


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre  sanayi 
üretiminde dünyada her yıl ortalama;

• 50 milyon iş kazası olmakta

• Oluşan iş kazalarından  100.000 ‘i ölümle sonuçlanmakta

• 1,5 milyon kişi ,sürekli iş göremezlik  nedeniyle üretimden 
dışlanmaktadır.

Gelişmiş sanayi ülkelerinde her yıl on çalışandan birisi iş kazası 
geçirmekte; bazı iş kollarında ise, bu oran üçte bire 
yükselmektedir, yani, bu işkollarında çalışanların, her üç yılda bir 
iş kazası geçirmeleri olasıdır. 



Kesin sayıları saptanamasa bile, risklerden korunamayan 
milyonlarca çalışanın meslek hastalığına yakalandığı; bu nedenle 
sağlığını geçici ya da kalıcı biçimde yitirerek üretimden uzaklaştığı 
da, bilinmektedir.

Pek çok ülkede, daha  sağlıksız çalışma koşullarına sahip 
olmalarına rağmen, yasal düzenleme kapsamına alınmayan kayıt 
dışı sektör verileri ile tarım ve ormancılık işkolları verileri de göz 
önünde bulundurulursa, çalışanların sağlık  sorunlarının 
görünenden daha da ağır olduğu kolayca ileri sürülebilir. 



Türkiye’de durum daha da olumsuzdur. 

Son on yılda, Türkiye’de,  yasa kapsamındaki sektörlerde her yıl 
ortalama 94.947 iş kazası olmuş;

bu kazalarda her yıl ortalama 1095 kişi ölmüş; 

2839 kişi kalıcı, 87.867 kişi de geçici iş göremezlik nedeniyle 
üretim alanından uzaklaşmıştır.

Meslek hastalıkları verileri güvenilir olmadığı için 
irdelenmemiştir. 

• Sorunlar iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla da, sınırlı değildir.



Sağlıksız koşullarda sürdürülen ağır ve yorucu bedensel çalışma   

ve bu durumun sonucunda olan tükenme ve erken yaşlanma;       

Yaratıcı çalışmayı ve iş doyumunu en aza indiren üretim 
örgütlenmesinin ürünü olan bıkkınlık, yılgınlık, yabancılaşma, 
tükenme sık karşılaşılan, ama çalışmanın doğal gereği gibi 
görülerek, önemsenmeyen psikososyal sorunlardır.

Bu koşullarda ortaya çıkan akıl sağlığı sorunları da giderek artan 
sayıda işçiyi etkilemeye başlamıştır.

Çalışma koşulları (süre ve ücret örgütlenmeleri) çalışma 
ortamının ürünü olan bu sorunların ortaya çıkmasını kolaylaştırır, 
yaşanan sorunları ağırlaştırır. 



Çalışanın değil, üretimin gereksinimlerine göre düzenlenen ve 
çalışana dinlenmek, kendini yenilemek ve geliştirmek için zaman 
ayırma olanağı tanımayan uzun çalışma süreleri, çalışma 
koşullarıyla ilgili öncelikli sorun olarak karşımıza çıkar. 

Bir diğer sorun, ürettiği değerden çalışana ayrılan pay ve bu 
payın aktarılış biçimidir. Ayrılan pay, ücret ve toplumsal hizmet 
olarak aktarılır. Bugün, yalnızca ücretler değil, iş güvencesine koşut 
olarak ücret güvencesi de azalmakta; sağlıksız ödeme biçimleri 
(prim sistemi, parça başı ödeme, götürü ödeme) yaygınlaşmaktadır.

Gereksinimin arttığı bir dönemde, başta sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetleri olmak üzere toplumsal hizmetler de, sınırlanmaktadır.



Gelişmekte olan ülkelerle birlikte, gelişmiş ülkelerde de, çocuk 

iş gücü, başta kayıt dışı sektör olmak üzere, uygun işgücü olarak 
görüldükleri tüm sektörlerde, korunmasız koşullarda üretime 
katılmaktadır.

Üretim alanında cinsiyet ve ırk ayrımcılığının yanı sıra her türlü 
taciz ve şiddet olayı da, yaygınlaşmaktadır. 

Çalışanın çalışma ve yaşama koşullarını doğrudan belirleyen 
çalışma ilişkilerini bireysel ve örgütlü girişimleriyle etkileyebilmesi, 
durumunu değiştirebilmesi için yaşamsal önem taşır.

Oysa günümüzde, işsizliğin artması çalışma hakkının 
kullanılmasını engellemekle kalmamış; çalışanların kazanılmış 
haklarının sınırlanmasına veya kullanılamamasına neden olmuştur



Çalışanların çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmek için 
girişimde bulunmaları; haklarını savunmak ve geliştirmek için 
sendikada örgütlenmeleri ise, başta gelen işten atılma nedenidir. 

Bu sorunlar yalnızca çalışanları değil, toplumun tümünü 
etkilemektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları her ülkeye ulusal gelirinin % 4 kadarına ulaşan bir 
toplumsal maliyet yüklemektedir.

Bu durum toplumsal ve ekonomik gelişmeyi doğrudan ve 
dolaylı yollardan engelleyen bir kısır döngüyü de  
kurumsallaştırmaktadır



Bu kısır döngü:

Sağlıksız çalışma koşulları  sağlığın bozulması 

işten kalmanın artması  işgücü dönüş hızının artması 

ürün niteliğinin azalması  üretkenliğin ve verimliliğin azalması 

ücretlerin azalması  beslenme, barınma, dinlenme; yenilenme

olanaklarının sınırlanması 

sağlığın bozulması  çalışma gücünün azalması 

üretkenliğin ve verimliliğin azalması  ulusal üretimin azalması

ulusal gelirin azalması  yoksulluğun artması 

şeklinde devam eder.



İkinci Dünya Savaşından sonra, toplumsal yaşamın  tüm 
alanında yaşanan gelişmeler iş sağlığı alanına yansıtılamamıştır.  

Gelişmiş sanayi ülkelerinin geleneksel sorunları çözmekte 
sağladıkları sınırlı başarılar dışında, bu sorunların çözümü için 
gerçekçi adımlar atılamamıştır.

Üretime katılan yeni teknolojilerin ve üretim örgütlenmelerinin 
yol açtığı psikososyal ve ergonomik sorunların geleneksel 
sorunlara eklenmesiyle birlikte sorunlar daha da ağırlaşmıştır. 

Bu durum, 1960’lı yıllarda, gelişmiş sanayi ülkelerinde güçlü bir 
toplumsal direnişin örgütlenmesine yol açmıştır.

Bu direnişin ilk somut ürünü 1975’te toplanan 60. Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda ILO’nun, “Çalışma Koşullarının ve 
Çevresinin İyileştirilmesi için Uluslararası Program" hazırlamasını 
öngören bir Kararın onaylanmasıyla, alınmıştır.



Kararda: “Çalışma koşullarının ve çevresinin iyileştirilmesi ve 
çalışanların korunması bugün de Örgütün temel ve kalıcı amacıdır; 
ancak, uygun politika ve strateji belirlenemediği için, bu alanda 
hızlı ve sürekli ilerleme sağlanamamıştır”, değerlendirmesi 
yapılmıştır.,

Üye ülkelere:“ amaca uygun ilerleme sağlanabilmesi için”

1)Üretim alanında karşılaştıkları öncelikli sorunları önlemek 
veya sınırlamak için  hangi   önlemlerin uygulanacağını belirleyen 
bir ulusal politika ve eylem programı hazırlanması

2) Çalışma koşullarını ve çevresini iyileştirmeyi amaçlayan bu 
politikaları, ilgili diğer toplumsal ve ekonomik politikalarla 
destekleme,

3) Aynı amaçla hazırlanmış uluslararası eylem programlarına 
katılma, çağrısı yapılmıştır.



Bu kararın onaylanmasından sonra, çalışma ortamının, 
koşullarının, ilişkilerinin ve çevresinin iyileştirilmesi için pek çok 
ulusal  ve uluslararası eylem  programı yürütülmesine rağmen; 

• gelişmiş sanayi ülkelerinde geleneksel iş sağlığı sorunlarında  
azalma dışında kalıcı başarılar elde edilememiş, 

• eski sorunlara, başta psikososyal sorunlar olmak üzere 
önlenmesi olanaklı yeni ve başkalaşmış sorunlar eklenmiştir.

• Bu dönemde bilim ve teknoloji doğrudan üretici bir güce 
dönüşürken, işin insana uygun hale getirilmesi, öncelikli bir amaç 
olarak görülmemiştir.



• Üretime katılan yeni teknolojiler, makinalar, maddeler 
geleneksel sorunların bir bölümünü ortadan kaldırmış; ama 
önlenmesi olanaklı yeni sorunlar yaratmıştır. Bilimsel teknolojik 
devrimin sunduğu sınırsız olanaklara rağmen, bu sorunlar 
önlenmesi için de, etkili girişimler başlatılamamıştır.

• Bilimsel teknolojik devrim, üretim biçimini ve örgütlenmesini 
de değiştirmiştir. Büyük ölçekli işletmelerde bant tipi üretimin ve 
robot kullanımının yaygınlaşması; çalışanları hızlı, tekdüze, sıkıcı, 
yaratıcı çabayı ve iş doyumunu en aza indiren bir iş yürütmek 
zorunda bırakmıştır.

• İşin basitleşmesi iş güvencesini de sınırlamıştır. Yeni 
teknolojiler ve makinalar işe uyum sorununu yeniden 
güncelleştirmiştir. 



1970’lerden bu yana süregelen uluslararası ekonomik bunalım 
çalışma yaşamını derinden etkilemiştir: Çalışma ilişkileri 
“kuralsızlaştırılmış” ve “esnekleştirilmiştir”. 

İş güvencesi ve işsizlik bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin 
sorunu olmaktan çıkmış, gelişmiş ülkelerin de gündemine 
girmiştir.

Kuraldışı çalışma yaygınlaşmış, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde çalışma süreleri artmış, ücretler azalmıştır.

Tüm sektörlerde, ama özellikle de kuraldışı sektörde, başta 
çocuklar  ve kadınlar olmak üzere her türlü yasal ve kurumsal 
korumadan yoksun olarak ve ağır koşullarda çalıştırılanların oranı 
artmıştır.



Ekonomik bunalım derinleştikçe, devletin niteliği de 
sorgulanmış; ulus devletin toplumsal kimliğinden arındırılması 
girişimleri yoğunlaşmıştır.

Emeğin toplumsal maliyetini azaltmayı öngören bu girişimler, 
çalışanları en fazla gereksindikleri bir dönemde toplumsal 
korumadan ve hizmetlerden yoksun bırakmıştır. 

Bu gelişmelerin çalışanlarda yarattığı yıkım Dünya Sağlık 
Örgütünü (WHO) ve ILO’yu yeni girişimler başlatmaya yöneltmiştir.

WHO; 1995’de, “Herkese İş Sağlığı İçin Küresel Bir Strateji” 
önermiştir.



WHO’nun önerisine göre: İş sağlığının korunması, ulusal 

kalkınma siyasallarının önemli bir amacıdır ve bu amacın 
gerçekleştirilmesi için  öncelikli on hedefe ulaşılması gereklidir. 

Bu hedefler:

1)Hem ulusal hem de uluslararası ölçeklerde iş sağlığı siyasalları 
hazırlanması ve bu siyasalların uygulanması için uygun araçlar 
geliştirilmesi,

2)Sağlıklı bir çalışma çevresi oluşturulması,

3)İş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi,

4)İş sağlığı destek hizmetlerinin kurulması,

5)Bilimsel bir risk değerlendirmesine dayanan iş sağlığı 
göstergelerinin tanımlanması,



6)İş sağlığı hizmetleri için yeterli insan gücü kaynağı 
oluşturulması,

7)Kayıt ve veri sistemlerinin kurulması, uzmanlar için 
bilgilendirme hizmetlerinin geliştirilmesi, 

8)Etkili veri akışı sağlanması ve bilgilendirme yoluyla kamuoyu 
duyarlılığının artırılması,

9)İş sağlığı araştırmalarının desteklenmesi,

10)İlgili kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.



Gerçekleştirilmesi öngörülen bu hedefler, aslında, iş sağlığı 

sisteminin aşmak zorunda olduğu güncel sorunları da 
tanımlamaktadır.

Aynı yıl, Kopenhag’da düzenlenen ve toplumsal gelişmenin 
tartışıldığı Dünya Zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları  
“çalışanların temel haklarının korunmasını” öngören bir eylem 
planını onaylamışlardır.

Dünya Ticaret Örgütü’nün 1996’da  düzenlediği bakanlar 
konferansında ise, uluslararası çalışma normlarına uyulmasını 
sağlamak için, devletlere yeni yükümlülükler getirilmesi, bu 
amaçla yeni normlar oluşturulması ve bu normlara uyulmasını 
sağlamak için, uzman kuruluş sayılan ILO’nun desteklenmesi 
kararlaştırılmıştır.



ILO’nün 1998’de toplanan 86. Uluslararası Çalışma Konferansı, 
bu gelişmeler ışığında hazırlanan Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve 
İlkeler Bildirgesi’ni onaylamıştır. 

Bu Bildirge ile, Bildirge’nin Sunuş bölümünde ILO Genel 
Müdürü’nün de belirttiği gibi: “ekonomik küreselleşmenin, 
ekonomik büyümenin ; ekonomik büyümenin de toplumsal 
ilerlemenin temel koşulu sayılması; ekonomik küreselleşmenin 
toplumsal ilerleme için yeterli bir koşul oluşturduğu anlamına 
gelmediği”, “çalışanların üretilmesine katkıda bulundukları 
zenginliklerden yasal haklarını alabilmeleri için ortak değerleri 
yansıtan temel haklarla donatılmaları gereği” bir kez daha 
anımsatılmıştır.



Bu çabalara karşın iş sağlığı ve güvenliği sorunları bütün 

dünyada çalışanların insanca bir yaşam için ürettikleri değerlerden 
pay alma savaşımlarının önünde önemli bir engel olmayı 
sürdürmekte, bu alanda yürütülen siyasal, toplumsal, kültürel 
hareketliliğin itici gücünü oluştururken, iş sağlığı sisteminin, 
sistemi oluşturan kurumların yeniden yapılanma arayışlarına da 
yol göstermektedir.



1)İş sağlığı ve güvenliği kavramının gelişmesinde 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletlerin güçlenmesi
B)Sanayi işvereninin bilinçli olması
C)Sanayi üretiminde tarım sektöründen daha fazla risk olması
D)Sanayi devrimi sonrasında gelişen işçi örgütlenmeleri

2) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği 
sorunları ile ilgili aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

A)Gelişmekte olan ülkelerin aksine gelişmiş ülkelerde bildirilen 
meslek hastalığı sayıları iş kazalarından fazladır.
B)Türkiye istatistik verileri iş kazaları açısından gelişmekte olan 
ülkelere, meslek hastalıkları açısından gelişmiş ülkelere benzer 
özelliktedir.
C)Gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı hastalıklar öncelikli iş sağlığı 
sorunudur.
D)Gelişmiş ülkelerde psikososyal riskler öncelikli risklerdendir.



3) Gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak yetişmiş eleman sayısı 
yeterli değildir.

B)İş sağlığı ve güvenliği alanında denetimler yeterli değildir.

C)Bilinen iş kazası ve meslek hastalığı sayıları yüksektir ve gerçeği 
yansıtır.

D)Çalışanların genel sağlık düzeyleri düşüktür



4)hangisi İSG kurul üyelerine verilecek temel eğitim 
konularından birisi değildir?

A)Endüstriyel hijyen

B)Acil durum önlemleri

C)Etkili iletişim teknikleri

D)Verimliliği arttırma teknikleri



CEVAP ANAHTARI

1.D            2.B               3.C            4.A


