayında olan kimyasal
maddelerin ancak yaklaşık 500 'O için eşik değer saptanabilmiş
tir. Diğer yOzbinlercesi işçileri rahatlıkla zehirlemeye devam
etmektedirler.

Eşik değerler, teknik bir kavram olarak görünse bile son
çözümlemede politik iktidarların saptadığı değerlerdir. Ve bu
nedenle çeşitli ülkelere göre farklılık göstermektedirler. Örneğin
toluen için eşik değer ABD'de 200 ppm, SSCB'de 25 ppm'dir.

Kimyasal zararların değerlendirilmesine ilişkin olarak sözgelimi
ABD ile Sovyetler Birliği arasında son derece temelli bir ayrım
vardır. Kimyasal zararlıların ortamdaki miktarlarının değerlendi
rilmesi için ABD'de "eşik değer (TLV)", Sovyetler Birliği'nde ise

• "izin verileb!len en yüksek derişim (MAC)" kullanılmaktadır.
Teorik olarak, MAC hiç bir biçimde aşılamayacak bir değerdir.
Buna karşılık' TL-V ise kısa sürelerde aşılabilecek değerdir. Bu
nedenle de ABD kaynaklarında hastalık ya da zehirlenme yapan
eşik değerler tartışılırken, bu değerlerin altında da hastalık ya da
zehirlenme görülebildiği kabul edilmektedir.

. . , ..
işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü'nde çok az sayıdaki kimyasal
madde için saptanmış olan limit eşik değerler ile Parlayıcı,
Patlayıcı Maddeler Tüzüğü'nde 303: kimyasal madde için
belirtilen değerler bazı gelişmiş kapitalist ülkelerin bile
gerisindedir; •

Kimyasal maddelerin yol açtığı hastalıkları tıbbi ayrıntılarına
girmeden kısaca incelemek, işçilerin nasıl bir tehlike ile karşı
karşıya kaldıklarını açıklamaya yeterli olacaktır.
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KANSER._
Kanser, kimyasal • maddelerin işçilerde yol açt_ığı en önemli
hastalıktır. Bugü_n 1200 kimyasal maddenin işçilerde kansere yol
açtığı sanılmaktadır ve 150 maddenin kesinlikle kanser yaptığı
saptanmıştır.

Kanser son yıllarda önemle ele alınan bir hastalıktır. Ama
hastalığın gerçek nedeni ve . tedavisi tam olarak açıklığa
kavuşmuş değildir.

Kansere yol açtığı belirtilen maddeler (carcinogen) yalnız
işyerlerindekl işçilere değil, çevredeki insanlara da zarar
vermektedir. Son araştırmalar işçiler dışındaki kanserlilerin %
80'lnln çevredeki kimyasal maddeler nedeniyle kansere yakalan-

. dığını ortaya koymuştur.

Kimyasal maddelerin kullanılmasının binlerce yıllık bir geçmişi
olmasına rağmen birçok maddenin kansere yol açtığı ancak son
20 yıl içinde k_e~in olarak saptanabilmiştir.

Kansere yol açtığı ilk saptanan madde anlllndir. Daha 1895'de
anilinin mesane kanserine yol açtığı açıklanmıştır.

Kanser birdenbire ortaya çıkan bir hastalık değildir. Zamanla ve
sinsice gelişmektedir. Bu nedenle işçilerin kanser yapıcı
maddelerle kaç yıldır ve günde kaç saat çalıştığı önemli bir
sorundur. Çalışılan süre uzadıkça kansere yakalanma olasılığı
artmaktad_ı r.

Aromatik aminlerin damıtılmasında çalışan 78 işçi üzerinde
yapılan ve yıllar süren bir araştırmada işçilerde mesane· kanseri
şu oranlarda görülmüştür: 10 yıldan az çalışan işçilerin % 11'1
mesane kanseri olmuş, 15 yıllık işçilerde mesane kanserine
yakalananların oranı % 45'e 20 yıl çalışanlarda % 69'a, 30 yıl
çalışanlarda ise % 94'e çıkmıştır. (16) . _ '.

Bugün ABD, Federal Aimanya ve lsveç'te bile başlıca şu kimyasal
maddelerin işçilerde ~eslnllkle kansere yol açtığı kabul
edilmektedir: Vinll klorür (VC), asbest, biklorometil eter (BCM E),
kromatlar, nikel, berilyum, dimetil sülfat, arsenik, benzen,
diyazometan, hidrazin, kobalt, beta-propriolakton, oramın,
dlmetll-karbarnll klorür (DMGC), benzidin, katran, zift, nikel
karbonil, 1,3 propan sultan, akrllorıltrll, 4-nitrodifenll, 4-aminodi-
fenll, çeşitli kurşun bileşikleri... _ .
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• Plastik, lastik ve kimya sanayilerinde çok geni_ş bir hiçlmclı!
kuııanııan vınil klorürün (VC) özellikle ltaıva'da fareler üzerinde
kapıl.an çok geniş araştırmalardan sonra kesin olarak kansere yol
açtığının açıklanmasıyla kimyasal maddeler üzerindeki araştır
malar daha da derinleşmiştir.·

Vinil klorür yaklaşık 40 yıldan beri birçok ülkede üretilmektedir.
Denemeleri yapan bilim adamları 1974 yılında özellikle şu
kişilerin başta kanser olmak üzere vinil klorürün· getlre~eğl

_ tehlikelerle karşı karşıya olduklarını açıkladılar:

1. ve ve plastiğin hammaddesi olan polivinil klorür (PVC) üreten
işçiler, 2. PVC ile üretim yapan işçiler, 3. PVC ile VC üretilen
fabrikanın çevresinde oturanlar, 4. ve içeren ürünleri tüketenler,
5. ve ile yapılan plastik torbalarda saklanan yiyecekleri yiyenler.

· • (17)

Yar.ııan açıklamalarda vinil kıorür'ün karaciğerde anjiom ve
anJıom sarkoma, akciğer adehomasına, nefroblastoma, lenfoma

. Ya, be.i(inde nöroblastoma deri kanserine, lösemiye.yol açtığı
belirtilmiştir. ' •
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Blllndl!)I gibi Kocaell'de PETKIM Petroklmya A.Ş. tesislerinde
PVC, VC;VCM (vlnll klorür rnonorner) oretllrnektedlr. lstanbul'da
Tahtakale'de.ve Hatlç kıyılarında birçok işyerlnde bu harnrnadde
Ierden plastik ürüfıler üretllmektedlr. T0rkiye'de henoz belirgin
meslek hastalıkları bile tam olarak incelenmedlğl için vlnil
klorürün adı geçen işletmelerde çalışan işçiler ozerlnde etkisinin
ne olduğu bilinmemektedir. Ancak bu lşyerlerlnde çalışan

. işçilerin _ciddi bir şekll~e kanser tehlikesi ile karşı karşıya
kaldıkları apaçık ortadadır.

Lastik sanayi de kansere yol açan maddelerin en geniş şekilde
kullanıldığı bir alandır. Çok sayıda kimyasal maddenin lastik
işçilerinde gırtlak, mide, kolan, safra kesesi, pankreas, akciğer,
karaciğer ve mesane kanserine yol açtığı açıklaninıştır.

11.7.1977 tarihinde, 33 yaşında 2.K. adlı bir Petklm işçisi SSK
lstanbul Meslek Hastalıkları ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezi
ne yatırılmıştır. Halslzlik, çabuk yorulma, uykusuzluk, iştahsız
lık, zayıflama ve bacaklarındaki şişkinlikten şikayetçi olan işçiye
Hodgkln teşhisi konmuştur.. (18)

Hodgkln hastalığı aşırı kansızlık ile birlikte lenf bezlerinde,
karaciğerde ve bazı dokularda .tahrtbatı getiren bir hastalıktır.
Nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık bazı 0lkelerde kanser
türleri arasında sayılmaktadır. Ve tabii T0rkiye'de meslek
hastalığı olarak kabul edilmemektedir. •

lşyerinde yapılan araştırma da işçinin VCM bölümünde
ernülslyon-pollrnerlzasyon 0nlteslnde çalıştığı, üretimin kapalı
sistemde olmasına rağmen zaman zaman boruların tıkandığı ve
işçilerin VCM bulunan ortaklava girerek temizlik yaptığı
gör0im0ştor. •

Şimdiye kadar kaç işçinin kanser nedeniyle öld0ğü bilinmemek
tedir.. Yıllarca kimyasal maddelerln yol açtığı kanser ve
zehlrlenmeier sonucu ölen birçok işçinin öl0m0ne doğal bir ölüm
gözüyle bakılmıştır. Oysa son araştırmalar kanser nedeniyle ölen
işçilerin sayısının ortalamanın çok üzerinde olduğunu göster
mektedir.

1 Ocak 1967-31 Aralık 1972 arasında ABD ve Kanada'da çalışan
17.800 asbest-izolasyon işçisi üzerinde yapılan bir araştırmada

• ortaya çıkan öl0m sayısının beklenen ortalama ölüm sayısını
oldukça aştığı görülm0ştOr. (19) (Beklenen ölüm sayısı daha
önceki yıllara alt ABD verilerine dayanılarak hazırlanan rakamdır.
Toplam rıütus içindeki tahmini öl Om oranlarını vermektedir.) •
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. Beklenen Görülen
., •• ·' '•_'"Ölü'm sayı'sı -'. •· ; ! -, 'öiüm''sayısı
,,,,, ·.·;' ... : •, ,. , -·~ •. - ...-..::~J"':• -· _._. _._·--

Toplam ölü sayısı
(Her türlü nedenle) 960 1.358

Kanserden ölenler 176 575

Akciğer kanseri 56 275

Akciğer zarı kanseri (Tahmin yok) 29

Karın zarı kanseri (Tahmin yok) , s<:;;1,;~;- t~

63
ı,., ~,

Mide-barsak kanseri 38 -:,,ti•.H J!sl;;o 61

Diğer kanser türleri 82 147

Absetos'dan ölenler (Tahmin yok) 101

Diğer nedenlerle ölenler 785 682

işçi sayısı · : 17.800
Gözlenen işçi -yıl sayısı : 102.864

Tablodan da anlaşılacağı gibi ABD'de .kanserden ölenlerln
ortalamasına göre 17.800 işçi arasında 6 yıl içinde 176 işçinin
kanserden öleceği beklenirken, gerçekte 575 işçi kanserden
ölmüştür.

Kansere yol açan asbest (amyant), ısı yalıtkanlığı yüksek silikat
minarelleri karışımından oluşur. Mavi (krokidolit) ve beyaz asbest
(krisotil) olmak üzere iki temel tora vardır.

Asbest lifleri mekanik ve termik özelliklerinden dolayı sanayide
geniş biçimde kullanılmaktadır, özellikle elektrik malzemelerin
de, asbesti! çimento ya da kiremit gibi inşaat ürünlerinde,
tekstilde.

Bugün asbest üreten işçiler, asbestli ürünler ile çalışanı,
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boyacılar, • inşaat . işçileri, elektrikçiler, izolasyon işçileri,
amyantlı araçlar kullanan ev kadınları, asbest oreten ya da

. asbestle çalışan işyerlerinin çevresinde . oturanlar asbestin
• getireceği tehlikeler ile karşı karşıyadınar, ,,ı_•.:ı"

-nı~:: "'•;: ~:t ·; .......
Son yapılan araştırmalarda asbestin akciğer, karın zarı, mide,
kolon, rektum, mesane kanserine yol açtığı açıklan-
mıştır; • •

-
. The New York Times Gazetesinin 5.10.1972 tarihli sayısında
izolasyon sanayiinde asbestle çalışan 632 işçiden 41 'inin
mide-barsak kanserinden öldüğü açıklanmıştır. (20)

1966'da sovyetler Birliğinde yapılan bir araştırmada asbest
fabrikası işçilerinde % 2.3 oranında daha fazla akciğer kanseri

• görülmesi üzerine dünyada en fazla asbest oretilen bu ülkede
asbestin yerini alabilecek yapma bir madde bulunmuş ve

• kullanılmaya başlanmıştır. (21)

Katran ve banzo (a) pyrene (Bap), havapazı işçilerinde, kok fırını
işçilerinde, .demir-çelik fabrikalarının kok üreten işçilerinde
burun, gırtlak, akciğer, deri, mesane, husye kanserlerine yol
açmaktadır.

Çeşitli madeni yağlar da işçilere en fazla zararlı otan maddeler
durumundadır. işçiler ellerinde ya da ceplerinde sürekli olarak
yağlı bez gezdirirler. lşyerinin havasında sprey halinde yağ vardır.
Ancak jet motoru yağları, gres yağları, yağlama bileme ve
kesim yağları başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol
açmaktadır.

Çe.şitli türden kanser buqün çok sayıda işçinin ölümüne yol
açmaya devam etmektedir. Kanser hastalıkları arasında en çok
görülenleri akciğer, deri ve mesane kanseridir.

AKCİĞERKANSERİ:

Hala gerçek nedeni tam olarak anlaşılamainiş bir kanser türüdür,
Başlangıç be.lirtileri çok azdır. Zamanla hafif öksürük, seste
değişiklik ve vücutta kilo kaybına yol açar. Akciğer kanseri
genellikle akciğerin kansere tutulan bölgesi ameliyatla alınarak

• önlenmeye çalışılır. işçilerde akciğer kanserine yol açan temel
maddeler şunlardır: Asbest, . boyalarda ve pas önleyici
astartarda kullanılan kromatlar, nikel tuzları, arsenik bileşikler,
radloaktlf tozlar...
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Bugün Türkiye'de de çok cayıda
işçinin akciğer kanserine yakala
narak öldüğü sanılmaktadır. Ya
yınlanan bir araştırmada .gelecek
20 . yıl içinde AB0'de 6000,
uranyum işçisinin akc-iğ~r kan
serinden öleceği açıklanmıştır.

(22)

DERİKANSERİ: . , , ı
. • '~" ,,➔1,1";:;ı ; •

işçilerde deri kanserine doğrudan doğruya deriyle temas eden ya
da kumaşlardan geçerek deriye ulaşan kanser yapıcı maddeler
neden olur. Deri kanserine belli başlı şu maddeler yol açabilir:
Arsenik, katran, zift, asfalt, antrasen, yağlar, hidrokinon gibi
bileşikler.

MESANEKANSERİ

Çoğunlukla boya, lastik, tekstil boyama s_ar;gıyiinde çalışan
işçilerin yakalandığı bir kanser türüdür.. Mesa_ne kanserine yol
açan maddelerin başında gelen beta-naftilamin'in kullanılması
birçok ülkede yasaklanmıştır. •

Dünyanın en büyük çok uluslu tekellerinden biri olan lngiltere
merkezli ICI şirketinin mesane kanserine yol açan kimyasal
maddelerden büyük karlar vurduğu bir dönemde lngiltere'de 183
lastik ve kablo işçisi mesane kanserinden ölmüş, 1973'de 500
kadar işçi ve dul kadın ICI Şirketi hakkında bu nedenle dava
açmıştır. (23)

Mesane . kanserine yol açan başlıca. maddeler şunlardır:
Beta-naftilamın, benzidin, 4-amino-difenil, 4-nitrodifenil ve
tuzlar,. alfa-naftilarpin (içinde beta bileşikleri bulundurabileceği
nede~ıyle), orto-toludin, dianisidin, diklorbenzidin ve. tuzları,
oramın.

ltal_ya'da bir boya fabrikasında 20 yıl içinde 132 işçinin
betanaftilamin ve benzidin in yol açtığı mesane kanseri nedeniyle
öldüğü açıklanmıştır. .•
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BURUNKANSERİ:

Bu genellikle kereste ve mobilya işçilerinde görülür. Kereste
tozları ve yağları insan vücudundaj • şitli_,hasarlara yol açmanın
yanısıra, ôl!lrum kanserine de ned~n 1;1rı~S~'!i\ kanserine ayrıca
Mond yöntemi ile nikel üreten işçiile rrastl'a.r.ıır.



AKCİĞERHASTALIKLARI:
Sanayide kullanılan çeşitli kimyasal maddeler toz halinde
işçilerin akciğerlerinde kanserden başka çeşitli akciğer hastalık
larına yol açarlar. özellikle tozların neden olduğu akciğer
hastalıklari çok sayıda işçinin ölümüne neden olur. "

Akciğer toz hastalıklarının genel adı pnömokonyoz'dur. ~u genel
ad altında işçilerin yakalandığı değişik akciğer hastalığına neden.
olan maddeye dayanıla_rak bir ad verilir:

Uluslararası. Çalışma ÔrgOtO, pnörnokonyozu şöyle tanımlar:
. "Akciğerlerde biriken ve radyolojlk görünüm yapan lnorçanlk
tozlardan oluşan hastalıklar" dlye tanımlar. Bu tanımın ·1şJğ1nda
çeşitli kimyasal. maddelerin oluşturduğu • hastalıkları yenldsrr
sınıflandıran Uluslararası Çalışma Örgütü eskiden pnömokonyoz
arasında sayılan pamuk ve keten tozlanmn ,yol açtığı bissinoz
hastalığını pnömokonyoz sınıfından çrkarrrnşhr. .

Akciğer toz hastalığına maruz kalan işçiler şunlardır: Lağımcılar,
tabancılar, taramacılar, barutçular, kazmacılar, domuz damcıları,·
dökümhane işçileri, kömür işçileri, temizleme tozu. işçileri, kum
püskürtme işçileri, . değirmen işçileri, seramik işçileri, ·taş
yontucuları, tünel işçileri, taş kırıcıları, pamuk ve demir tozu olan
ortamda çalışan tekstil ve maden işçileri, berilyum ve boksit ile
çalışan işçiler, tütün ve çimento işçileri, asbest işçileri. .. Değişik·
büyüklükteki katı tanelerin oluşturduğu tozlar işçilerde çeşitli
hastalıklara vol .açar, En önemli tozlardan tam madenlerde
rastlanan serbest silis {S102) Silikoz'a, kömür tozları antrakoz'a,
alüminyum tozları alüminoz'a, asbest tozları asbastcz'a yol açar.

. Ayrıca uranyum, taryurn, radyum gibi radyoaktif maddelerin
tozları da kalıtımsal bozukluklar dahil işçilerde çeşitli tahribat

. yapar.

Akciğer toz hastalıklarının büyük bölümü röntqen ile teşhis
edilebilir. Ve aşağıda kısaca· ele alacağımız bu hastalıklardan
ancak bir kaçı TOrkiye'de meslek hastalığı olarak kabul ·edilir;.
TOrkiye'de hastaneye • akciğerlerinden şikayetçi olarak giden
işçilere genellikle verem teşhisi konmakta, ciddi bir inceleme. .
yapmadan işçilere çalışma koşulları değil, kötü beelenme
sonucu hasta olduğu bildirilmekte ve işçiye et yemesi, süt içmesi
tavsiye edilmektedir. • •
'•

Bµgün _Türkiye'de çok sayıda işçi • akciğer toz hastalıkları
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nedeniyle geçici ya da sürekli iş göremez hale gelmekte, çok
sayıda işçi de bu nedenle ölmektedir. Ama sa!')lık istatistiklerinde
bu hastalıklara genel olarak yer verilmemektedir.

Akciğer hastalıklarının başlıcaları şunlardır;'

SLİKOZ:
Toz hastalıklarının en eskisidir. Kesin bir tedavisi de yoktur.
Bronşit ve tüberküloza da yol açablllr. .

Slikoz hastalığına "serbest slika" tozlarının yutulması neden
olmaktadır. Feldspat, kaolin, mika, talk, siyah mermer tozlarının
bulunduğu ortamda çalışan işçilerde, taş kırıcılarında, kömür,
kalay demir madeni işçilerinde, dökümhane işçilerinde sillkoz

_ hastalığı çok sık görülmektedir. .

ASBESTOZ:

Asbest tozlarının solunum yoluyla akciğere girmesi ile oluşur.
Özellikle asbest yünü Oreten tekstil işçileri arasında çok
yaygındır.

Bu hastalığın geriye dönüşü yoktur. Etkili bir tedavi yolu da
bilinmemektedir. Asbestoza yakalananların % 50'si genellikle
akciğer kanserinden ölmektedir. •

Hastalık göğOs bölgesine büyük bir acı verrnektedlr. Bazı
fabrikalarda asbestoz nedeniyle nefes güçlüğü çeken işçlterln
-daha rahat nefes almak için merdivenleri ters çıktığı görülmüştür.

BİSİNOZ:

Pamuk, keten, kenevir, jüt tozu ·altında çalışan işçilerin
yakalandığı bir akciğer hastalığıdır. Hastalık bu maddelerle
çalışan harman işçilerinde çırçır işçilerinde görülür.

Saman ve ot tozu nedeniyle tarım işçilerinde görülen hastalık ise
"Kahverengi akciğer" hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Kronik bronşit, astım, anfizem, kimyasal maddelerin yol açtığı
daha fazla bilinen hastalıklardır. Verem hastalığı akciğer toz
hastalıkları yoluyla işçilerde daha çabuk tahribata yol açar.
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DERİ HASTALIKLARI
işçiler arasında en fazla rastlanan deri hastalığı deri iltihabıdır
(dermatit.) Her yıl binlerce işçi çeşitli deri hastalığından şikay,et
eder. Türkiye'de işçiler arasında deri hastaüklan oldukça
yaygındır, ama deri hastalıklarının çoğu hala meslek hastalıkla
rından sayılmamaktadır.

Deri iltihabına yol açan başlıca maddeler şunlardır: Bazı makine
yağları, alkaliler, kromatlar, bikromatlar, sentetik rezinler, tiner,
parafin, trikloroetilen, bazı petrol ürünleri, zift, katran, kömür
katranı ürünleri, kurum. Ayrıca ışıma ve tozlu elbiselerin
sürtünmesi de deri iltihabına yol açar. Son yapılan araştırmalarda
kromat ve bikromatların deride ve burunda kromat ülserine yol
açtığı açıklanmıştır.

67



KiMYAsAL ZEHİRLENMELER
Bugün sanayide kullanılan çok sayıda kimyasal madde yetersiz
güvenlik önlemleri ve sızıntılar nedeniyle işçilerde zehirlenmeye •
yol açmaktadır. Zehirlenme sonucu çok sayıda işçi ölrnektedlr.

:Zehirli kimyasal maddeler işçilerin dolaşım sisteminde çeşitli
hastalıklara yol açarak karaciğer, böbrek, beyin, sinir ve kemik
sis_teminde önemli tahribata neden olmaktadır.

lşçllerln zehirlenmelerine yol açan ve nefes almalarını zorlaştıran
başlıca gazlar şunlardır: ·Amonyak, kükürt dioksit, hidrojen,
klorür, klor, karbon monoksit, hidrojen sülfür; hidrojen siyanür,
arsin, fosfen," nikel karbonil. • • - •
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1. ve il. Dünya Savaşlarında ve Vietnam Savaşında kullanılan
zehirli gazları , oluşturan • çeşitli. kimyasal maddeler· bug0n
rahatlıkla sanayide kullanılmaktadır.

Yapılan incelemelerde 1952 yılında 4000 Londra'fının 1,3 ppm'lik
kükürt dioksit (SO2) sisinden öldüğü, 1967'de de New Yqrk'da
1 00'den fazla kişinin 0.5 pp m'lik SO2 sisinden hayatlarını
kaybettiği açıklanmıştır.

Türkiye'de SO2 için saptanan eşik değer 5 pprn olmasına rağmen
örneğin Bandırma'da kurulu- Sülfürik Asit Fabrikasındaki ölçme
araçları SO2 derecesini en az 25 ppm olarak göstermektedir.
Bandırma'da yalnız fabrikada çalışan işçiler'değil, çevre halkı ve
çevredeki arazilerde SO2'den_iarar görmektedir. ·,

Kurşun .mangeriez, kadmiyum, clva, arsenik, fosfor, berilyum,
fenol, karbon sülfür, krom, nikel oksit, anilin, bazı halojenli
bileşikler, benzen (benzol) .•. gibi kimyasal maddeler zehirlenme- .

. ye yol açan nesnelerin başmda gelir. •

Kurşun. ve kurşunun tüm bileşikleri (özellikle kurşun tetraetil)
işçilerde çeşitli biçimlerde zehirlenmelere yol açar. Değişik

• biçiriılerde vücuda giren kurşun özellikle dalak, karaciğer,
böbrek, diş kenarları ve kemiklerde toplanır, Hücrelerdeki demiri
yokettiğinden kansızlığa (anemi) yol açar. Kabızlı.k ve karın ağrısı .:
ile kendini belli eder. Omuz, kol, elde felç yapar; beyin lltlhabına
yol açar. Özellikle kurşun madeni işçiler!, akümülatör işçileri, •
kurşunlu boya işlerinde çalışan işçiler, matbaa lşçllerinde sık sık
kurşun zehirlenmesine yolaçabilir..

. Kurşun • çok zehirli bir maddedir. Kurşun zehirlenmesiyle . ;
iştahsızlık, kabızlık, karın ağrıları başlar. Zamanla dişler dökülür •

• giderek felç ortaya çıkar. .
• Çocuk oyuncaklarının kurşunlu boya ile boyanması çocuklarda
da kurşun zehirlenmesine yol açabilir.

Benzen (benzol) eritici özelliğiyle sanayide çok kullanılan bir :
maddedir. Yapıştırıcı madde hazırlanmasında, suni deri . -
-0retiminde,yağlı boya ve cllalann yapımında, kimya sanayisinde,
yağlar! çözmede, kauçuk ve film sanayisinde, kuru temlzlernede..:
kullanılır. • •

Benzen.kan ve kan yapıcı.slstem.üzertnde ağır tahribat yapar.
Bugün lstanbul; Gedikpaşa'da binlerce deri ve kundura işçisi
benzen ile zehirlenmektedir. Benzen ölümle sonuçlanan
kansızlıklara, kan kanserine yol.açmaktadır. •
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Ülkemizde benzenin eşik değeri 20 ppm'dlr. 1970'de 12 sayacı ve
1 ayakkabıcının bulunduğu işyerlerlnde yapılan bir araştırmada
benzen derişi mi 150-420 hatta bazen 650 ppm bulunmuştur. (24)

4 yıl sonra yapılan başka bir araştırmada ise bir makina
fabrikasında işyeri havasında 91-203 pprn, kullanılan tinerde ise
% 40 oranında benzen bulunmuştur. (25)
Tü~Oğe göre benzen miktarı % 1'1 geçmemek durumundadır.
Ama T0rkiye'de işçiler bu sınırın 40-50 katı aşıldığı yerlerde yavaş

. yavaş ölmeye devam etmektedirler.

Cıva buharının çeşitli biçimlerde vücuda girmesi sonucunda
gözyaşı ve tükürük salgısında artma, ağız ülseri, aşırı sinirlilik,
titreme, çeşitli böbrek hastalıkları ve beyinde önemli hastalıklar
ortaya çıkabilir.

Tarım ilaçları üreten işçiler ve bu ilaçları kullanan tarım işçileri de
çeşitli biçimlerde zehirlenmektedirler.

11. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından sinir gazı olarak
kullanılan organo fosfatlar ve ABD'nin Vietnam'a öld0r0c0
madde olarak attığı 2,4,5- trikloro-fenoksi-asetik asit (2,4,5-T)
buqün tarım ilacı olarak. kullanılmakta ve çok sayıda
zehırienmeye yol açmaktadır. • . _
Tarımsal ilaçlar nedeniyle hastalanan ya da ölen tarım lşçllerl'lçln
genellikle şu açıklama yapılmaktadır: Güneş çarptı.

Meslek hastalıklarının böylesine tehlikeli konumda olmasına
rağmen Türkiye'de meslek hastalıklarına önem verilmemektedir.
18 milyon dolayında olduğu söylenen faal nüfustan yalnızca 1977
rakamlarına göre ortalama 2 milyon işçinin üye olduğu SSK'na
yansıtılan meslek hastalıklarının dökümü, Türkiye'de işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusu içinde meslek hastalıklarına. verilen
önemi, resmi istatistiklerin ne denli gerçeği yansıttığını, işçi
sağlığı ve iş güvenliği konusunda SSK'nun yerinin ne olduğunu
açıklaması bakımından oldukça ilgirıçtir.
Tabloya göre son 5 yıl içinde Türklye'de hiç bir SSK'lı işçi
çalışması sırasında deri hastalığına, diğer solunum hastalıkları
na yakalanmamış ve zehirlenmemiştir!

SSK kayıtlarına göre son beş yıl içinde hiç bir zehirlenme olayı
görülmemiştir. Oysa SSK Eyüp Hastanesine 14.4j 977 - 14.4.1978
tarihleri arasındaki 1 yıl içinde kurşun zehirlenmesi şüphesi ile
836 hasta gönderilmiş, bunlardan 253'üne mesleki kronik kurşun
zehirl.enme teşhisi konmuştur. (26)
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MESLEKHASTALIĞI OLAYLARININ
;
HASTALIKÇEŞİTLERİNE GÖRE

DAĞLIŞI
Hastalık Çeşitleri 1973 1974 1975 1976 1977

Solunum Aygıtı 29 22 86 117 79Tüberkülozu

Bütün Diğer Enfeksiyon.ve - - - - -Parazit Hastalıkları

Kulak Hastalıkları - - - 299 18

Bronşit 4 . 1 ·3 - 1

Meslekten ileri Gelen Ak· 175 127 216 261 261ciğer Slikoz ve Fibrozu

Bütün Diğer Solunum - - - - -Hastalıkları
..

Kan Çıbanı, Abse, Sellulit
ve Derinin Diğer - - - -- -
Enfeksiyonları

Derinin Diğer Hastalıkları - -- - - 2

ArtriJ ve Romatizma - - - - 1

Zehirlenme - - - 1 - -
TOPLAM 2081 150 13051 677 \ 362

(Kaynak: SSK 1977 istatistik Yıllığı, s.65)
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BöLüMVII
. .

BULAŞl~I~SLEK
HASTALIKLARI
Bunlar işyerinde biyolojik etkenlerln ortaya çıkardığı şu bulaşıcı" •
meslek hastalıklarıdır. (27) . • . , . . • __ •

- Pirinç, pamuk; çay işçilerinde görülen ·ve kansızlığa yol açan
kancalı kurt hastalığı.- . . _ •

- Hayvan bakıcılarında, mezbaha ve mandıra' lşçllerlnde,
,. 'sütçülerde görülen temas· ve. sütle· hayvanlardan geçen

, bruselloz hastalığı.· Ateş, başağnsı, terleme; titreme, genel
. ağrılar gibi _sonuçlara yol açar'. • _/ ' • •

• - Tarım ve orman lşçllerlnde.Tnşaat lşçllerinde görülen tetanoz.
- Tarım işçilerinde, hayvan bakıcılarında,· mezbaha işçllerjnde,
deri ve kundura işçilerinde, yünlü -dokurna sanayi işçjlerinde
görülen şarbon. . ' .

, - Devamlı · toprakta .çalışarı işçilerde, maden işçilerinde,
balıkçılarda, kümes hayvanı bakıcılarında görülen leptospiroz

•• - (weil hastalığı:) Bu hastalık sonucu deride kanama - olur,_
kansızltkve sarılık ortaya çıkar. • . .

- Akciğer toz hastalıkları· ite birlikte gelişen özellikle veremli
hastalara -htzmet eden hastane işçilerinde görülen verem
(tüberküloz): •
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İŞKAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARINI
ARTIRAN BİÇİlVILER
VE SİNİR GERGİNLİĞİ
Kapitalizmde kafa ve kol emeği birbirinden iyice kopmuştur.
işçiler kapitalist lşbölürnü sonunda tekdüze (monoton) üretim
çalışmasına tutsak edilmişler ve makinelerin düşünmeden
hareket eden canlı uzantıları haline getirilmişlerdir.

Makinelerin kapitalistçe kullanımı, • işçileri yabancılaştırmış,
işçileri hiçleştirmiştir. Tek yanlı uzmanlaşan işçilerde bu durum
aşırı bir sinir gerginliği yaratmaktadır. • •

işçiler ayrıca fabrikalarda tam bir haplshane yaşamı içindedirler.
Sürekli fiziksel ve psikolojik baskı altındadırlar.

Düşük ücret, hayat pahalılığı, kira, beslenme, giyinme sorunları,
faşist saldırılar, trafik sorunları, işe geç kalma korkusu,
hepsinden önemlisi, iş Yasasının 13. ve 17. maddeleri, işten
atılma korkusu ... işte tüm bu sorunlar işçilerde aşırı sinir·
gerginliği yaratan nedenlerdir. •

Ancak sömürüyü artıran çeşitli çalışma biçimleri işçilerde
psiko-toplumsal hastalıkları biraz daha derinleştirmektedir. "

Bilim ve teknik sürekli gelişme~tedir. insanin doğa üzerindeki
egemenliği artmaktadır. Sosyalist ülkelerde işçiler her geçen gün
insanın doğa üzerindeki egemenliğinin tadına biraz daha
varmaktadır. •

Kapitalist ülkelerde ise kapitalist sınıfın emrindeki binlerce
iktisatçı, mühendis, planlamacı işçilerden nasıl daha fazla
artıdeğer sızdırabileceğini araştırmaktadırlar.

Bugün Türkiye'de 8 saat çalışan bir işçi yaklaşık 2 saat kendisine,
6 saat kapitaliste çalışmaktadır. Ama böylesine bir sömürü
vetmernektedtr, kapitalist sınıfa. Kapitalist sınıf sömürüyü
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arttırrnak için her yola başvurmaktadır. Ancak sömürüyü artırıcı
her yöntem, daha fazla işkazası ve daha fazla meslek hastalıği
getirmektedir. • • •

işverenler işyerlerinde sömürüyü arttırabilmek için !şgOnünü
uzatırlar, fazla mesai yaptırırlar, çeşitli biçimlerde errıeğin
yoğunluğunu ve verimliliğini arttırırlar, işçileri vardiyalı çalış- • .

. - maya zorlar. •

lşgününün 8 saati aşması, çalışma haftasinın 44-48 saat değil,
çok daha fazla olması, lşçllerde yorgunluk ve gerilim yaratmanın
yan ısıra zararlı kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlarda da_ha
uzun kalmalarına· yol açma "neoenty!e . meslek hastalıklarını

- artt ı rır. . • •

Türkiye'de bugün .yasal çalışmanın üst sınırı 48 saattir. Buna
ancak iş Yasası kapsamına giren, bilinçli işçilerin olduğu,
işçilerinsendikalaştığı işyerlerinde uyulur. Tarım ve orman
işçileri, inşaat işçileri, çıraklar, kaçak olarak çalıştırılan işçiler
için işgünO ·çoğunlukla 10 saatten, çalışma haftası da 60-65

·saatten aşağı düşmez. Böylesine bir çalışma biçimi elbette
işkazalarını ve meslek hastalıklarını arttırır.

~ - ~
Fazla mesai ise lşçününüarttırrnarun maskelenrnlş bir yoludur: {
Fazla mesai· vücudun dinlenme saatlerini ve vücudun mafsal j'
hastalıklarına karşı direncini azaltır. Daha fazla yorgunluk
·nedeniyle dikkatsizliği arttırır. Böylece meslek hastanktanna
yakalanma ve işkazasına uğrama olasılığı· artar. Yarattığı daha
fazla gerilim dolayısıyla sinir hastalıkları baş gösterir. Ayrıca

• fazla mesai, .daha fazla işsizlik ve daha düşük ücret demektir. -
Fazla mesai 'daha yüksek ücret ve daha kısa çalışma haftası
mücadelesini de baltalar, işçinin aile düzenini bozar.

lşveren.ler aynca emeğin-y~ğunluğunu ve verimliliğini artıran
çeşitli .yöntemler kullanırlar: Çeşitli ücret sistemleri, özellikle
primli çalışma sistemleri, zincirleme üretim .slsternierl (band
s_istemi), otomasyon, "iş değerlendirilmesi" adı altında gizlenen
sömürüyü arttırıcı sistemler...

Bu sistemlerin hepslnln ortak özelliği belli bir zaman süresi
içinde işçileri. daha yoğun ve daha verimli bir şekilde
çalıştırabilmek ve işçilerden daha fazla artı-değer sızdırabilmek
tir. Makinelerin bir hız limiti vardır.jşverenler makinelerden daha
uzun süre faydalan_abilmek için onlara ·bu limiti tanımak·
zorundadırlar. Ama aynı işverenler insanın zihinsel ve ·fiziksel
çalışmasının bir limiti olabileceğini kabul etmek istemezler.

,' . . .
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Örneğinprlrnli ücret sisteminde amaç işçileri dayanabilecekleri
son noktaya kadar çalıştırıp aşırı ..kar . sağlamaktır. Bu
çalışmanın sonunda elbette kapitalizmi!") orman kanununa göre
'dayanamayanlar tasfiye edilecektir; -

lşrnt kaybetmemek için - sinir. gerginliği ve yorgunluk içinde·
çalışan işçinin· lşkazası yapması kaçmrtrnazdır.v •

Türkiye'de en çok işçinin ôldüğü bölge olan Zonguldak'ta Er_e~li
kömür işletmelerinde (EKi) daha fazla üretim ve .daha fazla kar
yolunda işçiler prim ile çalıştırılmaktadır. Kömür madeni_
işçilerinin ücreti düşük tutulup üretim "prim" ile zorlanmaktadır. •
Primcjen pay alan üst sorumlular, Ocak amirleri, daha fazla
üretim için her türlü zorlamayı getirmektedirler.



"Göt0r0c0I0k" yada "kesenecltik" yapan ve 8 saat içinde ondan
istenen üretimi sağlayamayan işçi, "sarma"sını kaldıramayan
kazmacı, kolay 0retimeyönelmekte ama yaşamından olmaktadır.
Bir lokma daha ekmek için can verllrnektedlr.

üretim zorlanınca, kazmacı randımanı artmakta, yani kazmacı
başına düşen kömür miktarı artmakta, ancak göçüklerde ölen işçi
sayısr da artmaktadır.

Daha çok prim, daha çok işkazasını getirmektedir. CAN
BAHASl'na üretim zorlanmaktadır.

EKl'de işveren ücretleri düşük tutarak üretimi primle zorlamakta,
işkazalarını azaltacak hiçbir önlem almamakta ve emniyet
önlemlerine yatırım yapmamaktadır. Bu yaklaşım içinde
kömürün tonu başına yapılan yatırım azalırken, üretim zorlaması
'sonunda aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi üretim
artmaktadır (28)

Yıl

1972

1974

Ton başına yatırım (TL)

23,41

16,52

Üretilen kömür (Ton)

7.862.000

8.546.000

EKi yetkililerine göre her işçinin ölümÖ şirkete, 300.000 ııraya
mal olmaktadır. Tüm ölümlerin getirdiği maddi kayıp EKl'nin
yaklaşık 5 günlük üretimine eşittir. işveren yine kazançlıdır..
EKl'de normal güvenlik önlemleri alınsa, işçilerin mesleki eğitimi
sağlansa üretim belki yarı yarıya düşecektir.

Sonuçta Zonguldak'ta her yıl 70-80 işçi ölmekte, 700-800 işçi
yaralanmaktadır. Üretilen her bir milyon ton kömür için 8-10
işçi kurban verilmektedir.

Bugün EKl'de çıkarılan her 100 ton kömürde en az 5 gram kan
vardır. .

EKi yöneticileri bu anlamda işçileri bile btte ölüme göndermekte-
dirler. • •

Ama kömür madeni işçilerini bekleyen yalnız ölüm değildir.
Kömür madenine inen işçilerin verilen işi 8 saatte bitirmelerine
olanak yoktur. işçiler zaman zaman 12 saat ocakta kalmaktadır
lar.
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Geçici yada sürekli sağırlık, eklem romatizmaları, varis, uzun
süre karanlıkta kalmanın getirdiği göz bozuklukları, madende çok
çeşitli tozları teneffüs etmenin sonucu çeşitli akciğer
hastalıkları, verem, barsak bozuklukları ... ve kanser dahil daha
nice meslek hastalığı beklemektedir işçileri. •

Ayrıca maden işçisi ısı, nem, basınç, ışıksızlık ve hava cereyanı
bakımından en kötü koşullarda çalışmakta, işi yaptığı yere
gidip-gelmek için aşırı bir zaman yitirmekte, terli ·terli rüzgarlı
yerlerde dolaşmakta, soğuk banyolarda yıkanmakta,· cereyanlı
pavyonlarda yatmakta, dengesiz ve yetersiz bir biçimde
beslenmektedir. •

Kömür madeni işçilerinin meslek hastalıklarına ise hala ciddi
olarak eğilinmemektedir. Bir maden işçisi işkazalarından
kurtulup emekli olduktan bir süre sonra ölmekte, ama yakınları
"ne yapalım vadesiymiş" demekte, işçinin madende· edindiğ·i
meslek hastalığı üzerinde durmamaktadırlar.

lşkazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölmektedir .Rörnür
madeni işçileri, arkada yetim çocuklar, dul kadınlar, gözü yaşlı
analar bırakarak.

İşte-bunlardan, 1 Ağustos 1975 gecesi EKi Karadon Bölgesinde
bir göçükte ölen Cemil Sarı'nın anası iş cinayetinden sonra
sorulan sanılara şu cevapları vermiştir.
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• "Cemil d~ babası gibi ocakt~_[ldü. Kocam ölürken
Cemil dört yaşındaydı. O zamanlar ocakta dayım da
ölüydü. •

"- Cemil'in çocuğu var. mı? Bunlar. okuyacak mı,
. madencimi olacak?

"En büyüğü 4 yaşında 3 çocuğu var. Madenci
·olacaklar.Mecburen. Yoksa nasıl yaşarlar? Cemil'in
ölüsüne verilecek para neyimize yeter ki? Beş can
bu... Perişan olacağız.

"Başını yediler Cemil'imin. Naparsın ·yavrum.
Erkeklerimizi birer birer • alıyorlar ellerimizden,
~pan.sonra da işte böyle. Perişan hale sokuyorlar
hızı....

" Kazadan sonra işveren, sendikacılar ne dediler?
Şence kazanın sonımluları kim?

" ...Ne mi dediler? Hımın.. Başınız sağolsun dediler..
Allalı, inşallah bi dalıa böyle işler getirmez başınıza
dediler. Sonra oğlumun • parçalanmış cesedini
tutuşturdular elimize. Köyünüze gidin,· dediler.
Ocaktır bu dediler, olur böyle kaza dediler.. ,

r.:.:·•
"Ya... İşte .böyle 'evladım.. Utanmadan, yüzleri
kızarmadan Allalı'ın işidir, diyorlar, Allah ne karışır
ocaklara be., , Bunlar var ya...bunlar... İşte o
çocuklarımızı, erkeklerimizi ocaklara indirip öldüren
!er. Bütün suç onlarda. Ocaklarda tedbir aldırmaz
lar, ondan sonra da bütün suçu Allah'a yüklerler.
Şimdiye kadar ocaklarda ölenlerin hepsi işveren mi

• ne zıkkımsa onların yüzünden öldüler. •

,;Şimdiye kadar binlerce işçi öldü. Bunların gözleri
kör mü? Kazaların niye olduğunu daha öğrenemedi·
!er mi? Öğrenemedllerse ben söyleyeyim: Ocaklarda
göçüklerin olacağını bildikleri halde işçileri ocağa
indiriyorlar. Fazla • kömür çıkarılması· için işçileri
yoruyorlar. Ocaklarda tedbir almıyorlar. Mıruyor•

• lar ...almıyorlar.: maksatları fazla para kazanmak.
Kim ne derse desin işçileri para için öldürüyorlar.."

• • (29)



. .
·Emeğin yoğurıluğunu artıran sis.temlerden biri olan band sistemi
işçiyi belli bir zaman süresi içinde aynı azamı dikkat ve aynı işi
çabuklukla yapmaya zorlar. Bugün ileri otomobil tabrikalannda .•
band sistemi· ile 35-40 saniyede" bir ·otomobil üretilmektedir..
işçiler de bu •. hıza uymak. zorundadırlar.Bafıdıı:ı h_ızının
ayarlanması 'işverenin eHiridedir. Band ne kadar hızlı dönerse
işçiler o denli hızlı çalışırlar. işçiler daha hızlı çalıştıkça band da
o kadar hızlı döner. Ama bandın daha hızlı dönmesinin.
sonucunda sinir gerginliği", ruhi dengesizlik, çeşitli hastalıklar,
birbirini kovalar. Türkiye'de yeni yeni uyqulanrnaya başlanan
band sistemine Almanya'daki işçilerimiz bandın getirdi{fi yıkım •
nedeniyle LANETLi BAND demektedirler. • . . . , .

81



Ücret ödeme. biçimlerinde götürü ve parça başına ücret sistemi
özelHkle inşaat işçilerini, boyacıları daha dikkatsiz ve daha y0ğun
bir çalışmaya itt_iği-i_çin meslek hastalrklanru, işkazalarını arttıran
çalışma yönteıiile'f.ind'Eındir. • • '_ .•.. -v :- : "'\
Vardiya sistemi de işçilerin sağlıgını bozan bir çalışma biçimidir.
Gece çalışması insanın doğal yaşama biçimini zedeler. Onun
sürekli olarak gürültülü gündüz saatlerinde uyumasına olanak
tanımaz. Özellikle gece vardiyasında çalışan işçilerin dinlenmesi
son derece güçtür. Gece çalışan işçiler diğer işçilere oranla
ortalama, 1 ,5 saat daha az uyurlar.
Yapılan incelemelerde vardiyalı işçilerin kas güçlerinin % ?'sini,
merkez sinir slsterni yeriminin de . % 5'ini yitirdikleri ortaya
çıkmıştır. • • • • •

Gece çalışanlarda gece işçisi nevrozu dediğimiz sinir hastalıgı
- ·•,.)ŞI !" ._,



başlar. Türkiye'de özellikle metal ana sanayinde ve dokuma
sanayiinde vardiye sistemi çok yaygındır. Türkiye için yapılan
hesaplarda toplam sanayi için vardiya katsayısı 1,53 olarak
bulunmuştur. "Başka bir deyişle sanayi kesiminde her 153
kişiden 1 00'ü birinci vardiyada, 30'u ikinci vardiyada ve 23'0
üçüncü vardiyada çalışır gözükmektedir" (30)

Postalar halinde çalışma sistemi, işçilerin toplumsal yaşamını,.
aile, yemek, uyku düzenini parçalar, işçiler arası dayanışmayı
zedeler. işçi toplumsal, kültürel, sendikal ve politik çalışmalar
dan uzaklaşır.

Almanya'da yapılan son araştırmalara göre, dönerli vardiya
sistemi ile çalışan işçilerde görülen, ülser hastalıkları, sabit
çalışan işçilere oranla 8 kat fazladır. ,

'· ,··., • -~ · h'SJ ~
Daha fazla kar dürtüsü, verimlilik artışı istekleri'\şçilerin sağlığı
ve toplumsal yaşamı ile çelişir.

Aşırı uzun bir süre, aşırı bir hızla ve aşırı bir sorumluluk altında
çalışan işçilerde, sürekli olarak aynı işi tekrarlayan . işçilerde,
diğer işçi arkadaşlarından soyutlanan işçilerde, şoför ve
biletçiler gibi yoğun trafik sorunu ile karşı karşıya kalan işçilerde
çalışma koşulları ruhsal baskı unsurları, aşın sinir gerginliği
yaratır. •

işçilerde yukarıda açıkladığımız çalışma yöntemlerinin getirdiği,
sinir gerginliği şunlara yol açabilir: Yorgunluk, başağrısı, yarım
baş ağrısı(migren), sinirlilik, astım, yüksek tansiyon, şeker
hastalığı, ülser, depresyon, aşırı sigara ve alkol kullanma ve
bunun getireceği yari hastalıklar, mafsal ağrıları, kalp krizi,
sindirim bozuklukları, ülser, çeşitli meslek· hastalıkları ve
IŞKAZASI. .. • ••

Bugün Türkiye'de henüz işkazası bile ciddiye alınmadığı için sinir
gerginliği sorunu üzerinde durulmaz. Oysa lngiltere'de yapılan
araştırmalara göre, 1955-1970 yılları arasında zihinsel gerilimlerle
kaybedilen işgünü sayısı erkeklerde % 152, kadınlarda % 302
artmıştır. lngiltere'de 1971 yılında grevlerle kaybedilen işgünü
sayısı 11 milyon, işkazaları ile kaybedilen işg0n0 sayısı 28,5
milyon iken, gerginlik sonunda kaybedilen işg0n0 sayısı 38,5
milyon olmuştur. (31)

Yeterince güvenlik tedbiri alınmamasının, zararlı maddelerin
kullanılmasının yarusıra çeşitli çalışma yöntemleri de. işkazaları

, ve meslek hastalıklarını arttıran etkenlerdir.
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· i$ CiNAYETi SUÇUNU.
İŞLEMENİNBEDELİ
·2000 TLAĞIRPARACEZASI
Devlet sınıflardan bağımsız, toplum-üstü bir varlık değil, bir
5ıınıfın başka bir sınıfı baskı altına . almasını sağlayan
mekanizmadır: Sınıfsal, ilişkileri ve egemen sınıfların çıkarlarını
en iyi blçlmde sergileyen·devlet, özel mülklyetin ve sınıfların
ortaya çıkmasıyla doğmuştur. Devletin en temel işlevi ekonomik.
egemenliği elinde bulunduran sınıfın mülklyetlrıl • korumak ve
sömürülen sınıf ve tabaxaıan baskı altında tutmaktır.

Toplumun bir üstyapı unsuru olan hukukun başlıca işlevl, varolan
mülkiyet ilişkilerini ve bunlara bağlı olarak biçimlenen toplumsal
ilişkileri korumaktır. • •

Kapitalizmde yasalar sürekli olarak nalıncı keseri gibi hep
kapltallst sınıftan yana yontar. Ancak bu yasalar aynı zamanda
işçi sınıfının mücadelesinin düzeyine uygun düşecek' işçi
~ınıfının lehinde maddeleri de içermek zorundadır.

Kapitalist-sınıf~işçi sınıfını geriletemediği yerlerde 'lşçl smıüna.
taviz vermek zorundadır. Bunlar işçi sınıfının mücadelesi·
sonunda elde edilen kazanımlardır. işçi sınıfı ve tam emekçiler
mücadele sonunda elde ettikleri hak ve özgürlükleri korumak ve .·
daha genişletmek için sürekli ve, yoğun bir kavga vermek·
'zorundadırtar. . · :· • '· • • • . • •

Tüm dünya ülkeleri işçi· sirutlanrun uzun • 'yıllar sorE!!n
mücadelesinin sağlamış olduğu hakların· uzantısında Türkiye işçi
sınıfı da bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği-konusunda önemli hak

. ve özgürlükler sağlamıştır.. Ancak bu haklar henüz oldukça.
yeterslzd!r. • • •

Osmanlı imparatorluğunda 18'20'lerd~ kurulan ilk kapitalist
[ştetrnelerde çalışan işçilerin çalışma ve yaşama koşullarına
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ilişkir:i sorunlar kısa zamanda su yüzüne çıkmış ve işçiler çalışma
ve yaşama koşullarının düzeltilmesi için mücadeleye başlamış
lardır. Osmanlı egemen sınıf ve tabakaları Polis Nizamnamesi'n
de yansıyan hükümlerle daha 1850'Ierde işçi sınıfının örgütlen
mesini ve eylemlerini, grev ve direnişlerini önlemek için gerekli
önlemleri almışlardır.

Türkiye'de işçiler uzun yıllar en kötü koşullarda, en yoğun
biçimde sömürülerek çalışmışlardır. işçilerin sağlığına ilişkin
olarak çıkarılan nizamnameler ve yasalar işçi sağlığı konusunda
gerçek önlemler getirememiştir.

Sorun ilk kez 1961 Anayasa'sında Anayasal bir biçimde yer
almıştır. T.C.Anayasa'sıı:ıın "Çalışma ile ilgili Hükümler"
bölümünde §U maddeler yer almıştır:

• "Madde 42- Çalışma herkesin
hakkıve ödevidir.

"Devlet çalısanlarm insanca ya
şaması ve çalışına hayatının
karar~ ~çin~e gelişmesi için,
sosyal, iktısadi vemali tedbirler
le çalışanları korur ve çalışmayı
destekler; işsizliği önleyici ted
birleri alır.

"Angarya yasaktır.

"Memleket ihtiyaçlarının zorun
hı kıldığı anlarda vatandaşlık
öd~vi niteliğini alan beden veya
fikir çalışmalarının şekil ve
şartlan, de_mokratik esaslara uy
gun olarakkanunla düzenlenir.

"Madde 43- Kimse, yaşama
gücü ve cinsiyetine uygun
olmayan bir işte çalıştırıla
maz.

'"Çocuklar, gençler ve kadınlar,
çalışma şartlan bakımından özel

' olarakkorunur . "
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Anayasa'daki bu hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli
yasa, tüzük ve yönetmelikler çıkarılmış, eski yasa, tüzük ve .
yönetmelikler yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye'de çalışanları korumak amacıyla 1936 yılında çıkarılan
ancak 3 yıl sonra yürürlüğe girebilen iş Kanunu, en son 1971 'deki
değişikliklerle şu anda yürürlüktedir.

iş Kanunu dışında deniz ve basın işçilerini kapsayan Deniz iş
Kanunu ve Basın iş Kanunu vardır. iş Kanunu çeşitli
-maddeleriyle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda tedbirler
getirmiştir. Ne var ki, iş Kanunu bugün tüm çalışanlara
uygulanan bir yasa değildir. 1475 sayılı iş Kanunu, 5.
maddesine göre tarım işçilerine. (orman işçileri dahil), ev
hizmetlerinde çalışanlara, kapıcılara, sporculara.... yani kabaca
12 milyon çalışana uygulanmaz.
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Yürürlükte olan 1475 sayılı iş Kanunu'nun ilgili maddeleri dışında
esas olarak 73-82. maddelerl işçi sağlığı ve işgovenjiğlne
ilişkindir. : ·, ., • • •

iş Kanunu'nun.73. maddesinde şöyle denilmiştir:

"Her işveren, Işyertnde işçilerinin. sağlığını ve işgovenliğini
sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları,·
araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür." •

Kısacası yasa bu konuda işverene yOkümlOIOk ·getirmiş ve iş
·Kanunu'na göre çıkarılan işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü'nün
. 4. maddesinde "işverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin
getirdiği daha uyg_un sağlık şartlarını sağlaması; _kullanılan
rnaklnalarla ''alet' ve--·edavaltan • herhangi bir şekilde· tehi Ike

• gösterenlerı·veyti harnmaddelerden zehirli veya zararlı olanları,
yapıları işin °ö?elfiglne ve fennin gereklerine görE! ve tehlike ve
-zararları azaltan alet ve edavatla değiştirilmesi, iş kazalarını
önlemek üzere -~yerinde ahnrnası ·ve bulundurutması gerekli

. tedbir araçları ·ve alınacak diğer iş güvenliği tedblrterlnl devamlı
surette izlemesi esastır" denilerek patronların çağdaş yöntemleri

_uygulaması istenmiştir.·

J3ug0n başta 1475 sayılı-iş Kan~-riu Ôlmak üzere işçi şağl;ğı ve
lşgüvenliğini ilgilendiren çok sayıda yasa, yönetmelik ve tüzük
vardır. Bunların· en • önemlileri .blr liste · halinde kitapçığın .

. arkasmda verilmiştir: (Bakınız E_k: 1) _ .

.Türklys'de işçi sağlığİ ve işgavehliği sorununa ilişkin· hukuksal
sorunlar iki alanda toplanmaktadır: lşkazaları ve. meslek

. hastalıklanmn • önlenmesine ilişkin tedbirler ve işkazaları ve
meslek hastalıkları oluştuktan sonra. ortaya çıkan . tedavi,
tazrnlrıat ... sorunlan. . • • . . • . .

Bu ikı'afand~d~ var olan yasalar önce yeterslidir, ikinci olarak da
uygulanmamaktadır. · . •• • • . · · • ·

·.Tarihse·! _gelişini içinde Türklye'de işçi sağlığı ve İşgOvenliğine •
. ilişk/n yasal önlemlerde ve uygulamada işçilerin fiziksel, ruhsal
ve· toplumsal.. bakımdan en üst düzeyde sağlık hizmeti yerine
tedavi edici sağlık hizmetine ve tazminat ödey.ici sosyal güvenlik
slsternlne ağırlık verilmiştir. •

Bugün Iürklye'de . başta Çalİşma Bakanlığı ·oİmak Ozere. 1 O
dolayında bakanlık, SSK, belediyeler .ve bazı kuruluşlar işçi

- sağl@ ve lşgOvenllğl ·ııe- llgllenmektedlr. Ek olarak verilen yasa. . .
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ve yönetmelik listesinden de anlaşılacaöı gibi yasa.! me~ya;
dağın"Jktır. Yönetmeliklerde uyumsuzluk vardı», Sözgelımı
Belediyeler ve Umumi Hıfzısıhha yaşalarına göre verilen iziraler.e,
Çalışma Bakanlığı müfettişl_eri karşı çıkmaktadırlar.

Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ç_oğlf ileri kapitalist Olkelerdel<i
mevzuattan ·yapılan çevirilerdir. Ulkemiz koşullarına ve ülkemiz
çalışanlarının özelliklerine uygun değildirler. Ayrıca çeşitli
tercüme hatalarıyla birlikte teknik hataları da içermektedirler.

işçi sağlığı ve işgüvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikler bu
alandaki son • gelişmelerin ve çağdaş teknolojinin· oldukça
gerisindedir. Yasa, tüzük .ve yönetmelikler haztrlarurken işçi
sınıfının uluslararası çaptaki mücadeles(ıi'in 15u'Jaştığı somut
düzeyi ve sosyalIst ülkelerin bu konuda ulaştığı J)elli başarıları
içeren UÇO • (ILO)'nün öneri kararlarına ve ~ıözleşmelerine .
uyulmamaktadır, •

Sözgelimi _UÇÖ'nün 1964 ta=
rih 121 sayılı öneri kararrnda

1 )İşyeri. ile ev arasında,

2)lşyeri ile işçinin normal
olarak yemek yediği yer
arasında,

3)İşyeri ile işçinin normal
ücretini aldığı yer arasında·
oluşan trafik kazaları • iş .
kazası kabul edilmiştir.

'Ancak Türkiye bu karara
uymamaktadır; SSK Yasası
nin 11 / e ·maddesi bu karara
göre değiştirilm.elidir.

Yasa ve ·tüzükler özellik,le
zararı ı kimyasal maddelerin.
ortaya çıkardığı hast.alıkllar
için alınacak önlemler konu
sunda oldukça yetersizdirler,
geridirler.·
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Örneğin zararlı bir kimyasal madde için eşik sınır değeri (TLV)
lsveç'de 30 mg/m3, Sovyetler Birliği'nde 10 mg/m3 iken,
Türkiye'de 60 'mg Im3, dür.

- . :ılA "'" ·"· ·,."' ':e.1m, ...
Kişisel korunma-araçları konusunda: hehüz modern standartlar
getirilmemiştir. işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü'nde belirtilen
kişisel korunma araçları hakkında kesin hükümler yoktur. Kişisel
korunma araçları işyerlerinde göstermelik olarak dolaplarda
durmaktadır. lşyerlerinde _çok az sayıda verilen 10-15 yıllık
maskeler işçiler için birer işkence aygıtı olmaktadır. Tüzük,
kulaklık verilmeli derken ancak bir kaç işyerinde işçilere kulaklık
verilmektedir. Verilen baretler, emniyet kemerleri çürüktür.

lşyerterlnde kurulması zorunlu olan işçi Sağlığı ve iş Güvenliği
Kurulları gösl~r.meli~r.kuruluşlardır. Zorlayıcı yetkileri, yaptırım
güçleri yoktursb Bı:ı"'ı;kurullarda işçiler işverenden yana oy
verebilecek füktş.i karşısında bir tek oyla temsil edilmektedirler.

lşyeri doktorları her yönüyle işverene bağımlı olarak çalışır
durumdadırlar.

Tüzüklerde süreli işçi muayenelerinden söz edilmemektedir.



-~ , ,_,... _

Süreli işçi muayeneleri ya hiç yapılmamakta ya da göstermelik
olarak yapılmaktadır. Örneğin Bandırma SOlfirik Asit Fabrlkası'n
da çalışan bir işçiye, yapılan yıllık muayenesinde .akciğerinin
tertemiz çıktığı söylenmişken aynı gOnlerde Almanya'ya işçi
olarak gitmek için yaptırdığı sağlık·muayenesinde·akciğerlerinde
.leke olduğu saptanrruştır.: •' ._ ~) . . ' ·;_;;,;

Çalışma Bakanlığı'na b~ğlı olarak kurulan işçi Sağlığı ve iş
Güvenliği Merkezi (ISGUM) de göstermelik olarak çalışan bir
kuruluştur.

Yasa ve tüzüklerde başta Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal
• Yardım Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediye
müfettişleri olmak üzere çok sayıda yetkiliye, denetim görevi
verilmiştir. Ancak bugün TOrkiye'de yaptlamrtettlşler oldukça
yetersizdir. işçi sağlığı ve işgüvenliğl konusunda derıetlrnyetklsl
olan müfettiş ve diğer yetkililerin ciddi etkinlikleri yoktur..

Bugün 1475 sayılı yasaya göre kurulu olan işyerlerinin ancak%
8'i denetlenebilir durumdadır. Bir lşgüvenliği müfettişine yılda
ortalama 3871 işyeri, 10983 işçi düşmektedir.

Çalışma Bakanlığı yasa ve tüzüklerde belirtilen teftiş kadrosun-·
dan yoksundur ve mevcut kadrolar siyasi iktidarların baskısı
altında çalıştıkları için gerçeği yansıtan raporlar verememektedir.
Sendikaların ısrarlı _başvurulan sonucunda blr müfettişin
herhangi bir işyerine gitmesinden önce teftişi rahatlıkla .haber
alan işverenler ilgili şikayet nedenlerini ortadan kaldıracak
tedbirlerin bir kısmını o gün için alabilmekte ve herhangi bir
kovuşturmadan kurtulabilmektedirler.

Ayrıca denetim yapan kuruluş ve kişiler arasında ciddi bir
eşgüdüm yoktur. Bu eşqüdürnün merkezi olması gereken •
Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne düşen
görevler bile yaptırılmamaktadır.

Teftişler sonucunda gerçeklerin yansıması. durumunda da
değişen bir şey olmamaktadır. örneğin . Gemlik Suni iplik
Fabrikasında sürekli karbon sülför zehirlenmesi vardır.-Çalışma
Bakanlığı iş Güvenliği müfettişlerinin 27.~.1976 tarlhlnde
verdikleri bir rapora göre bu işyerinde yapılan ölçümlerde ışyerı
havasına karışmış karbonsülfOr miktarı 150-450 rng / rn3
bulunmuştur.(32) Oysa işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde bu

• madde için gösterilen sınır değeri 60 mgjm3'tor.Bu sınırın
aşılması işçilerin hastalığa terkedllrnesl demektir. Ama
müfettişlerin raporuna rağmen işyerinde değişen bir . şey
olmamıştrr.
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• . öte yarıdan bugü~ ışgüvenliği müfettişliği de işlemez. duruma
getirilmiştir. . • . . • • • •

174 sayılı. yasa ite oluşturulan ancak sonra 11.5.1976 tarihinde
kaldrrtlan iş Güvenliği Müfsttlşllğl yeniden • yasal olarak

. çalıştırılmalıdır. Bu amaçla yeni bir yasa çucanlrnalı, .81 sayılı
Uluslararası Çalışma Sözleşmesi. ·uyarınca müfettişler temel
olarak tıp ve mühendislik öğrenimi gören teknik eiemanlardan
oluşturulmalı, • iş güvenliği müfettişlerinin siyasi iktidarlara
bağımlılığı en aza indirilme!), etki ve denetim .sınırları
artırılmalıdır. •

işçi· sağlığı •ve iş güvenliğine ilişkin cezalar ise gülünçtür. iş
Kanunu'nun 100-108. maddelerinde işin düzenlenmesine, işçi •
sağlığı ve iş güvenliğine, iş hayatının denetleme. ve teftişine
ilişkin· patronların işledi!:'ji suçlar 500-2500 lira arasında AĞIR
para cezası ile cezalandırılmaktadır. •

ôrne/;iin EKi Armutçuk Bölgesine bağ·lı .Kireçlik Ocağında 24
Nisan 1978 tarihinde 17 kömür . madeni işçisinin ölümü .ile

• sonuçlanan grizu patlaması nedeni ile açılan kamu davasında EKi
• idari işler Müdürü suçlu bulunmuş ve suçluya 1337 tarihli ve 151
sayılı Ereğli 'Havzal Fahmiyesi .Maden Amelesinin Hukukuna

- Mütealli~ Kanuna göre 2 bin lira para cezası verilmiş vebu ceza 5'
misli artınlrruştır. • • .. . .
Aynı davadakazayı inceleyen 5 kişilik bir bilirkişi heyeti suçun
yarısını idarede görürken, suçun diğer yarısını da kazada ölen iki
kömür madeni işçisinin üzerine yıkmıştır. • :

·Türkiye'de çalışma ve yaşama koşullarının cozeıturnesı yolunda
mücadele eden işçilere en ağır hapis cezaları verilirken, planlı,
kasıtlı, adam öldürmenin cezası idam iken, önceden yeterince

. •. güvenlik önlemi almayarak kasıtiı iş clnayetlne yol açan
·patronlatın ödeyecekleri cezalar yalnızca para cezalarıdır.
Bugünkü para cezafarı önlem almaktan daha. ucuz olduğu için
işverenler uzun süren mahkemeler sonucunda suçlu bulunsalar
bile para cezası-vermeyi yeğlef'!lek~ed!rler. •

Kısacası, işçi sağlığına· ve işgaveriliğine ilişkin mevzuat
yetersizdir, dağınıktır, yaptırım gaco yoktur. Ciddi bir denetim
mekanizmasından yoksundur. . . • . . . . . •

Hukuksal sorunlar burada da bltrnemektedlr. lşkazası ve r.neslek
hastalrğrna uğrayan lş_çinin hukuksal sorunları devam etmekte- •
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dir. SSK üyesi olmayan milyonlarca işçi işkazası ve meslek.
hastalığına uğray.ın,ca "dikkatsizliğinin kurbanı" olarak bir köşeye
atılmaktadır. • •• • • 1 • . · •

.SSK'lı işçiler _ise kendi yarattıkları artı-değerlerle kuruları '.bu
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kurumda ancak önemli engelleri aşabildikten sonra bazı
olanaklara kavuşmaktadtrlar.

lşkazası ve meslek hastalığının saptanması, geçici ya da sürekli
işgörmezlik durumlarının saptanıp belirli bir aylığa bağlanması
SSK bünyesi içinde önemli sorunlar yaratmaktadır. Yolda -geçen
süreler içinde ortaya çıkan kazaların işkazası sayılıp sayılmaya
cağı hala tartışmalıdır. SSK'nca kabul edilen meslek hastalıkları
çok sınırlıdır.

SSK Jşlernlert Tüzüğü Meslek Hastalıkları Listesinden de
anlaşrlacağı gibi bugün en önemli hastalıklar SSK'ca meslek
hastalığı kabul edilmemektedir. Sözgelimi SSK, kanseri hala bir
meslek hastalığı kabul etmemektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre işverenler
işyerlerindeki işkazalarını ve meslek hastalıklarını SSK'na
bildirmekle yükümlüdürler. Ama bu maddelerin cezai sorumlulu
ğu olmadığı için hiçbir işveren zorlanmadıkça böylesine bir

• çabaya girişme·mekte, tam tersine ileride kendileri aleyhine
dönebilecek işkazalarını örtbas etmeye çalışmaktadırlar.

SSK Kanununun işverenlere maddi sorumluluk getiren 26.
maddesi oldukça kaypaktır. işverenlerin ödemeleri gereken
harcamalar sürekli SSK'na yükletilmektedir.
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Bu arada işçilerin SSK ve işverenler aleyhine açtığı işkazaları ve
meslek hastalıkları ile ilgili tazminat davaları uzun yillar sürmekte
ve genellikle işçinin aleyhine bitmektedir. ileri sanayi ülkelerinde
manevi kayıplar için bile işverenler tazminat ödemeye· mahkum
edilirken Türkiye'de "dikkatsizlik" suçlaması mahkemelerde de
geçerli olmakta, kollarını, ayaklarını kaybeden işçiler gen.ellikle
açtıkları davaları da kaybetmektedirler.
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BÖLüMX

KAPİTALİZMDE SAĞLIK
HİZMETLERİ TATLI
BİRKAR-ALANIDIR·

. '

ü_retlm a~açların!n_ ~zel mülkiyetine dayalı kapitalizmde sağlık
hızme:tı~rı tatlı bır kar alanıdır: Kapitalizmde sağlık h1zmetleri bir
mal gıbı alınıp satılır. ,

Tüm kapitalist ülkelerde olduğu, gibi Türkiye'de ·de koruyucu
sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık
verilir. Koruyucu tedavi hizmetleri insanların hasta olmalarıni
önleyecektir. : . - _ • • . _-.... • •.

oysa ilaç ve tıbbi araç üreten tekellerin kar elde etmesi için in-
sanların sürekli hasta olması gerekmektedir. •
Önce insanların hasta olmasına göz yumacaksın; sonra
iyileştirme iddiası ile ilaç ve malzeme satarak kar sağlayacaksın.
işte kapitalizmin sağlık anlayışı. •

Ve bugün kapitalist ülkelerde egemen sınıflar kendi yarattıkları
hastalıkları iyileştirirken kar etmeye devam ederler. •

iş kazaları ve meslek hastalrklarrm kaynağında önlemeyece~sin,
bunları geçici önleyecek koruma araçları satarak büyük karlar
s~ğlayacaksın.

Daha aşağıda göreceğimiz gibi önce çevreyi kirletecek, ardından
çevreyi temizleme hizmeti ile kar sağlayacaksın. • . - .

KAPiTALiZM, DOĞANIN VE iNSANiN EN INSAFSIZCA
SÖMÜRÜSÜNE DAYANIR

Sağlıklı yaşamak insanın en temel haklarından bi:idir. Ancak
kapitalizmde çalışan insanların sağlığı her zaman kar dürtüsün-
den sonra gelir. -
Kapitalizmde doğaya. ve çevreye kapitalist sınıf egeme~~~~
Kapitalist sınıf karını biraz daha artırabılmek, daha kısa zam 97
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daha b0y0k kar elde edebilmek için doğayı, onun bir parçası olan
çevreyi ve insanı en insafsızca sömürür, yağmalar. Uretimln
insan ve öteki canlıların sağlığına zarar verecek biçimlerde
gerçekleşmesine aldırmaz. Kapitalist sınıfın gözü kardan başka
bir şey görmez. •

Özellikle son 20-30 yıl içinde tam kapitalist ülkelerde doğa en
'insafsızca sömürülmüş, ÇEVRE KiRLETiLMiŞTiR.

Fabrikalarda sağlığa zararlı ortamlarda çalışan işçiler, fabrika
dışında yine kirletilmiş bir ortama çıkmaktadırlar.

Nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Denizler, toprak,hava, su kaynakları
sanayi artıklarıyla her geçen gün biraz daha kirleniyor.
Bakterilerin parçalayamadığı deterjan 'türlerlnden her gün
binlerce tonu lağım sularıyla birlikte akarsulara, denize
döküyoruz. Çocuklar kanalizasyon sularında oynuyor. Ulaşım ve
trafik sorunu. sinir gerginliğini biraz daha körüklüyor. Kötü
yakıtlar ve eksoz boruları hastalık saçıyor. Yeşil sahalar _gittikçe
azalıyor. Çarpık bir kentleşme sürüyor.

Ankara hava kirliliğinden yaşanamaz duruma geliyor.lzmlt ve
lzmir Körfezlerinde önemli cins· balıklar yaşamaz oluyor.
Denizlerimizden çıkarı balıkların analizinde sağlığa zararlı
maddeler bulunuyor. Deniz suları hastalık üretiyor. lstanbul'da
Haliç'e hergün binlerce ton zararlı madde akmaya devam ediyor.
Batman Rafinerisi'nin artıkları Dicle'ye akıyor. Köylüler de o suyu
kullanmaya devam ediyorlar. Çimento fabrikaları, SEKA,
PETKIM, Seydişehir Alüminyum, Bandırma Sülfürik Asit, Türk
Demir Dök0m... çevreyi kirletmeye devam ediyor.
Murgul Bakır işletmesi yüzlerce ton kükürt dioksit'i etrafa
saçıyor. Çevredeki bitkiler yok oluyor.

Nisan 1976'da Kocaeli Tütonçiftlik'te beş çocuk aniden ölmüş,
çok· sayıda çocuk kusmuştur. Yetkililer olaya PETKIM
Tesislerinden çıkan gazların neden olduğunu söylemişler ve 30
Mayıs günü fabrika 30 gün süreyle bakıma alınmıştır.

Federal Almanya'da yapılan bir araştırmada bir Hoechst
fabrikasının 200 bin nüfuslu bir kent kadar doğayı kirlettiği
ortaya çıkrruştır.

Böylesine koşullarda yaşıyor ve fabrika dışında da zehirlenme
ye devam ediyoruz.

Çevre kirlenmesi son yillarda kapitalist ülkelerde en önemli sorun
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olmuştur. Kapitalist ülke işçi sınıfları bu konuya iyice ağırlık
vermeye başlamışlardır.

Çevreyi kirleten uluslararası tekeller bu kez bu sorunu en açık bir
biçimde istismar etmekte ve çevrenin ternlzlenrnesl için yoğun
kampanya açmaktadırlar. . . \ ,

Ve elbette çevre kirlenmesi ile yapılan mücadelede çevrenin
temizlenmesine yönelik devlet fonlarından önemli payları cebe
indirmektedirler. Çevre kirliliği kapitalistler için yeni bir karalanı
olmuştur.

önce çevreyi kirletiyorlar, sonra da çevre temizleme çalışmaların
dan büyük karlar sağlıyorlar.

Bugün· emperyalist-kapitalist ülkeler işçi sağlığı ve çevre
kirlenmesine değişik biçimlerde yaklaşmaktadırlar.
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Batının ileri kapitalist ülkelerinde iş kazası ve meslek hastalığı
olasılığının fazla olduğ_u yerlerde hep göçmen işçiler, zenciler
çalışmaktadır. Sözgelimi Federal Almanya'da iş kazasına
uğrama oranı Almanlar arasında % 5,5 iken, bu oran göçmen
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işçiler aras~nda % 29'a yükselmektedir.· Ve~ Almanya'da
işkazasına ugramada ve ölmede Türkiyeli işçiler birinci sırada yer
almaktadırlar. _

Kapitalist U~eler~e işçi sı_nıfl~rı. meslek hastalıklarının yüksek
olduğu ve çevreyi aşırı bır bıçımde kirleten işyerlerine karşı
yoğun bir müca~eıeye girince bu kez emperyalist tekeller bu tor
fabrikaları az gelışmış üclkelere taşımıya başlamışlardır.

Emperyalist tekeller sağlığa zararlı maddeleri üreten, çevreyi
kirleten işyerlerini az gelişmiş ülkelere gönderirlerken sendikala
rın güçsüz olduğu işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal
düzenlemelerin olmadığı ülkeleri seçmişlerdir. Özellikle kansere
yolaçan maddeleri üreten fabrikalar bu ülkelere gönderilmiştir.
ıran, Meksika, Brezilya, Afganistan... bu amaçla ilk akla gelen
ülkeler olmuştur.

Türkiye burjuvazisi de çevreyi kirletecek, işçileri hasta edecek f
türdeki fabrikaları kabul etmeye hazırdır. 1976'da ülkemizi ziyaret
eden Alman işadamlarıyla lstanbul Sanayi Odasının düzenlediği
bir toplantıda konuşan iktisadi Kalkınrna Vakfı Başkanı Ertuğrul
Soysal şöyle demiştir:

"Endüstriyel pollution (çevre ldrlenmesi) Avrupa
halkım yıldırmıştır. Halkı ve doğayı bozan sanayü
artık Almanya'ya sıkıştırmak olanağı kalmamıştır.
Çok defaçeşitliAlmaneyaletlerininkurulmasına izin
vermediği sanayileri kollanmız açık bekliyoruz."

(33)

Bugün kapitalist sınıf çevre kirlenmesini sanayileşm~ni\
teknolojik gelişmenin kaçınılmaz, doğal bir sonucu O ara
göstermek istemektedir. •

Bu tam anlamıyla bir saptırmadır. Çevre kirlenmesi önlen=~~rz
değildir, önlenebillr. Sosyalist,. Olkel~im~rı~~r ı~n~~~~~11k tüm
Ancak bunun için doğa tam top umun ·,
toplumun olursa ona sahip çıkılır.

J
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BÖLÜMXI

TEMELAMAÇ SORUNUN
SONUÇLARINI DEĞİL,
NEDENLERİNİ ORTADAN
KALDIRMAKTIR
Tarihsel mücadele içinde sendikal örqütlerln sorekll çabaları, işçi
sınıfının yiğit ve kararlı mücadelesi sonunda işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanında sürekll gelişme olmuştur. Bu mücadele her
gün yeni boyutlara ulaşrnaktadrr. •

işçi sınıfı· mücadele sonunda bu konuda önlemli haklar
kazanmıştır. 1917'de dünyada ilk sosyalist devlet kurulmuş ve
işçi sınıfının mücadelesi yepyeni bir boyut kazanmıştır. Ve
bugün dünya halklarının üçte biri sosyalizmi seçmiş durumdadır.

Sosyalist ülkelerde işçi_ sağlığına, emeğin korunmasına ilişkin
alınan önlemler, ulaşılan geilşmeler kapitalist ve geri kalmış
ülkeleri de etkilemektedir. •

Türkiye işçi sınıfının jQQ yılı aşkın bir mücadele tarihi vardır.
Türkiye işçi sınıfı sürekli olarak yasaklanan grev hakkına 1961
Anayasası ile kavuşmuş, sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev
hakları 196-3 yılında yasalara geçirtilmiştir. Ancak bu hak da
sınırlı olmuştur. Ha.la çalışanların önemli bir kesimi bu haktan
yoksundur ve bu hakların tanınması için mücadele etmektedir. •
Genel grev hakkı ise henüz tanınmamıştır.

Öte yandan kapitalist sınıf her torlO baskı yoluna başvurarak, sarı
sendikaları kurdurarak, destekleyerek varolan kısıtlı hakların
kullanılmasını engellemeye çatışmaktadır.

işçi sınıfının hal<larıı:ıı savunan sendikalar 1963'0 izleyen yıllar
içinde daha çok ekonomik ve demokratik hakların hayata
geçirilmesine ağırlık vermişler, ücret zammı, kıdem tazminatı,
sosyal ödentiler: ile daha çok ilgilenmişlerdir. Sendikalar işçi
sağlığı konusunda kimyasal zehirlenmelere karşı ayran-yoğurt
almakla yetinmişler, işkazaları konusunda ise tazmlnat sorunla-
rıyla uğraşmışlardır: •
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Bugün de sendikaların büyük bir çoğunluğu işçi sağlığı ve iş
govenliğ.i sorunu ile ilgilenmemektedirler.Bu sendikalar Ocret
zamlarının işkazası ve meslek hastalıklarının artması bahasına
elde edildiğini ya görmemekte ya da görmemezlikten gelmekte
dirler.. lşkazatan ve meslek hastalıklarının nedenlerine inmeden
sonuçları ile uğraşmaktadırlar. işçilerin hoşuna gidecek şekilde
meslek hastalıklarına karşı işverenden yoğurt ya da ayran elde
etmek için gösterişli bir şeklide çaba harcamaktadırlar. işkazaları
ya da meslek hastalıklarından doğan hakların elde edilmesi için
bazan sorunu· mahkemelere aktarıp sözde işçiler için mücadele
etmektedirler.

Sınıf uzlaşmacılığı ile sınıf ve kitle sendikacılığı arasındaki yol
ayrımı 1967 yılında DISK'in kurulmasıyla noktalanmıştır.
Devrimci sendikalar daha kısa çalışma süresi, daha sağlıklı
çalışma koşulları için yoğun mücadele vermişlerdir, bugün de
vermektedlrler. •

Bilimsel-teknik gelişmeler bugün sendikaları bu konuda daha
yoğun ve daha bilimsel bir mücadele vermeye zorlamaktadır.

, Sendikalar çalışma koşullarıyla, iş yöntemleriyle, daha da
yakından ilgilenmek, akıtılan kanları durdurmak zorundadırlar.

Bu konuda devrimci sendikalar olarak daha sonuç alıcı bir
mücadele vermek ve sorunun sonuçları yerine nedenleriyle
mücadele etmek zorundayız.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İS GÜVENLİĞİ SORUNU
GERÇEKANLAMD.t\
ANCAKSOSYALİSTDÜZENDE •
ÇÖZÜMLENECEKTİR
işçi sağlığı ve iş gOvenllği sorunu ülkenin diğer sorunlarından
ayrı ele alınamaz. işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu siyasi bir
sorundur, bir düzen sorunudur.

• Kitapçığın başında aktardığımız UÇÖ'nün işçi sağlığına ilişkin
amacı kapitalist toplumda gerçekleşemez. içinde yaşadığımız
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düzende işkazaları ve meslek hastalıkları belki biraz azaltılab.
. cek, ancak sorun çözümlenemeyecektir.

'işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu gerçek anlamda üretlrnln
toplumsal niteliği ile üretim araçlannın özel mülkiyeti arasındaki
çelişkinin ortadan kalkacağı bir toplumda, yani SOSYALiST bir
toplumda çözümlenecektir.

Sosyalist toplumlarla kapitalist toplumların işçi sağlığı ve iş
güvenliğine yaklaşımı taban tabana zıttır. Kapitalizmde temel
amaç daha fazla kardır. Sosyalizmde temel amaç ise, emeğin
korunması, çalışanların sağlıklı ve. mutlu yaşamıdır.

Bu amaç farkını Dünya Sağlık Örgütü'nce yayınlanmış olan bazı
kapitalist ve sosyalist. ülkelerde zararlı kimyasal maddelere·
tanınan izin verilebilen en yüksek derişim değerlerine (MAC) ba
karak da anlamak olanaklıdır. (34)



KAPİTALİSTVESOSYALİSTÜLKELER(,
İZİNVERİLEBİLENENYOK&

Kimyasal SSCB 1 Bulgarishırt 1 Çekoslovakya 1 Polonya
maddenin adı '

Aseton 200

~

800 200

Ksilen 50 200 100o

Ksilidin 3 3 5 -
.,

Kurşun~ 0,01 0,01 0,05 0,05
i

Stiren 5 5 200 50
'

Tolu~,.ıet\ 50
,.

100 200 .100
.... ~----

Trikloroetilen 10 50 250 50

Karbondioksit 5000 9000

Karbonmonoksit 20 30 3ı.' 30. -Vinilklorür ' 30 30 - 300

işçi sağlı~ı ve iş govenliğl sorunu, "daha fazla kar" dürtüsünün
egemen olmadığı, çalışmanın bir zevk olarak ele alındığı, insana
en yüksek değerin verildiği bir üretim biçiminde, SOSYALIZM'de
çözülecektir. Ama yine de TOrkiye'de içinde yaşadığımız
ekonomik-siyasi koşullarda işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununa
ilişkin olarak yerine getirilecek önemli görevler vardır.

Bu sorun nasıl olsa sosyalist düzende çözülecektir, diye
mücadeleden kaçılamaz. Unutmayalım ki, yarınlar, bugünden
kurulur.
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· BAZI Kİ~A.',AL MA~DELER~ İLİŞKİN
~K DERİŞİM DEĞF.~İ <•ng/m:l)

1
Federal

1 İsviçre İngiltere
1

.TürkiyeABD . Almanya
..

2400 2400 ez .2400 1 2400

435 870 435 4355

25 25 l 25 25 25

0,15 0,2 0,15 0,15 · 0,15

420 420 420 420 • 420

375 750 380 375 750

535 260 260 535 ., 535

900C 9000 9000 9000 9000

55 55 55 55 55

170' 260 . 260 770 1300

işçi sınıfı tek kurtuluş yolunun sosyalizm olduğunu· bilerek,
yarının bugünlerden kurulacağının bilincinde olarak, _işçi sağlığı
ve işgüvenliği konusunda kararlı bir mücadele verecek ve bu
düzende belli hakları koparta koparta alacaktır.

DISK'in işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlamaya yönelik demokratik
hak ve özgürlüklere ilişkin temel istemleri şunlardır:

• Sendikalar Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası, iş
Yasası başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri. düzenleyen
yasalar demokratikleştirilmelidir.
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• Tarım ve orman işçileri için iş yasaları çıkarılmalı ve giderek iş
• yasalarının birliği sağlanmalıdır.

. • Tüm çalışanların toplu- sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkı
tanınmalıdır.

• Çalışma hayatına ilişkin tüzük ve yönetmelikler 'DISK'in de
• görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir. •

• Üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma Örgotonon tam tavsiye
kararları ve sözleşmeleri onaylanmalıdır.

• SSK demokratikleştirilmeli, yönetiminde işçiler söz ve karar
sahibi olmalı, SSK kurullarında DiSK de temsil edilmelidir.

• Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmeli, her yurttaş
sağlık hizmetlerinden, bakım, tedavi, ilaç gibi olanaklardan eşit
olarak parasız ve sürekli bir biçimde yararlanmalıdır.

• Tüm ilaç sanayi devletleştirilmelidir.
• işsizlik sigortası getirilmelidir.

; Asgari ücret iki yıl süreli olmaktan çıkarılmalı, Asgari Ücret
Tesbit Komisyonunda DiSK de temsil edilmelidir. Asgari
ücretin saptanmasında çalışma koşullarına ve işe göre yeterli ve
dengeli beslenme esasına tam olarak uyulmalıdır.

• • Kadın işçiler ve çıraklar için özel önlemler getirilmeli, çıraklar
üzerindeki ağır baskılara son verilmeli, çocuk işçilerin eğitimi
sağlanmalıdır. •

• Hamile ve yeni doğum yapmış kadın işçiler için özel önlem
getirilmeli, kadın işçilerin fazla çalışmaya zorlanmaları ve gece
çalışmaları yasaklanmalıdır.

• İşyerlerlne.mahallelere kreş,çocuk • yuvası, emzirme odaları
açılmalı ve bunların masrafları işverenler, devlet ve belediyeler
ce karşılanmalıdır.

• Çalışma haftası tümçatışanlar için 40 saat olmalıdır.
• ---
• Vardiyalı çalışanlar için ve bir hafta içinde 3-4 saatten çok fazla
mesaiye kalanlar için 30-32 saatlik çalışma haftası,3 gün tatil
esası getirilmeli, fazla mesai yapmada işçinin hiç bir baskı

• altında kalmadan kendinin kararvermesi sağlanmalıdır.



• işin örgütlenmesi, ışın içeriği ve .lş süresi konularında
sendikaların etkin olması sağlanmalı ve bu durum yasa ve
tüzüklere geçirilmelidir. -

o lşyeri doktorlarının işverenlere bağımlılığı ortadan kaldırılmalı,
göreve başlaması sendikaca onaylanmalıdır.

o iş Yasasının işçi sağlığına ilişkin maddeleri ile bu maddelere
ilişkin ceza hükümleri yeniden düzenlenmeli, iş cinayetlerine ve
meslek hastalıklarına yolaçan üretim araçları sahipleri ve en
yüksek derecedeki ~orumlular için hapis cezası getirilmelidir.

o Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kararları arasında bulunan "bir
işçinin bir işi kendi sağlığı ve geleceği açısından tehlikeli
görmesi durumunda hiç bir maddi ve manevi kayba uğramadan
bu işi reddetme hakkı" ve çalışma saatlerinin işçilerce seçildiği
oynak çalışma-sistemi hayata geçirilrnelidJr.

o Çalışma Bakanlığl işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 1978 yılı içinde
işçi sağlığı konusunda son derece iyi niyetli bir çalışma içine
girmiştir. Konu ile ilgili meslek örgütleri, işveren ve işçi
sendikalarının görüşleri alınarak ortaklaşa Ulusal Düzeyde işçi
Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu oluşturulması için gerekli-yasa
değişikliği önerisi vebu kurulun oluşmasına ilişkin yönetmelik
hazırlanmıştır. Ancak bu tasarılar henüz gerçekleştirilmemiştir.

Bu kurul Çalışma Bakanlığı için bir.. danışma organı değil,
yaptırım gücü olan bir Kurul olmalı, gerçek anlamda yönetsel ve
parasal özerkliği olan bir kurum olarak çalışabilmelidir. Bu
amaçla iş Yasasının ilgili 76. maddesi değiştirilirken, 75. ve 77.
maddeleri ile cezalara ilişkin· maddeleri de değiştirilmeli,
işyerinin durdurulması ve yapatılması konusunda işyeri
komiteleri ve bölgesel komiteler tek yetkili kurumlar olmalıdır.
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BÖLÜMXII

İŞKAZALARI VE Iv.lESLEK
HASTALIKLARINI
ÖNLElVIEDE İZLENECEK
TEMELİLKELER
ise! sağlığı ve iş güvenliği denince akla hep koruma araçları,
yogurt,ayran, tedavi edici hizmetler ya da tazminat gelir. Oysa
önemli olan bu sorunun nedenlerine inmektir. Ana amaç
işkazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerini ortadan
kaldırmak olmalıdır.

lşkazalan ve meslek hastalıkları nedeniyle ortaya çıkarı kayıplar,
bunları önleyecek önlemler için harcanacak paralardan fazladır.
En yaygın deyimiyle önlemek, ödemekten ucuzdur.

lşkazaları ve meslek hastalıklarını önlemede aşağıdaki temel
ilkeler izlenmelidir.

• Önlemler alınırken işçi-doğa bütünlüöü unutulmamalı, ham
madde, araç ve gereçler,üretlm sürect.üretlm yöntemleri,
çalışma koşulları,ortaya çıkan ürünler,hayvanlar,bitkller toplu
luluğu, atmosfer, su, toprak, kısacası çevre hep birlikte ele
alınmalıdır. (35)

• Önlemler, çalışanların doğrudan ya da dolaylı, sürekli ya da
rastgele ortaya çıkan nedenlere karşı sağlığını ve yaşamını
korumaya ve üretilen cisim ve ürünlerfn tOketlciler ve çevre için
zararlı olmamalarına yönelik olmalıdır.

• işçinin yalnız çalışma koşulları değil, yaşama koşulları
(beslenme, giyinme, konut, yakacak, eğitim, kültür, dinlen
me ..) da gözönüne alınmalı, daha yüksek ücret, daha kısa
çalışma süresi, daha uzun ücretli izin, daha erken emeklilik...
istemleri karşılanmalıdır.

• Önce işçi, sonra üretim araçları ve ürünler düşünülmelldlr,
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• önlemler, insan doğasının doğurduğu hatalara değil, n_esnel ye
teknik nedenlere yönelik olmalıdır. insanların zayıf, dıkkatsız,
unutkan anları olabilir.Tedbirler alınırken her _insa~!n .9a.~ş-~a
koşullarının sonucu olarak bazı hatalar yapabılecegı gozonune
alınmalı, insanın en dikkatsiz anlarında bile kaza yapmasına
olanak sağlamayan koşullar yaratılmalıdır.

•• Dikkatslzlik işçilerde değil, sistemde aranmalıdır.

• Önlemler,daha· işyeri projeleri döneminde ele alınmalr.lşyeri
konumu, üretim süreci, kullanılacak hammadde ve makinelerin
seçimi sırasında en uygun koşullar tercih edilmelidir:

• Yeni işyerlerinin kuruluşunda sırasıyla şunlar düşünülmelidir:
En gelişmiş araçlarla tehlikeyi ortadan kaldırma, işçileri
tehlikeli bölgelerden uzaklaştırma, tehlike ile karşı karşıya
kalan işçi sayısını azaltma, kişisel ve toplu korunma önlemleri
alma, işe uygun işçi seçme.

• işçilere üretim süreci, hammadde ve ortaya çıkan ürünler
hakkında gerçek bilgiler verllmelldlr. işçiler hangi koşullar
altında, ne ile çalıştıklarını, karşılaşabilecekleri tehlikeleri ve
alınması gerekli önlemleri ayrıntilarıyla bilmelidirler. •

• lşyerleri, çevreye ve işçilere uyum gösterecek bicimde
kurulmalı, üretilecek ürünlerin insan bünyesi üzerindeki etkileri
zorunlu olarak araştırılmalı, yeterli bilimsel ve teknik önlemleri
olmayan işyerinin üretime geçmesi önlenmelidir.
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o lşyerinde işkazalarının, meslek hastalıklarının. ve çevre
kirlenmesinin önlenmesine yönelik alınan· önlemler, güvenlik
araçları ve ;kişisel korunma araçları, ilk yardım araçları sürekli
kontrol edilmeli, işyerinde gerekli ölçümler yapılmalı; işçi
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sürekli geliştirilmesi için -
çatışma yapılmalıdır. •

e işçiler düzenli muayenelerden geçirilmelidir.

• işçiler, teknisyenler ve mühsndtsler işe başlarken ve sonrasında
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işletme yöneti_(lllerince
sürekli olarak eğitilmelidirler.

• Çok tehlikeli ve sağlıksız koşullara sahip işkollarında çalışan
işçiler için özel bakım, özel beslenme, özel izin, dana kısa
çalışma süresi, erken emeklilik... gibi özel yöntemler

. uygulanmalıdır.
• işçilerin çalıştığı her yerde neden-sonuç ilişki!eri. i~i.nde

işkazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutulmalı ve bu kayıtlar
yaratıcı bir şekilde değerlendirilmelidir.

o Meslek hastalıklarından korunmada şu sıra izlenmelidir:

1- üretim sırasında· kullanılması zorunlu olan zararlı maddeler
yerine daha az zararlı olanları kullanılmalıdır. Örneğin, benzen •
yerine toluen, betanaftilamin yerine toblas asit, kuru t~mizlerQ~
de karbon tetraklorür yerine solvent nafta, sülyen yerıne demır
oksit, madeni yağlar yerine nebati yağlar .... gibi•
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2- işçi zararlı maddelerden tecrit edilmeli, uzaklaştırılmalıdır.
3- Zararlı kimyasal maddedenya da üretim sürecinin dışarısı ile
teması kesilmeli, üretim süreci kapalı sistem (closed system)

• olarak gerçekleştirilmeli, böylece havaya daha az zararlı madde
çıkanlrnalıdır.

4- Yeterli navajandırrna sağfanmahdır.

5- ,..TozlU yerlerde "yaş çalışma" yöntemleri uygulanmalı,
tozların su kullanılması ile işyeri havasına geçmesi önlenmelidir.
Akü fabrikalarında yaş zemin ile kurşun oksit dumanlarının
azaltılması gibi. Ayrıca bazı maddeler toz yerine hamur ve macun
olarak kullanılmalıdır.

6- Kişisel korunma araçları kullanılmalıdır. (Baret, saç
koruyucuları, kulak koruyucuları, koruyucu gözlük, siperler,
solunum sistemi koruyucuları, • çeşitli türden maskeler, tüm
vücudu koruyan elbiseler... ) Ancak en zayıf savunma hattı budur.

7- Tıbbı denetim sağlanmalıdır.

• işin parçalanmasını, üretimin hızlandırılmasını getiren çalışma
yöntemlerinden, çalışma sırasında sinir gerginliği yaratan,
zihinsel, bedensel yıpranmaya yolaçan çalışma biçimlerinden



vazgeçilmeli, işçinin yaşamı ile oynama demek
ücret sistemleri kaldırılmalıdır. . . ,

• Sürekli yapılacak bilimsel araştırmalarİa üretim s0reçlerindeki
ve ürünlerdeki değişmeler izlenmeli, yeni ürünler araştınlrnaü,
işkazası ve meslek hastalıklarıha yolaçan ·efl'"cızal<·öfasıfığın bile
ortadan kaldırılması için sonuna kadar _çaba harcanmandır,
Ozellikle kanser gibi yavaş ve sinsi g·eıişe'ıi' 'hasfalıl<lara yol.
açtığı sanılan kimyasal maddelere karşı özeldlkkat-qösterllme
ll, zararlı kimyasal maddeler için saptanan değerler düşürülme-
lidir. •

e lşyeri sendika işçi temsilcileri koniy~cu ''önJemlerin uygulan
masını denetlemeli ve temsilcilerin kararları fabrika yönetimini
bağlayıcı olmalıdır. işçi temsllcllertnjn yeterli önlemlerin
uygulanmadığını gördüklerinde işçileriri· rriaddi zarara uğramı;ı
ması koşuluyla üretimi durdurma ha~kı olmalıdır... . . .. .,.

o Tazminat düşünülecek .en son. yol otmatı, ama gexici. yada ,
sürekli iş görememezlik, ölüm halinde ödenen tazmi"rıaflar_mali
düzeyde yeterli olmalı ve çevre klrlenrriesl nedenlyle işletme
sahipleri topluma tazminat ödemelidirler. • •
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İŞÇİ SAĞLIĞI.MÜCADELESİ,
BAĞIMSIZLIK~ DEMOKRASİ
VE SOSYALİZM .
MÜCADELEMİZİN
BİRPARÇASIDIR

Önümüzdeki hedefler bellidir.

Uluslararası Çalışma Örgütünce kabul edilen öneri kararlarının ve
sözleşmelerin Türkiye'ce de onanması ve uygulanması için
yoğun bir mücadele vermek zorundayız.

Ve bu mücadeleyi uluslararası birlik ve dayanışma içinde vermek
zorundayız.

llgjli yasa ve tüzüklerdeki hükümlerin işverenler ya da Çalışma
Bakanlığı görevlileri tarafından yerine getirilmesini_ beklemeden
mevcut yasa, tüzük ve yönetmelikleri, Yargıtay kararlarını son
harfine kadar uygulatmak ve bunlara çağdaş yorumlar getirmek
amacıyla yoğun bir biçimde mücadele etmek zorundayız.

Yasaları zorlamak ve kazanılmış haklarımıza son noktasına kadar.
sahip çıkmak zorundayız.

işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin temel ilkelerimizi toplu
sözleşmelere koyup gerektiğinde yalnızca bu istemler için grev
yapmak zorundayız.

Yalnız daha yüksek ~cret mücadelesi değil, ayni zamanda daha
sağlıklı bir yaşam mücadelesi sürdürmek zorundayız.

işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi, bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelemizin bir parçasıdır.

Bu mücadeleyi ~ürkiye işçi .sınıf kazanacaktır.

Gelecek, koşullarını kendisinin belirlediği, güvenlikli işyerlerin
de, tertemiz bir çevrede, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürecek
olan işçi sınıfınındır.
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EK: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE
iLİŞKİN~YASA, TÜZÜK ·
VE-YÖNETMEL®RtN
BAŞLICALARi:' ·.,··

( Parantez içinde yürürlüğe g ird ikieri tarih)

• Çalışma Bakaniiğı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
(30.1 .1946) •
• iş Kanunu {25.8.1971) .
• Umumi Hıfzısıhha Kanunu {6.5.1930)
• Sosyal Sigortalar Kanunu (29.7.1964)
• Sosyal Sigorta işlemleri Tüzüğü (14.4.1972)
• Sosyal Sigorta Sağlık lştemlerl Tüzüğü (22.6.1972)
• işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü (11.1.1974)
• Partayıct, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan
lşyerlerinde ve işlerde Alınacak • Tedbirler Hakkında Tüzük

. • (24.12.1973) • .. ·
• Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av
Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair Tüzük (14.9.1956)

• Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü (12.9.1974)
• Maden işletmelerinde Alınacak Emniyet Tedbirleri Hakkında
Nizamname (18.8.1953)

• Radyasyon Sağlığı Tüzüğü (25.4.1967)
• Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü (9.4.1973)
• Fazla Çalışma Tüzüğü (4.4.1973)
e iş Süreleri Tüzüğü (12.3.1973)
• işçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü (24.5.1973)
• işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük

(Hl.2.1973)
• Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Merkezi
(fSGUM)nin Kuruluş ve Görevleri ile Personelinin Görev Yetki ve
Sorumluluklarına ilişkin Yönetmelik (16.10.1974)
• G_eb_e veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla ;
Emzırme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında
Tüzük (11.8.1973) . .
• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat Veya
Daha AZ Çalıştırılması Gereken . işler .. Hakkında Tüzük

(19.2.19,73) .•
• Postalar Halinde işçi Çalıştırılarak Yürütülen işlerde Çalışmala
ra ilişkin Bazı Ulusal ve Kuralla_r Hakkında Tüzük (2.4.1970)
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• Kadin işçilerin Sanayie Ait lşyerlerinde, Gece Postalarında
Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük (19.2.1973) •

• Hazırlama, Tamamlama, Temizleme işleri Tüz0ğü (12.3.1973}
• Çalışf'!)a Bakanlığı iş Güvenliği Müfettişler! Yönetmeliği
• Yıllık Uçratll izin Yönetmeliği (25.7.1972) . ,
• Asgari Ucret Yönetmeliği (12.2.1972} : .
• Türk Tabipler Birliği Kanunu (1L3.1954) ..., ·, •;; ,,
• Maden Kanunu (11.3.1954) • •• •
• Taşocakları Nizamnamesi (6.6.1317}
• Ereğli Havza-l Fahmiyesi • Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanun (10.9.1337) ..

• Gayrısıhhi Müesseselere Ait Yönetmelik (19.3.1968}
e lmarKanunu (16.7.1956)
• Karayoiiarı Trafik Kanunu (18.5.1953)
• Karayolları Trafik T0züğ0 (5.5.1961}
• Elektrik iç Tesisat Yönetmeliği .
• Kuvvetli Akım ElektrikDağıtım ve Bakım Yönetmeliği
• Belediye Kanunu (14.4.1930} •
• lstanbul Belediyesi Teknik Talimatnamesi
• Su Qrünleri Kanunu (4.4.1971)
• Su Urünleri Tüzüğü (27.7.1973)
• Deniz iş Kanunu (29.4.1967) ·
• Gemi Adamları Sağlık, iaşe ve [kamet Şartlarını Gösteren
Tüzük (27.3.1958)

• Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun (28.6.1938)
• Türk Mühendisleri ve \'i1iniar Odaları Birliği Kanunu (27.1.1954)
• Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri hakkında· kanun
(15.2.1954)

• Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Yönetmelik
• Türk Standartlar Enstitüsü Tarafından Çıkarılan iş Güvenliği ile
ilgili Standartlar. • ..

• Maden Ocaklarında Yeraltı işlerinde Kadınların Çalıştırılmama
sı Hakkında Milletlerarası Mukaveleye iltihaka Dair Kanun
(23.6.1937)

• Sanayi ve Ticarette iş Teftişi Hakkındaki 81 Numaralı ·
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Orıanrnasma Dair Kanun
(22.12.1950) •

• Makinalardan Korunmayla ilgili 119 Sayılı Mllletlerarası
Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun (2.6.1967) • • •

• Tek işçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında 127
Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğu-
na Dair Kanun "(7.12.1972) •
• Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde lşe Alınacakların Asgari
Yaş Haddinin Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşmenin Tasdik
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....:

Edilmesi ve Bu Sözleşmeye Katılmamız Hakkında Kanun
. (2.6.1956) • · • • ·'
• Deniz işlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin
Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşmenin Tasdik Edilmesine ve
Bu Sözleşmeye KatılmamızaDair..Kanun (2.6.1959)

e işçilerin •lyonlzan Radyasyorüara.Karşı Korunması Hakkında
115 Sayılı~Mllletlerarasr Çaltşma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun BulunduğunaDair Kanun (23.3.1968)

• Meslek Hastalıklarının Tazminine ilişkin 42 Sayılı Sözleşmesi
nin Onaylanmasına ilişkin Kanun (16.2.1946)

• Ücretlerin Korunmasına Yönelik 95 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasına ilişkin Kanun (28.10.1960) •
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