
Bütün kesimlerce teoride kabul edilen sağlıklı yaşam hakkı, vazgeçilmez temel insan haklarının en başında 

gelmektedir. Gerek bu nedenle, gerekse uzunca bir süredir süren dünyanın en güncel sorunu olan Covid-19 

Salgını süreci işçi sağlığı, güvenliği ve çalışma yaşamının acil sorunlarını da belirlemektedir.  

 

2019 yılı sonundan itibaren bütün dünyayı etkileyen Covid-19 Salgını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavram 

ve uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Üretim ve hizmetlerin Covid-19’un etkilerinin 

de eklendiği ağır koşullarda devam etmesi, tüm çalışanların salgınla daha çok karşı karşıya bırakıldığını ve 

sistemin acımasız ayrımcılığını bir kez daha göstermektedir. 

 

2012 yılında, “İş Sağlığı Güvenliğinde Devrim” söylemleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 

çıkartılmıştır. Ancak o günden bugüne iş cinayetleri azalmamış aksine artmıştır. 

 

Uygulanan ekonomi politikaların yanına Covid-19 Salgınının da eklenmesi ile birlikte esnek çalışma 

yaşamı hız almış, sendikalı işçi oranı düşmüş, kamu çalışanları da dahil olmak üzere iş yaşamı büyük 

ölçüde güvencesizleştirilmiştir. Gelir dağılımında adaletsizlik ve işsizlik artmıştır. Bu durum iş 

cinayetlerine ve meslek hastalıklarına bağlı ölümleri de artırmıştır. 

 

İSİG Meclisi verilerine göre, İş cinayetlerinde 2020’nin ilk 9 ayında 1500 emekçi hayatını kaybetmiştir. İş 

cinayetlerindeki Avrupa’da lider ve Dünya’da en ön sıralarda olma durumumuzu korurken, işçiler 

işyerlerinde ölmeye devam ediyorken, meslek hastalıklarından ölümler ise tespit edilememektedir. Çocuk 

işçilik, göçmenlerin aşırı derecede emek sömürüsü, karşılığı verilmeyen fazla çalıştırma, ücret ve hak 

kayıpları, esnek çalışma, ödünç işçilik gibi çalışma koşulları hızla çoğalmaktadır.  

 

Bakanlığın açıkladığı 2018 teftiş faaliyet raporunu göre, sadece 12 bin 649 işyeri denetlenmiştir. Bakanlık 

bünyesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetim yapan 420 müfettiş bulunmaktadır. Denetim 

politikalarına ek olarak denetim yapan müfettiş sayısı da yetersizdir. Örneğin; Ankara’dan, Kocaeli’ndeki 

veya Sakarya’daki bir fabrikanın denetlendiği bir organizasyon yapısı yanlıştır ve denetim yetersizliğinin 

göstergelerinden biridir. 

 

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hemen hiç yapılmamaktadır. SGK istatistiklerine göre, yıllardır 

ülkemizde meslek hastalıkları nedeni ile ölümler resmi kayıtlarda görünmemektedir. Oysa gerçekler 

göstermektedir ki; ülkemizde her yıl binlerce insan meslek hastalığından ölmektedir. Fakat bu gerçeklik 

tespit edilmemekte ve kamuoyuna açıklanmamaktadır. Meslek hastalıkları konusunda araştırma yapan tanı 

ve tedavi hizmeti veren polikliniklerin sayısı artırılmalıdır. Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerine yönelik 

vermesi amacıyla, şimdilik İzmit merkezli, Meslek Hastalıkları Hastanesi acilen kurulmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle 

düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 

üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından 

yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı 

ve kararlaştırılmalıdır. 

 

TMMOB olarak, Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, 

bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için söz 

söylemeye, mücadeleye etmeye devam edeceğiz. 
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