II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi - Sonuç Bildirgesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Adana Şube sekreteryalığında 02-03
Mayıs 2003 tarihlerinde Adana‘da gerçekleştirilen II. İş Sağlığ ve Güvenliği Kongresi
kapsamında yapılan panel, konferans ve oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan
tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan sonuç bildirgesini ilgililere, yetkililere ve
kamuoyuna
sunuyoruz.
Bilim ve teknolojide yaşanan büyük gelişmeler nedeniyle hızla gelişen sanayileşmeye
paralel olarak işyerlerinde yeterli önlemlerin alınmaması sonucu her yıl artan iş
kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirliliği insan ve çevre sağlığını tehdit eder bir
noktaya
ulaşmıştır.
Yaşama hakkının, sağlıklı yaşama ve sağlıklı çalışma hakkına dönüştüğü, üretimde
kar elde etmenin ötesinde farklı değerlerin yerleştiği, her şeyin odağında insanın
olması gerektiğini kabul eden günümüz dünyasında iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının ortadan kaldırılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağladığı
olanakların
bu
alana
yönelik
olarak
kullanılmasıyla
mümkündür.
İş Sağlığı ve Güvenliği; çalışanları ilgilendiren bu kavramlara verilen önem, ülkelerin
gelişmişlik düzeyleriyle, toplumlar ve toplumu oluşturan bireylerin eğitim, kültür ve
bilinç düzeyleriyle doğrudan ilintilidir. Sanayileşmesini tamamlamış, gelişmiş
ülkelerde bu sorun büyük ölçüde çözülmüştür. Ancak, bilim ve teknolojide geri kalmış,
sanayileşmesini tamamlayamamış ve demokrasi kültürü gelişmemiş, sanayici,
eleştiri, öneri ve denetim sistematiklerinin gelişmediği bizim gibi ülkelerde çalışanın
sağlığı
ve
güvenliğinin
kar
amacının
önüne
geçmesi
beklenemez.
Bu nedenledir ki, SSK istatistikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden her yıl
binlerce insanımızın öldüğünü, bir o kadarının sakat kaldığını, on binlerce insanımızın
işgöremez olduğunu yayınlar. Yine bu kazalar yüzünden ülkemizin zaten kıt olan
kaynakları
da
yok
olup
gitmektedir.
Ülkemizde sorunun tarafları olan devlet, işveren ve çalışanlarda gerekli irade, bilinç
ve sorumluluk yeterince gelişmediği için bu kısır döngü her yıl tekrarlanmaktadır. Bu
sorunun; tarafların bir araya gelip, ortak anlayışlar çerçevesinde hareket etmeleriyle
çözülebileceğine
inanıyoruz.
Küreselleşme sürecine paralel olarak özelleştirme, sendikasızlaştırma ve
taşeronlaştırma, kısaca örgütsüzleştirme politikalarıyla her türlü sosyal güvenlik ve
güvencelerden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk çalıştırmayla katmerlenen iş kazaları
ve meslek hastalıklarının boyutu resmi istatistiklerde yayınlanandan çok daha
büyüktür.
İşletmelerde; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinde tarafsız bir denetimin (Ön yargısız,
ticari kaygıdan uzak) sağlanması kamu yararı için bir zorunluluktur.

Makina

Mühendisleri

Odası

olarak:

1. Bir sosyal hukuk devletinde, iş yasaları çalışanların hakkını korumak ve geliştirmek
amacını temel ilke alırken Meclis gündeminde görüşülen yeni İş Yasası Taslağı

tamamen işverenlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız
çalışmayı, işçiyi başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren,
kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu
yasa ivedilikle geri çekilmelidir. Bu Yasa yerine, konunun tüm taraflarının katılımı ile
demokratik bir yasa hazırlanmalıdır. Aynı anlayış, İş sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve
buna bağlı olarak çıkarılacak yönetmeliklere de yansıtılmalı, iş mevzuatı ekseni
"insan"
olan
çağdaş
bir
yapıya
kavuşturulmalıdır.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasında TMMOB‘ye
bağlı ilgili meslek Odaları, TTB ve Sendikaların katılımı sağlanmalı ve bu konuda
alınacak
kararlar
çalışma
hayatına
yansıtılmalıdır.
3. Başta KOBİ‘ler olmak üzere, 50‘den daha az işçi çalıştıran işyerlerinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına alınmalıdır.İş Sağlığı ve
İş Güvenliği Hizmetleri bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır.
4. Önümüzdeki dönemde, mühendislerin İş Güvenliği konusunda lisans sonrası
eğitimlerinin kamu kurumu niteliğindeki TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odaları
tarafından verilmesi ve sertifikalandırılması böylelikle çağdaş yaklaşımların ülkemize
kazandırılması
hedeflenmelidir.
5. İşyerlerinde işçi sayısına, iş yerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir
veya daha fazla iş güvenliği konusunda mesleki yeterliliği TMMOB‘ne bağlı ilgili
meslek
odasınca
belgelendirilecek
mühendis
görev
yapmalıdır.
6. İş Güvenliği Mühendisliği kavramı sanayiimize taşınmalı işyerlerinde İş Güvenliği
Mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmeli ve çalışma koşulları ayrı bir yönetmelikle
düzenlenmelidir.
7. Eğitim ve öğretim müfredatı; orta öğretimden başlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunu
da
içerecek
şekilde
yeniden
düzenlenmelidir.
8. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine önem verilmeli, bu konuda eğitim
almamış
çalışana
iş
başı
yaptırılmamalıdır.
9. Toplumda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması ve varolan kaderci anlayışın
yıkılması için yazılı ve görsel basın etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
10. İş yerlerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, tarafların eşit sayıda temsil
edildiği Demokratik Kurumlar olarak düzenlenmeli ve Tavsiye Kurulundan ziyade
yaptırım
gücüne
sahip
bir
kurula
dönüştürülmelidir.
11. İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri; iş yeri mekanı, teknoloji, üretimde kullanılan
hammadde, üretilen ürün, ergonomi vb. konular daha proje aşamasında planlanmalı
ve
çalışmalar
yapılmalıdır.
12. Meslek hastalıkları hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve
yaygınlaştırılmalıdır.
13. Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular İş Sağlığı ve
Güvenliği standart ve mevzuatına uygun üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standart
oluşturulmalı, üretim, satış ve kullanım sırasında standartlara göre denetimi mutlaka
yapılmalıdır.

14. Tüm çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli eğitim verilerek
bilinçlendirilmeli, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda söz ve karar sahibi olmaları
sağlanmalıdır. Çalışanlara, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden zararlı olan ortamlarda
çalışmama
hakkı
tanınmalıdır.
15. Periyodik kontrol hizmetleri; kurumsal bağımsızlık, mesleki yeterlilik ve kontrol
kriterlerinin geliştirilmesi, hizmetin planlı, programlı ve düzenli şekilde sunulması ve
bu bağlamda, Makina Mühendisleri Odasınca eğitilip belgelendirilmiş Makina
Mühendislerince yapılmalı, kontrol raporları Makine Mühendisleri Odası tarafından
onaylanmalıdır. Konu yasal mevzuatı yapılmakta olan düzenlemelerde belirttiğimiz
gibi
yer
almalıdır.
16. Küreselleşme politikaları ile özelleştirmeler sonucunda ortaya çıkan sorunların
giderilmesi
için
tüm
çalışanlara
iş
güvencesi
sağlanmalıdır.
17. Dünyada ve Ülkemizde ürkütücü boyutlara gelen çocuk işçilik konusunda, çocuk
emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocukların rehabilite edilmesi, eğitilmesi ve
ailelerine kazanç getirici olanaklar sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
18. Ucuz iş gücü olarak görülen kadın işçilik konusundaki tüm olumsuz uygulamalar
kaldırılmalıdır.
19.

İş

kazası

araştırmaları

daha

gerçekçi

ve

güvenilir

olmalıdır.

20. İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinde; ulaşılan işyeri ve işçi sayısı artırılmalı,
riskli iş kollarında denetimin etkinliği yeni denetim yöntemlerinin uygulanması ile
desteklenmeli, her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojideki baş döndürücü
gelişmeleri izlemeleri için denetim elemanlarına imkanlar sağlanmalıdır.
21. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde "önce
insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" anlayışıyla hareket edilmeli, bu bağlamda; tüm
süreçlerde
birinci
öncelik
İş
sağlığı
ve
Güvenliği
olmalıdır.
22. "Yanlış olan neydi?" ile ilgilenen, edinilen tecrübelere ve yaşanılmış olan
kazalardan çıkarılan derslere dayanan, böylece benzer hataların veya kazaların
tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin geliştirilmesi ve sisteme kazandırılmasını
hedefleyen reaktif yaklaşımlar yerine kazaları hedeflemeyen, operasyonlardaki
tehlikeleri inceleyerek "Nelerin yanlış gidebileceğini" araştıran, önceden öngören,
sonraki aşamada "Daha başka neler olabilir?" sorusuna yanıt arayan risk yönetimi,
yani
proaktif
yaklaşımlar
öne
çıkarılmalıdır.
23. İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda başarılı olabilmesi için
yönetimlerin tavizsiz, kararlı, inançlı desteği ve kendini adamışlığı ve İSİG yönetim
sistemlerini
oluşturmasına
bağlıdır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ülkemizde hakim olan denetimsizlik
politikaları sonucu yüzlerce insanımızı yitirdiğimiz Bingöl Depreminin acısını
yüreklerimizde
taşıyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ülke çapında gerçekleştirdiğimiz bu büyük
buluşmada, yaşamın tüm alanında denetim işlevlerinin öneminin altını bir kez daha
çiziyoruz, yeni facialar yaşanmadan ülkeyi yönetenleri göreve çağırıyoruz.

Odamız adına Adana Şubemiz sekreteryalığında düzenlenen ve duyarlı kurum /
kuruluşlar ve firmaların desteğiyle gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongrelerimizi
iki
yıllık
periyotlarla
sürekli
kılmayı
hedeflemekteyiz.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olmanın sorumluluk ve bilinciyle,
Ülkemizde kanayan bir yara olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendi uzmanlık
alanımıza giren konularda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda
bulunmayı önemli görevlerimizden biri olarak kabul ediyor ve bu alanda yapılacak her
türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.
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