V. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi - Sonuç Bildirgesi

MMO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TTB, İş Müfettişleri Derneği,
Üniversiteler, Sendikalar, Meslek Örgütleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşları,
mühendisler, doktorlar, işçiler, hemşireler, sağlık personeli ve teknik personel ile
meslek yüksekokulu ve mühendislik öğrencileri ve ilgi duyanların katılımıyla yapılan
Kongrede biri açılış paneli, üçü konferans olmak üzere toplam 19 oturumda 35 bildiri
sunulmuştur.
V. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında yapılan panel, konferans ve
oturumlarda sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan
sonuç bildirgesi bütün ilgililere ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
Bilindiği gibi mühendislik bilimlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi, doğrudan ve
dolaylı katkılardan oluşmaktadır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu kapsamda,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı
başta gelen görevlerinden biri olarak görmektedir. MMO‘nun 8 yıldır düzenlediği iş
sağlığı ve güvenliği ve bağlantılı konulardaki Kongre ve etkinliklerde oluşturulan
bütünlüklü önerilerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin duyarlılıkların yerleşmesinde
uyarıcı bir rolü ve önemli katkıları bulunmaktadır.
MMO‘nun "İş Güvenliği Mühendisliği"ne yönelik Meslek İçi Eğitim Programları ve
eğitim kitapları, İş Güvenliği, Periyodik Kontroller, Kaldırma İletme Makinaları,
Basınçlı Kaplar, Yangın Güvenliği, İş Makinaları ve ilgili konularda çok sayıda yayını,
"İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu", 2002 yılında Resmi Gazete‘de yayımlanarak
yürürlüğe giren "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İş Güvenliği Mühendis
Yetkilendirme Yönetmeliği" uyarınca üyelerin eğitim ve belgelendirilmesi, "İşçi Sağlığı
ve Güvenliği Tüzüğü" ve diğer mevzuatta istenen periyodik kontrollerin yapılması, iş
güvenliği konusundaki faaliyetlerin Türk Akreditasyon Kurumu‘na akredite ettirilerek A
Tipi Muayene Kuruluşu olunması, MMO‘nun bu alanda yürüttüğü çalışmalardan
bazılarıdır.
Ayrıca MMO tarafından düzenlenen mühendis yetki belgelerinin ulusal ve uluslararası
tanınırlığı PBK‘nın TÜRKAK‘a akredite ettirilmesi ile önemli bir adım atılmıştır. Bu
adımın ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da dikkate alınması gerekir.
Resmi istatistikler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmediğini
yasa, yönetmelik ve uygulamalarda ciddi yetersizlikler bulunduğunu göstermektedir.
İşveren kesimi ve kamu işvereni konumundaki devlet, neo liberal ekonomik
politikaların da etkisiyle konuya gereken özeni göstermemektedir. İş güvencesinin
azalması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve
taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı
işçilik, her yıl 80 bin civarında seyreden iş kazalarının ve kayıtlara giremeyen meslek
hastalıklarının nedenleri arasındadır.
İstanbul Davutpaşa‘da bir iş merkezinde gerçekleşen yangın ve patlama ile Tuzla
tersanelerinde süreklileşen ölümler, iş kazalarının % 61‘inin 1–50 işçi çalıştıran
işletmelerde, % 79‘unun 1–200 işçi çalıştıran işletmelerde yaşanması ve müfettiş
kadrolarının sayısal yetersizliğinden dolayı tüm işyerlerinin her yıl ancak % 5‘e
yakınının denetlenebilmesi; çalışma yaşamı, sanayi ve KOBİ‘lerdeki iş sağlığı ve

güvenliği
sorunlarının
gerçek
boyutlarını
ortaya
koymaktadır.
Diğer yakıcı bir sorun olan meslek hastalıkları ise tanısının konulması, tedavinin
düzenlenmesi ve rehabilitasyonunun sağlanması açısından çok sorunlu bir alandır.
Dünya verileri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre her yıl 30–40 bin arasında
yeni meslek hastalığının tespit edilmesinin beklendiği ülkemizde olgu sayısı kayıtlara
yılda 500 ile 1.000 aralığında yansımaktadır.
Dünyada konuya ilişkin her 100 vak‘adan 56‘sını meslek hastalığı, 44‘ünü iş kazası
oluştururken; Türkiye‘de % 99,86‘sını iş kazası, % 0,14‘ünü meslek hastalığı
oluşturmaktadır. Dünyada her yıl 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor
iken Türkiye‘de sayının en son 1.208 olması anlaşılamamaktadır.
AB sürecine bağlı olarak 2003 yılında 1475 sayılı Yasa yerine ikame edilen 4857
sayılı İş Yasası ile belli ölçeğin üzerindeki işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği ile
görevli mühendis veya teknik eleman bulundurma zorunluluğu getirilmiş ve "İş
güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki
ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir" denilmesine karşın yönetmelik
farklı bir içerikle hazırlanmıştır.
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘te "İş Güvenliği
Uzmanlığı" gibi bir tanım üretilerek mühendisler ile teknik elemanlar aynı düzeyde
değerlendirilmiştir.
Oysa İş Güvenliği alanında mühendislik uygulamaları büyük önem taşımaktadır.
İşyerindeki iş güvenliği sorunlarının saptanmasına yönelik risk analizlerinin yapılması,
tehlikeli durum ve davranışların giderilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi, iş
güvenliği yönetim sistemi unsurlarının yaşama geçirilmesi, düzenli ve periyodik
denetimlerin sürdürülmesi, etkili ve amaca uygun eğitim programlarının uygulanması,
doğrudan
mühendislik
hizmetleridir.
TMMOB ve Odamızın açtığı davalar sonucu söz konusu yönetmeliğin 11 maddesi
Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmiştir. Yeni yasalar hazırlanırken yargı
kararlarının mutlaka gözetilmesi gerekir. Ancak ülkemizde tersine bir süreç
yaşanmaktadır.
5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
Danıştay‘ın; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis
veya Teknik Elemanların Görevleri ile Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmeliğin
11 maddesi, İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hakkında Danıştay tarafından verilen iptal kararları
ihlal
edilmiştir.
Yine bu yasa ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Yasasında
değişiklik yapılarak iş sağlığı ve güvenliği alanı ve iş güvenliği mühendislerinin ve
işyeri hekimlerinin eğitimi piyasaya açılmaktadır. ‘İş güvenliği uzmanlığı" bu yasaya
tekrar
konulmuştur.
Tarafların görüşüne açılan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı"nda da
aynı yanlışlar sürdürülmekte; mesleki yeterliliği Odasınca denetlenen "iş güvenliği
mühendisi" kavramı, "Bakanlık tarafından belgelendirilmiş mühendis" tanımına
indirgenerek, Odaların görev ve yetkileri dışlanmaktadır.

İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline verilecek
eğitim hizmetlerinin dışarıdan satın alınması öngörülerek bu hizmetler danışmanlık
hüviyetine büründürülmekte, iş sağlığı ve güvenliği alanının piyasalaşmasının önü
açılmaktadır.
KOBİ‘lerde ortak işçi sağlığı ve güvenlik birimlerinin kurulması işverenlerin isteğine
bırakılmaktadır. Çalışan sayısı 50‘den az olan küçük işletmeler için ortak iş sağlığı ve
güvenliği kurulları tüm ısrarlara karşın, yine göz ardı edilmiştir.
Bu olumsuzluklar ve sekiz yıldır düzenlenen kongrelerimizde saptanan sorunlardan
hareketle aşağıdaki yasal adım ve önlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
14857 sayılı İş Yasası tamamen işverenlerin çıkarları doğrultusunda
şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı,
taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini,
sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa yerine bütün tarafların katılımı ile
demokratik bir yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni "insan" olan çağdaş bir yapıya
kavuşturulmalıdır.
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB),
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), sendikalar ve üniversitelerin
görüşleri alınarak ve bu görüşler yansıtılarak yeniden düzenlenmelidir.
3- İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ulusal politika oluşumunda TMMOB‘ye bağlı ilgili
meslek odaları, TTB, TBB, üniversiteler ve sendikaların katılımı sağlanarak kararlar
alınmalıdır.
4- İş sağlığı ve güvenliği alanının çalışanları olan; İş Güvenliği Mühendisleri, İşyeri
Hekimleri, İşyeri Hemşireleri ve Sağlık Memurları ile çalışanların örgütleri olan Meslek
Odaları ve Sendikalar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele
etmelidir.
5İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler uluslararası
sözleşme, standart ve normlar dikkate alarak yenilenmelidir.
6- Başta KOBİ‘ler olmak üzere 50‘den daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulması yasalarla güvence altına alınmalıdır. İş
sağlığı ve güvenliği hizmetleri bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları kapsamalı; sektör
ve kurum farkı gözetmeksizin tüm işyerleri için geçerli olmalıdır. Kurulların eğitilmiş ve
yetkilendirilmiş kişilerden oluşturulması sağlanmalı ve tarafların eşit sayıda temsil
edildiği demokratik yapılar olarak düzenlenmeli, tavsiye değil yaptırım gücüne sahip
kurullara dönüştürülmelidir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu için belirli işçi
sayısı aranmamalı; uygulamalar devlet memurları, kendi hesabına çalışanlar, tarım
kesimi gibi yaptığı iş ve çevresinden etkilenen tüm toplum kesimlerini kapsamalıdır.
7- "İş Güvenliği Mühendisliği" kavramı, çıkarılacak yeni bir yönetmelikle yeniden
tanımlanmalı, 50‘den fazla işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde "tam zamanlı" İş
Güvenliği Mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmeli; TMMOB‘ye bağlı ilgili
Odalar baştan sona etkin olarak görev almalı ve denetim işlevi üstlenmelidir.

8İş yerlerinde işçi sayısına, iş yerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre iş
güvenliği konusunda mesleki yeterliliği TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odası tarafından
belgelendirilmiş bir veya daha fazla mühendis görev yapmalıdır. İş Güvenliği
Mühendisleri ücret yönünden işverene bağlı olmamalıdır. İş Güvenliği
Mühendislerinin ücret çizelgeleri Bakanlık ve TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarıyla
birlikte belirlenmelidir.
9- İş Güvenliği Mühendisi, İşyeri Hekimi, işyeri sağlık memuru ve hemşirelerin
mesleki bağımsızlıkları sağlanmalıdır.
10- İşbirliği, koordinasyon ve danışma hizmetlerinin sağlanması için ilgili meslek
örgütleri, üniversiteler, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir
koordinasyon mekanizması oluşturulmalıdır.
11- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak algılanması
sağlanmalıdır.
12- İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma koşulları arasındaki nedensel ilişkileri
araştırmak ve bilimsel araştırma yapacak kurumlar oluşturulmalı, eğitim kurumları bu
konuda özendirilmelidir.
13- Güvenlik kültürü, aile kültürü ve toplumsal iş sağlığı ve kültürü bir arada
oluşturulmalı ve özendirilmelidir.
14- Ergonomi her insanın yaşam felsefesi olmalıdır. Ergonomi, iş sağlığı ve
güvenliğinin ta kendisidir. Çok disiplinli bir hizmet gerektirir. Ergonomi bilincinin
oluşturulması, bir devlet politikası haline getirilmelidir.
15- Eğitim ve öğretim müfredatı, orta öğrenimden başlanarak iş sağlığı ve güvenliği
konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi yapılmalı, üniversitelerin ilgili fakültelerinde iş sağlığı ve güvenliği
kürsüleri kurulmalıdır.
16- İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde "önce
insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" anlayışı yerleştirilmeli; iş sağlığı ve güvenliği
eğitimine önem verilmeli, eğitim almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır. Eğitimler,
ilgili meslek örgütleri tarafından verilmeli, bu eğitimler özerk olmalıdır. Çalışanların
eğitimi, çalışma alanındaki risklere karşı bilgilendirilmeleri, risklere karşı kişisel
donanımlarının uygun ve eksiksiz olması işveren tarafından sağlanmalı ve sürekli
olarak denetlenmelidir.
17- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, işyeri mekanı, teknoloji, üretimde kullanılan
hammadde, üretilen ürün, ergonomi v.b. konular proje aşamasında planlanmalıdır.
18- Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucular, ilgili standart ve
mevzuata uygun olarak üretilmelidir. Bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmalı,
üretim, satış ve kullanım sırasında mutlaka denetim yapılmalıdır. Standart dışı
malzemelerin piyasaya girişi ve sunumu engellenmeli ve bu konuda meslek örgütleri,
TSE ve Bakanlık kanalıyla bir denetim ağı oluşturulmalıdır.
19- İş güvencesi ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm
çalışanlar için, insana yakışır "norm ve standartta" bir iş yasası hazırlanmalıdır.

20- Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına
alınmalıdır.
21Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar geliştirilmeli, meslek hastalıkları
hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Silikozis
örneğinden ders çıkarılmalı, meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin kamusal
eylem planı bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.
22- Ucuz iş gücü olarak görülen kadın işçilik üzerindeki tüm olumsuz uygulamalar
kaldırılmalı, ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır.
23Kazaların tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin geliştirilmesi ve sisteme
kazandırılmasını hedefleyen reaktif yaklaşımlar yerine, operasyonlardaki tehlikeleri
inceleyerek "nelerin yanlış gidebileceğini?" araştıran, önceden öngören, sonraki
aşamada "daha başka neler olabilir" sorusuna yanıt arayan risk yönetimi yani
proaktif/olay olmadan önceki önlemler yaklaşımı öne çıkarılmalıdır.
24- İş kazası araştırmaları gerçekçi ve güvenilir olmalıdır. İşyerlerinde kaza ve
meslek hastalıklarına ait bilgiler bir veri tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve
değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.
25- Gerek işçi sağlığı gerekse toplum sağlığı; bireylerin pirim ödeme gücüne
yüklenmeyecek bir biçimde genel bütçeden finanse edilmeli ve koruyucu sağlık
hizmetleri geliştirilmelidir.
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