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Merhaba,

2021 yılında iş cinayetleri, Covid ve işçi sağlığı,
çocuk emeği, emeklilik vb. raporlardan Kod-29
eylemlerine ve işçi direnişleri ile dayanışmaya kadar
birçok adım attık. Bu süreçte “işyeri intiharları” konulu
ilk e-dergimizi de çıkarmıştık.
Şimdi sıra e-dergimizin 2. sayısına geldi. Dergimizin
konusu 2021 yılında işçi sağlığı mücadelesinde öne
çıkan başlıklar. Yazılarımızı ise Meclis gönüllülerimiz ve
işçi sağlığı mücadelesinden dostlarımız kendi
değerlendirmeleri çerçevesinde kaleme alıyor...

Bu sayıdan itibaren amacımız katkı verecek
dostlarımızla birlikte, köşe yazısı formatında yazıların
yer aldığı ve 2-3 aylık periyotlarla çıkan bir yayın...
E-dergimizin 2. sayısında 13 yazı bulunuyor,
yazarların emeklerine sağlık. Ayrıca mizanpajı yapan ve
editörlüğü üstlenen Murat Çakır, Balım İdil Deniz ve
Onur Deniz’e teşekkür ediyoruz...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

http://www.isigmeclisi.org/ https://twitter.com/isigmeclisi https://www.facebook.com/isigmeclisi/ isigmeclisi@gmail.com
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Sağlığım İşyerimde Korunuyor Mu?
Dr. Arif MÜEZZİNOĞLU

Bu yazı ilk olarak 03.11.2021 tarihinde
www.meslekhastaligi.net internet sitesinde
yayınlanmıştır.

sayılara bakarak resmi rakamların üstünde işçi
ölümü gerçekleştiğinin söylenmesi ve bunun
‘en az’ kavramı ile ifade edilmesi önemli bir
çalışma olarak sürmektedir.

İşçi sağlığı kavramını, çalışma hayatındaki
sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemek ve
bunların sonuçlarını önleme faaliyeti olarak
tanımlıyorum. Bu çalışmalar iş güvenliği (iş
kazalarını önlemek) ve meslek hastalıkları
(çalışmadan kaynaklı sağlık sorunlarını
önlemek) başlıkları altında iki bölümde
incelenmektedir.

İkinci bölümün raporlama çalışması hepimizin
bildiği nedenlerle çok daha zor. ILO ve
DSÖ’nün Küresel izleme raporunda2 belirtilen
dünyadaki iş kazası/meslek hastalığı sıklık ve
ağırlık hızları oranları ile karşılaştırılarak
bakıldığında bizim resmi istatistiklerimizin ne
mesleki maruziyetlerin sağlık sonuçlarını ne de
bunlara bağlı ölümleri gösterdiğini, tam tersine
bu sayıların sıfırlanmaya doğru gittiğini herkes
biliyor, kabul ediyor. 5 yıl önce yazdığımız bir
yazıda3, meslek hastalıklarına giderek daha az
tanı konduğunu anlatmıştık. Son dönemde
mevzuatı düzenlenmediği için çalışmayan
Ulusal İSİG Konseyi’nin geçmiş kararlarında
diğer hedeflere ek olarak, ‘beklenen meslek
hastalığı tanı koyma oranının %500 artırılması’
da vardı. 4 Bu durum var olan meslek

Birinci bölümle ilgili olarak bilgi toplama ve iş
cinayetlerini belgeleme çalışmaları, İSİG
Meclisi’nin 1 bugüne kadarki faaliyetlerinin
merkezini oluşturuyor. Tüm çalışanları ve tüm
çalışma süreçlerini kapsayan, çalışma sırasında
gerçekleşmesine rağmen çeşitli nedenlerle
mevzuatın belirlediği sınırların dışında
kalanları da dahil eden bir anlayışla kaza
sonucu işçi ölümlerinin raporlanması, bu
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hastalıkları sayısının Çalışma Bakanlığı
tarafından da kabul edilemez olduğunu
gösteriyordu.

Bir taşeron firma üzerinden bir işyerine
başlayan bir taş işçisi, işe başlar başlamaz
başına bir baret, eline de çekiçle balyoz verilip,
kalıp söküp, taş taşımaya başlamışsa, kaldırım
parkelerinden diğer bütün altyapı borularına
kadar bütün üretim ve nakliyat faaliyetlerinde
görev almışsa, günde 10 saat çalışıyorsa, bir
seferde 35 kiloyu, toplamda tonları kaldırıyorsa
en fazla birkaç yıl içinde, başta omurgasında
olmak üzere kas iskelet sisteminde büyük
sağlık sorunlarının oluşacağını görmek zor
değil. 10 yıl önce emekli olmuş ayakkabı imalat
işinde çalışan bir işçinin, bir tür kan kanseri
olması, bugün artık çalıştığı uzun yıllar
boyunca başta benzen olmak üzere bir dizi
solvente maruz kaldığını bildiğimiz için de
işiyle ilişkilendirmek zor değil. Kömür
madeninde ya da bir diş laboratuvarında silise
maruziyetin Silikozis yaptığı, 85 dB’in
üzerindeki gürültüye belli bir süre maruziyet
sonrasında atölye çalışanlarının kaçının, ne
düzeyde işitme kaybı olacağı ya da solunum
korunması yetersiz kaynak çalışanlarının kaç
yıl sonra, ne kadarının KOAH olacağı bellidir.
Bunun gibi mesleklerle hastalıklar arasındaki
bağlantılar,
başta
Meslek
hastalıkları
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listemizde olmak üzere birçok çalışmada
mevcuttur. En tehlikelisinden, en tehlikesizine
kadar işyerleri sağlık sonuçları olan mesleki
maruziyetlerle doludur ve istatistiklere
girmemesine karşın bunların uzun yıllardır
gerçekleşmekte olduğunu hepimiz çok iyi
biliyoruz.

Sağlıkla
ilgili
maruziyetlerin
görünür
kılınmasına yönelik iki çalışma Türk Toraks
Derneği tarafından 13 Mayıs 2014 sonrasında
Soma’da yapıldı. TMMOB-TTB tarafından
2016 yılında yayınlanan Soma Raporu’nda5 yer
verilen bu çalışmalara göre, 301 işçinin ölümü
ile sonuçlanan faciadan sağ kurtulan bir grup
işçiye yapılan tetkik ve muayeneler sonucu
çeşitli kronik semptomların yanı sıra %11’inde
KOAH, %10’unda Astım ve %31’inde
Pnömokonyoz tespit edilmiştir. Sonuç olarak
olguların yarısına yakın bir bölümünde çeşitli
kronik solunum semptomların ve yaklaşık üçte
birinde pnömokonyoz ile uyumlu radyolojik
bulguların tespit edildiği bu çalışmada, hiçbir
sağlık kuruluşunda maruziyet kaydı olmayan
çok büyük bir çalışan grubunun önemli mesleki
akciğer sorunlarını ortaya konmuştu. Buradan
yola çıkarak işitme kaybı, kas iskelet sistemi
sorunları, mesleki dermatozlar, psikososyal
sorunlar vs. gibi risk başlıklarına ilişkin kaydı
olmayan maruziyetlerin ne kadar fazla
olabileceğini dolaylı olarak göstermiştir.
Bu konuda verilebilecek diğer örnek, Türkiye
Mezotelyoma Çalışma Grubu‘nun yaptığı
çalışmadır. 6 2008-2012 yılları arasında tanı
konulan 5617 olgunun, belirlenmiş yörelerden
köy doğumlu ve/veya köy yaşamı olmadığı
tespit edilen, (çevresel maruziyetle ilişkisi
kurulamayan) 1879’unu mesleki temas riski
yüksek olan mezetolyoma hastalarının
oluşturduğu bu olguların mesleki ve işyeri
sorgulamaları yapılması ile elde edilecek
bilgiler doğrultusunda mesleki asbest temasının
varlığı
yönünden
çalışılması
gerektiği
yazılmaktadır. Yayınlanmış meslek hastalıkları
listelerimizde Mezotelyoma’nın hiç yer
almadığı ülkemizde Mesleki Mezetolyoma’ya
ilişkin yapılacak işleri de gösteren çok önemli
bir mesleki maruziyet çalışmasıdır.

Bugün itibariyle bu sorunun tespit edilmesi ve
önlenmesine yönelik ilgili tarafların yaptıkları
çalışmaların yeterli olmadığı açıktır. Bu
duruma müdahale etmeyi amaçlayan bir önerim
var:
Çalışanlara önerilerim
İşyerlerinde sağlıklarının korunması için
çalışanların kendi denetimlerini yapmalarını
hedefleyelim.
Çalışanın
işçi
sağlığı
çalışmalarına katılımının sağlanması için
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eğitimi ve bilgilendirilmesi mevzuatımızda yer
almaktadır. Ancak çalışanların işyerlerinde
sağlık ve güvenliklerinin korunması süreçlerine
katılımları yeterli değildir. Öte yandan
çalışanın kendi sağlığının ve güvenliğinin
korunması sürecine doğrudan katılmasını
sağlayamazsak
bunu
gerçekleştirmek
neredeyse olanaksızdır. Bir çalışan işyerinde
kendi sağlığının gözetimi ve korunması için
çalışma alanına özel ne tür tehlikelerin
olduğunu,
nelerin
izlenip,
ölçülmesi
gerektiğini, hangi gerekçelerle ne tür tetkiklerin
yapılacağını, sonuçların nasıl yorumlanacağını,
eğer
yapılmıyorsa
hangi
gerekçelerle
yapılmayabileceğine ilişkin bilgiye sahip
olmasını sağlamalıyız.

yorumlanıyor mu?’ sorularının cevaplarını
değerlendirmesini sağlayacağız.

Çalışma
alanının
tehlikelerinin
tanımlanması ve bu tehlikelerin riskleri yani
kendisini bekleyen sağlıkla ilgili sonuçlar,
hastalıklar nelerdir?
Bu
sağlık
risklerinden
korunmayı
sağlayacak sağlık gözetim programı
nedir?
Hangi
sağlık
sonuçlarının(hastalıklarının)
ortaya
çıkmadığının gösterilmesi gereklidir, bunun
için yapılması gereken periyodik muayene
ve tetkikler nelerdir ve hangi aralıklarla
yapılmalıdır?
Sonuçlarının
yorumları
nasıldır?
Bu
sağlık
risklerinden
korunmayı
sağlayacak ortam gözetim programı
nedir? Hangi ortam ölçümleri yapılmalıdır,
sonuçlarının yorumları nasıldır ve hangi
değerler çıkarsa ortam sağlık açısından
güvenlidir?
Sonuç: Benim sağlığım bu işyerinde
korunuyor mu/korunmuyor mu?

Aslında bu konuda yapılması gerekenler ve
bunların sonuçlarının çalışanlara bildirilmesi
var olan mevzuatımızın gereği, işverenin
yükümlülüğündedir.
• İşveren, Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici
tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol,
kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen
bilgilere, destek elemanları ile çalışan
temsilcilerinin ulaşmasını sağlar. (6331
sayılı yasa/Madde 16-1/c)
• İşveren,
çalışanları
işyerinde
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik
riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler
konusunda bilgilendirir. (6331 sayılı
yasa/Madde
16-Çalışanların
bilgilendirilmesi)
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği
bilinen veya etkilemesi muhtemel konular
hakkında bilgilendirilirler. (İSG Hizmetleri
Yönetmeliği/Madde
6-İşverenin
bilgilendirme yükümlülüğü)
• İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de
belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı
ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini
sağlar. (Eğitim Yönetmeliği/Madde 6- İş
sağlığı ve güvenliği eğitimleri)
• İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve
başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen
çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında
bilgilendirilir.
(İSG
RD
Yönetmeliği/Madde
16Çalışanların
bilgilendirilmesi)

Çalışanın işyerindeki eğitiminin hedefi bu
başlıklar olmalıdır. Çalışan, kendi çalışma
alanındaki mesleki maruziyetler hakkında bilgi
sahibi olacak ve ‘Benim sağlığım bu işyerinde
korunuyor mu, bunun için yapılması gerekenler
nelerdir, bunlar yapılıyor mu ve doğru

Sonuç olarak
• Benim sağlığım bu işyerinde korunuyor
mu?
• Bunun için gerekli sağlık gözetimi ve ortam
gözetimi yapılıyor mu?
• Bu işyeri sağlıklı ve güvenli mi?

•

•

•

•
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Sorularına yanıt verecek olan çalışan bu
bilgiyle işyerinde sağlığının korunmasıyla ilgili
olarak değerlendirme yaparak çalıştığı alanı
sürekli denetleyebilecektir.

karşılamaktadır. Ancak bu meseleye doğrudan
bir yaklaşım gereklidir. Sayılan gerekli tüm
konularının ötesinde işyerinde yapılacak gerçek
bir Risk değerlendirmesine bağlı olarak
belirlenen tehlikelerin sağlık ve güvenlik
sonuçları ile bunlardan korunma/önleme
programlarının eğitimi verilmelidir. Bu bilgi
çalışanın kendi işyerini denetlemesi için
sağlanmalıdır. Bakanlık, çalışanın vardığı
olumsuz sonuçları iletebileceği mekanizmalar
oluşturup kendi Web sayfasında duyurup,
işlemesini sağlamalıdır.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına
önerilerim
Çalışma sürelerinin kısıtlılığı, çok sayıda
işyerinde çalışma ve daha birçok nedene bağlı
olarak koşullarının çok zorlaşmasına rağmen
çalışana, işyeri ve çalıştığı alan ile ilgili en
doğru ve gerekli bilgiyi verecek kişiler işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanıdır. Halen
eğitimleri verenler de işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanıdır. Ancak eğitimlerde
aktarılan bilgiler çalışanın kendi sağlığını ve
güvenliğini denetlemesini hedeflemelidir. Her
çalışan alanındaki tehlikeleri, sonuçlarını,
bunların nasıl önlenmeye çalışıldığını bilmeli
ve bu süreci denetlemelidir. Örneğin bir kaynak
çalışanı, kendisini bekleyen Akciğer sağlığına
ilişkin sorunların, işitme kaybına ilişkin
sorunların, kas iskelet sistemine ilişkin
sorunların ve diğerlerinin nasıl birer hastalık
olduğunu
öğrenmelidir.
Bu
sağlık
sorunlarından korunmak için ortamda ve
çalışanın sağlığıyla ilgili neler yapıldığını,
sonuçlarını, yorumlarını görebilmeli ve
izleyebilmelidir. Ancak buna hâkim olursa
kendi sağlığının korunduğunu ve işyerinin
sağlıklı ve güvenli bir yer olduğunu bilir. İşçi
sağlığına ilişkin yapılan her faaliyetin amacı
çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumaktır.
Yapmayı istediğimiz; bu faaliyetler sürecini
görünür kılmak ve çalışan tarafından sürekli
denetlenmesini sağlamaktır.

Sendikalar ve bu konuda kendine sorumluk
tanımlayan Sivil Toplum Kuruluşlarına
önerilerim
Sendikalar kendi işkollarındaki işyerlerinin
çalışanları
için
sağlıklarının
korunup/korunmadığını sorgulayabilecekleri
bir web sitesi kurabilirler. Başta sorumlu
oldukları işyerlerinin sonra da işkolundaki tüm
işyerlerindeki çalışanların ulaşabileceği bu
sayfayı canlı tutarak, çalışanların sağlık ve
güvenliklerinin korunması sürecine dahil
olmalarına önemli bir katkı yaparlar. Bu
sayfanın hazırlanması ile çalışanın kendi
sağlığının korunmasını denetlemek istediğinde
buradan faydalanarak bunu sağlaması çok daha
kolay olacaktır. Bu sitenin amacı memleketin
herhangi bir köşesindeki herhangi bir
işyerinden bir çalışanın bu sayfaya bakarak,
kendisi ile ilgili sağlığının korunması ve
gözetilmesi için, çalışma alanına özel ne tür
tehlikelerin olduğunu, nelerin gözlenip,
ölçülmesi gerektiğini, nelere dayanarak hangi
tetkiklerin yapılabileceğini, sonuçların nasıl
yorumlanacağını, eğer yapılmıyorsa hangi
gerekçelerle
yapılmayabileceğine
ilişkin
bilgilere ulaşabileceği güvenilir, bir çalışan
sağlığı sayfası oluşturmaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
önerilerim
Mevzuat listesindeki Çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları
hakkındaki yönetmelik 8 eğitim konusunu
düzenlemektedir. Ek-2’deki eğitim konuları
önemlidir ve özellikle 4. Maddedeki Diğer
konular
başlığı,
önerimi
kısmen

Özetle şu alt başlıklarla kurgulanacaktır.
• Her sendikanın kendi işkolundaki çalışma
alanları.
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•

•

•

•

konulması
ve
tazminat
konusunda
yapılacaklara yönlendirmeyi sağlayan bir yanı
da olacaktır. Yani halen tanısı konmamış
meslek hastalıklarının tespiti bu çalışmanın bir
parçasıdır. Ancak bu çalışma, esas olarak,
çalışma ortamının güvenli olup olmadığını ve
sağlığının bundan etkilenmesinin kontrol
altında olup olmadığının, çalışan tarafından
değerlendirilmesini ve bu değerlendirmeye
göre sürece müdahale edebilmesi için destek
olunmasını hedefleyecektir. Öncelikli amaç;
çalışanın sağlığının korunmasıdır.

Her çalışma alanının tehlikelerinin
tanımlanması ve bu tehlikelerin riskleri yani
çalışanı bekleyen sağlıkla ilgili sonuçlar,
hastalıklar nelerdir?
Bu
sağlık
risklerinden
korunmayı
sağlayacak Sağlık gözetim programı nedir?
Hangi sağlık sonuçlarının(hastalıklarının)
ortaya çıkmadığının gösterilmesi gereklidir,
bunun için yapılması gereken periyodik
muayene ve tetkikler nelerdir ve hangi
aralıklarla yapılmalıdır? Sonuçlarının
yorumları nasıldır?
Bu
sağlık
risklerinden
korunmayı
sağlayacak Ortam gözetim programı nedir?
Hangi ortam ölçümleri yapılmalıdır,
sonuçlarının yorumları nasıldır ve hangi
değerler çıkarsa ortam sağlık açısından
güvenlidir? Hangi durumlarda bu çalışma
ortamı güvensizdir? Nelere dayanarak
‘burası
sağlıklı
değil!’
diyerek
çalışılmaması gereklidir?
Sonuç olarak her çalışanın ‘Benim sağlığım
bu işyerinde korunuyor mu?’ sorusunun
cevabını bulmasına yardımcı olacak bir
çalışma hedeflenmektedir.

Sanal
bir
Risk
Değerlendirmesi
yapılamayacağını dolayısıyla bu sayfadaki
bilgilerin bir işyeri gerçeğinin bire bir karşılığı
olamayacağını hiç unutmadan, işyeri koşulları
esas alınarak bir yol gösterici olarak
yararlanılması hedeflenmektedir.
Sonsöz
İşçi sağlığı alandaki iyileşme, iş kazalarından
ölümlerin azalması ve işe bağlı hastalıklara tanı
konmasının/tanınmasının artması ile belli olur.
Bu hastalıkları önlemek için önce teşhis
edilmesi gerektiğini bütün klasik kitaplar yazdı,
yazmaya devam ediyor. Ancak çok yol
alamadığımızı
hepimiz
biliyoruz.
Yaptıklarımıza devam ederek umutlu olmak
pek mümkün görünmüyor. Önlemek için belki
de artık yeni bir bakış gerekiyor. Bu sürecin
merkezinde olan çalışan; sürecin gözetimine
katılsın, kendi sağlığı ve güvenliğinin
korunması ile ilgili tüm kişi ve kurumların
yaptığını sorgulasın, denetlesin, sonuçlarını
ilgili yerlere bildirsin.

Buna bağlı olarak, sürece müdahale edebilmesi
için destek olunmasını, çalışma ortamının
güvenli olup olmadığını ve sağlığının bundan
etkilenmesinin kontrol altında olup olmadığının
çalışan tarafından değerlendirilmesi için veri
sağlanacaktır. Çalışma alanlarına, mevzuatın ve
bilimin gerektirdiği güvenli durum-güvensiz
durum ayrımının kırmızı çizgisi olabildiğince
belirgin ifade edilmeye çalışılmalıdır.
Bu sayfanın, çalışma yaşamından kaynaklanan
hastalıkların tespitine ve çalışanları, yasal tanı

Ne dersiniz?

1
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Çalışma Acısı ve İşe Bağlı İntiharlar:
Sınıf Mücadelesinin Ruhsal Alanı
Aslı ODMAN

(Bu yazı Bir+Bir Forum Dergisi'nde 11 Şubat ve
12 Şubat 2022'de yayımlan, Bekir Avcı'nın
Toplumcu Psikologlar Derneği Todap'dan Baran
Gürsel, İstanbul İSİG Meclisi'nden Murat Çakır
ve Aslı Odman ile Plaza Eylem Platformu'ndan
Eylem Akçay ile gerçekleştirdiği iki bölümlük
mülakat tefrikasının kismî özetidir)

1. İntiharları Tasnif Etmek ve Sınıflı Toplum
İşyeri intiharları konusuna gelmeden önce,
intihar kategorilerini tasnif eden kurumları ele
alarak, sayısal alan ile başlayalım. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Sağlık ve Sosyal
Koruma başlığı altında tuttuğu Ölüm ve Ölüm
Nedeni İstatistikleri kategorilerine baktığımızda,
aile geçimsizliği, geçim zorluğu, hastalık, hissi
ilişki ve istediği kişiyle evlenememe, öğrenim
başarısızlığı, ticari başarısızlık ve toplamın
yüzde kırkından fazlasını kaplayan bir kocaman
“bilinmeyen” ile “diğer” kategorisi olduğunu
görüyoruz. Bu arada, intihar verilerinin mesela
ABD ya da Fransa’da olduğu gibi, meslek/sosyoprofesyonel
durum,
çalışma
statüsü,
etnisite/ırk/doğum yeri ya da gelir seviyesine
göre tutulmadığını da hatırlatalım.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2021 senesi
içinde 2013-2020 arasını kapsayan dönemde
ulaşabildiği çalışma kaynaklı intiharlara dair bir
rapor ve e-dergi çıkardı. Çalışma, çalışma
acısı, çalışamama acısı, bu acılarla 'içe doğru
patlayan şiddet', sosyal cinayet, intiharlara
dair resmi istatistiklerde üzeri örtülen çalışma
hayatı ve sosyo-profesyonel aidiyetler, işyeri
intiharlarının hukuken tanınması hakkında
ana tartışma ve tanımlamaları özet olarak
aktarmak istedik.

İSİG
Meclisi’nin
tasnif
kategorileri
TÜİK’inkilerden farklı. TÜİK’inkiler arasında
7

“çalışmaya” en yakın düşen alt-başlıklar olan
“geçim zorluğu ve ticari başarısızlık”
kategorilerinin alt raporu da değil. Raporları
isim, yaş, yer, cinsiyet, meslek, etnisite olarak
ayrıştırarak veriyoruz. Rapora aldığı “çalışma
kaynaklı intiharları” da ulusal, yerel, internet
basını ve sosyal medyaya yansıyan intihar
haberlerinden çekerek alıyor. Çalışma ve intihar
arasındaki ilişkileri kendi içinde sürekli
tartışıyor, hangilerinin çalışma kaynaklı intihar
olduğuna dair düşünüyor. Yani İSİG’in intihar
haberleri
içinden
“çalışma/iş
kaynaklı
intiharları” çekip rapora alma kriterleri, amacı ve
“bakış” tarzı farklı. Bunları her şeyden önce
bireysel
intihar
ile
toplumsal
çalışma/çalışamama
koşulları
arasındaki
ilişkileri kuracak köprü bir kavramın oturması,
yani kişinin kendine dönen ani, geri dönüşsüz
şiddeti ile doğallaştırılmış kapitalist iş
organizasyonu kaynaklı yavaş şiddet arasındaki
ilişkileri tartışılabilir kılmak için yapıyor.

büyük grubunu inşaat işçileri oluşturuyor.
Fransa’da uzun zamandan beri en fazla intihar
eden sosyal grup tarımsal işlerde çalışanlar,
çiftçiler. Türkiye’de şirket ideolojisinin somut
örgütlenme şekilleriyle sektörler, iş faaliyetleri
arasında ilişkiyi gösterebileceğimiz bir istatistiki
veri tutulmuyor ve paylaşılmıyor.
Türkiye’de de İş Sağlığı Güvenliği ve Sosyal
Sigortalar Kanunu’na göre işyeri sınırları içinde,
iş nedenli seyahatlerde ve işyerine gidip gelirken
yaşanan
intiharlar
“iş
kazası”
olarak
tanımlanmış. İşyeri sınırları dışında gerçekleşen,
ama işe bağlı olma ihtimali yüksek olan intiharlar
çalışma
koşullarıyla,
mobbing/bezdirme,
tükenme, yıldırmayla ilişkisi açıkça intihar
mektubunda işlenmiş olsa bile resmen “işyeri
intiharı” yani “işe bağlı ölümlü kaza” olarak
henüz hukuken tescil edilmedi. Oysa kayıt
sürecini tetikleyen bu fiili hukuki mücadeleler.
Türkiye’de henüz buna tekabül eden bir
mücadele, bilgi, veri yok elimizde. İSİG bunun
da ön bilgisini aktarıyor ve bir alan açılmasına
katkı koymaya çalışıyor bu raporlarla.
Türkiye’deki çalışma koşulları üzerinden
yürüyen hukuk mücadelelerine bir davet
yapmaya da çalışıyor. Yani, yaptığımız daha çok
niteliksel bir çabanın niceliksel ürünleri.
Kapitalist
çalışmanın
önlenebilir
ve
değiştirmemiz gereken ölümcül hasarlar
bıraktığına dair bir tespit ve bu sistemin
arkasında bıraktığı enkaza bakma çabasının bir
parçası aslında çalışmalarımız. Kapitalizmi
ölümlülük üzerinden düşünmeye bir davet.

“Çalışma kaynaklı intihar” Fransa, ABD, İtalya
gibi ülkelerde ceza hukuku üzerinden verilen
mücadelelerle (France Télécom intiharları,
Renault, Foxconn/Apple intiharları bunlardan
yalnızca birkaçı) sadece söylemsel ve sosyal
değil, aynı zamanda bir hukuki mücadele
kavramı haline de geldi. İşyeri intiharları
(workplace suicides), çalışma kaynaklı intiharlar
(les suicides liés au travail) başlıkları altında
intihar verileri içinde “işe bağlı intihar” verileri
de resmi istatistiklerde tutulur oldu. Mesela
ABD’de US Bureau of Labor Statistics (ABD
Çalışma İstatistikleri Departmanı) 1992’den beri
tüm eksikliklerine rağmen, işyeri intiharı
verilerini tutuyor. Gene ABD’de pandemi
nedeniyle adını sık sık duyduğumuz CDC
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) intihar
eden tüm nüfusu sosyo-profesyonel kategorilere
göre ayırarak, intihar eğilimi ve meslek içi intihar
önlemleri alanında kullanılabilecek bir veri
sunuyor. Mesela geçen senelerde, ABD’de
intihar eden erkekler arasında çalışanların en

İnsanların
intihar
vakalarının
arttığını
düşünmeleri yaşadıkları sorunların toplumsal
yapıyla ilişkisini tarif edebilir olmaları anlamına
geliyor. Kapitalist yapının ruhsallıkla didişmesi
ve tüm tepkileri bireysel düzeye itelemesi
karşılığını alıyor da diyebiliriz. Şahit olunan
intiharlar insanları borç, işsizlik, yoksulluk gibi
durumları içinde yaşadıkları bir doğa olarak
görmeyi reddetmeye, onları birer fail olarak
tanımlamaya çağırıyor.
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2. Çalışma Acısı ve Çalışmanın Ruhsallığı:
İntiharın Faili Kim?
“Çalışma acısı” diye tanımladığımız üst kavram
sadece “kaza” adı verilen iş cinayetleri ve
zamana yayılmış iş cinayetleri olan meslek
hastalıklarıyla sınırlı değil. Çalışma ile ruhsallık,
çalışma ile psiko-sosyal hasar arasında çok güçlü
ilişkiler var. Çalışma kaynaklı intiharlar psikososyal risklerin en uçtaki şiddet şeklini teşkil
ediyor. Çalışma veya çalışma dünyasından
dışlanma kaynaklı stres en şiddetli ve kuşatıcı
stres şekillerinden biri. Alamet-i farikası krizler
ve “sermaye biriktirici yıkım” olan kapitalist
toplumlarda, çalışma stresi çalışmanın kendisi
kadar vazgeçilmez, kesintisiz ve kesif. Ama
radyoaktivite, asbest ve toksik tozlara maruziyet,
göçükte, vinç altında kalma, yüksekten düşme,
işe giderken trafik kazasına uğrama kadar “elle
tutulur” değil. İntiharda kamu hukuku
açısından görünür “fail” çalışanın kendisi.
Ama zaten kapitalizm fail şahısları aşan bir
kurumsal örgütlenme, sembolik şiddet ve
failliklerin karmaşık bir görünüm arz ettiği iş
organizasyonu, bir “sistem” demek değil
miydi? Çalışma acısına bakan bir müdahil
araştırmacı olarak, intihar sayılarına ben de bu
pencereden bakıyorum.

ağırlıklı veya sırf rakamlarla toplumsal
niteliklerde, çelişkilerde, şiddetin şekil ve
boyutundaki dönüşümü çalışmanın, toplumsal
eleştiri yapmanın zaafları görünür oluyor.
3. İntiharlara toplumsal şahitlik anlamında
'intiharları kaydetmek':
İntihara şahitlik sosyolojinin kurucu anlarından
biri.
“Modern
toplum”,
“kapitalizmin”
dönüştürücü güçlerinin hem doğa hem coğrafya,
hem de bedenlerde daha önce görmediği bir
nüfuza, öncesi olmayan bir şahikaya vardığı 19.
yüzyılın ikinci yarısında doğan kurumsal
sosyolojiye, bu doğumunda “intihar” eşlik etmiş.
Karl Marx gazetecilik döneminde intiharlara ilgi
duymuş, Emile Durkheim, öğrencisi Maurice
Halbwachs… “Modern toplumu anlamak için
intiharlara bak” şiarıyla Durkheimcı bir
sosyolog olan Bonnafous yüzünü Erken
Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki genç kadın
intiharlarına dönmüş. Anomali addedilen, türün
kendini koruyup, hayatta kalma içgüdüsünün
tersine bir davranışta bulunması o andaki
toplumsallığa dair ne söylüyor? “Neden intihar
ettiler?” ve “neden intihar ediliyor?” sorusu,
“toplum nasıl işliyor?” sorusundan ve “iyi
işleyen”, “sağlıklı”, bazen de öjenist bir
toplumsallık idealinden doğmuş. Bunun da bir
nevi şahitlik olduğuna, “kurumsallaşmış ve
analitik şahitlikler” olduğunu söyleyebiliriz.
İntiharın bilgisinde, intihara dolaylı şahitlikte
toplumun hayatın devamına dair bilgisini ve
vicdanını sarsan, 'toplumsallığın bireyi hayatta
tutmak için 'işlemediği' anda toplumsallığı
anlamak için toplumsal analize teşvik eden ve o
manada bir “anomali” olarak sosyolojiyi
ilgilendiren bir yan var.

Kapitalizmin şiddeti ile 'intihar sayılarındaki'
eğilim ilişkisine gelince: Evet, ekonomik ve
bununla iç içe geçen politik kriz zamanlarında
intiharların arttığı sık sık gösterilmiş bir olgu.
Teyit.org dünya ve Türkiye’de intihar verilerinin
gelişimine dair üç bölümlük bir seri yayınladı. (1,
2, 3) AKP rejimi dönemiyle kısıtlarsak, son 20
yılda nüfus artışını ve hele hele vatandaş
olmayan mülteci nüfusunun da bu nüfusa
eklendiğini düşünürsek, resmi intihar mutlak
sayılarının artıyor olduğunu, ama nüfusa oranlı
intihar hızının 2000 ve 2020 senelerinde
neredeyse aynı olduğunu görürüz. Sırf resmi
rakamlar ve varsayılan artış ile bizi intiharlara
daha fazla bakmaya yöneltecek bir durum var
diyemeyiz. İşte tam da bu yüzden rakamlar

Marx’ın, daha 30 yaşında bile değilken, henüz
1846’da, restorasyon zamanı Paris polis arşivleri
müdürü Peuchet’nin anılarında bulunan “İntihar
ve Nedenleri” adlı bir bölüme şerhler düşerek
aylık politik bir dergide yayınladığı, daha sonra
kitapçık olarak basılan bir metni var. Yakınlarda
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Türkçeye çevrilmiş. Çok daha sonra iki kızı da
intihar eden Marx, bu erken dönemde özellikle
genç kadın intiharlarına ve özel hayata
yoğunlaşarak alıntılamış Peuchet’yi. Kapitalist
burjuva aile modelinde kadınların üzerindeki eril
baskılar ve yabancılaşma arasında ilişkiler
kurmaya çalışmış. Sınıftan çok toplumsal
cinsiyet ilişkileri üzerinden, çalışma yerleri ya da
ekonomi değil, özel hayat üzerinden, doğadan ve
türden yabancılaşmayı ele aldığı ve bunu
yaparken de özellikle proleter olmayan kadın
intiharlarını seçtiği bir yazı bu. İntiharları
ekonomik determinist bir şekilde, tüm baskı ve
sömürü formaları çalışma hayatı kaynaklıymış ve
sadece proleterlerin, yoksulların sorunuymuş
gibi ele almıyor. Kapitalist toplumsallaşmanın
kendini “doğanın yadsıması olan ikinci doğa”
olarak sunduğunu, bunun özgür ilişkilerin ve
türün kendini, “özünü” gerçekleştirmesinin
önüne geçtiğini savlıyor. “Doğal” addettiği
kadın-erkek ilişkisinin aldığı şekillere, kadınlara
mülkleri muamelesi yapan baba ve koca baskısı
karşısında ve istenmeyen gebelik sonrasında
intihar eden kadınlara, genelleyerek “aile
sisteminin tiranlığına” bakarak anlamaya
çalışıyor intiharı. İntiharlarla, daha sonra
sistematize edeceği “yabancılaşma” teorilerini
geliştirirken, erken ve epey romantik bir doğa ve
tarih
kavramından
etkilendiği
dönemde
ilgilenmiş. İntihar ile kapitalizm, burjuva
toplumun örgütlenme şekli arasındaki ilişkileri
üretim üzerinden değil, yeniden üretim, aile
üzerinden kurması da dikkate şayan.

endüstriyel
toplumsallaşma
öncesi
sosyalliklerden boşalan yere ve kapitalizmin
çıkardığı,
aslında
kapitalist
üretimin
kurallarından doğan ekonomik kuralsızlıklara
karşı korporatist, tesanütçü, yani solidarist
meslek kümelerinin vereceği dayanışmanın
öneminin altını çiziyor, mükemmel bir sosyal
mühendis olarak. 120 yıl önce Durkheim’ın
önerdiği “meslek kümelerinin” bugün kapitalist
çalışma ilişkileri tarafından soğurulduğunu,
darmadağın olduğunu ama çalışma hayatı
kaynaklı olmayan cemaatlerin (dini, milli,
ideolojik...) güçlendiğini görüyoruz.
Durkheim’dan otuz yıl kadar sonra intiharların
nedeni hakkında yazan, bellek çalışmalarından
tanıdığımız Maurice Halbwachs ise hocasının
tezleriyle uğraşmış. Durkheim’ın bu “gönüllü
ölümler”in bir maksimuma ulaştıktan sonra
durulması,
uluslararası
karşılaştırmada
“yoksulluk intihardan korur” ve “evlilik –
erkekleri– intihardan korur” tezlerini, ekonomik
refah dönemlerinde intiharların artması gibi
çıkarımlarını
sorgulamış.
Esasında,
Halbwachs’ın 1930’da yayınlanmış ve henüz
Türkçeye çevrilmemiş kitabında, toplumun
bireyin içinde bedenselleşmesi tezinin, yani bir
nevi daha sonra “habitus” adı verilen kavramın
nüvelerini oluşturduğunu, bu yüzden çalışma ve
sağlık koşullarına intiharı yaratan fiziksel ve
zihinsel şartlar arasında çok geniş yer verdiğini
görüyoruz. Yazdığı dönemde, intiharların daha
kompleks hale gelmiş sınıf pozisyonlarında daha
geniş bir kesime yayılmış olması ve Büyük
Buhran‘ın çalışma koşulları ile ruhsallık
arasındaki ilişkileri daha da sorgulanır kıldığını
düşünebiliriz. Halbwach’ın intihar analizinde,
intihar girişimleri de dahil edildiğinden,
erkeklerin kadınlardan daha çok intihar ettiğine
dair tez de yumuşatılmış. Halbwachs’ın
araştırmasında, kadınlık, yeniden üretim,
kapitalist çalışmanın yarattığı eril değerlerle,
değersizlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkileri
sorgularken bize bireysel ve toplumsal olanı

Türkiye
sosyoloji
pratiklerini,
bağlamı
unutulacak kadar mutlak etkilemiş Durkheim’ın
İntihar kitabı da ilk akla gelenlerden. Toplumda
doğa bilimleri modelinden etkilenerek yasalar
arayan
Durkheim
“intiharın
toplumsal
yasalarını” bulmaya çalışırken, meşhur bencil,
diğerkâm ve anomik/kuralsızlık intiharlar
ayrımını yapıyor. İntiharların “toplumda kabul
edilebilir bir ortalamanın” üstüne çıkmaması
için, aile, din, loncalar gibi modern, kentli, laik,
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karşı karşıya koymadan ilham verebilecek pek
çok unsur var.
Galatasaray Lisesi ve Dârülfünûn’da da hocalık
yapan
Max
Bannafous
ise
Fransız
toplumbilimcilerin intihar analizlerini genç
Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulayarak 1916-26
arasındaki “intihar salgınını” analiz ediyor.
Özellikle
Türk-Müslüman
genç
kadın
intiharlarının artışıyla bu kesimin yeni kazandığı
ama hayata geçirmekte zorluk çektiği
özgürlükler arasında bağlantılar kuruyor. Genç
Cumhuriyet yönetiminin hem bu sosyal alt üst
oluşlara eşlik eden intiharları anlama, hem de
toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık olarak
“verimli kapitalist toplum modelini” öne
çıkaracak şekilde lanse etme, en sonunda da
basında intihar haberlerinin verilmesini sansür
ederek toplum gözünden uzaklaştırma çabaları
üzerinden intihara bakışına, Türkiye’de çalışma
rejiminin kuruluşuna tanıklık eden bir çalışma
olarak
düşünebiliriz.
Bu
tanıklıkta
Halbwachs’tan farklı olarak çalışma hayatı ile
büyük sosyal dönüşümler arasındaki ilişkinin hiç
yer etmediğini görüyoruz. Cumhuriyetin kurucu
asabiyecileri Mazhar Osmanlar filan intiharı
delilikle ilişkilendirerek toplumsallığın dışına
iten yaklaşımı ana-akımlaştırıyorlar.

Hazards Magazine adlı Birleşik Krallık'ta çıkan
işçi sağlığı dergisinin 'İşyeri İntiharları' sayısı
kapağı: 'Nasıl Kötü İşler Bizi Uçurumun
Kenarına İtiyor?' (2021, Ekim-Aralık)
4. Çalışmanın psikodinamikleri ve çalışma
psiko-patolojileri
İSİG Meclisi'nin işyeri intihaları tanımı, intiharın
anlam
dünyasının
tamamen
bireyselleştirilmesine karşı, yine kendi içinde
piyasası da olan “yaşam koçluğu” veya “bireysel
esenlik, (çalışma) stres(i) kontrolü” yaklaşımına
karşı,
“çalışmanın
psikodinamikleri”
yaklaşımına yakın duruyor. Metodoloji olarak
bireyselleştirici diğer yaklaşım, tüm intihar
edenlerin bireysel intihar kararlarını, artık
patolojikleştirilmese de, psikolojize ediliyor ve
bunların toplamı “toplumda intihar fenomenini”
oluşturuyor
gibi
davranıyor.
Anaakım
ekonomide “agregasyon”, birleştirme denilen
şey. Bir nevi tümevarımcılık. Ruhsallığı bu
şekilde bireysel durum, bireysel “başarısızlık” ve
esenliğe indirgediğinizde, “öz bakım piyasası”
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bunun devamı haline geliyor. Bu alanı böyle
konuşmayalım diyoruz, bütünsel bakalım
diyoruz, o zaman sosyal psikolojinin alanına
çekiliyoruz.

bir ben-şirket haline geliyoruz? Bugün zihinbeden-arzular-bilgi nasıl oluyor da neredeyse
tamamen çalışma dünyasında yaratılan toplumsal
konumumuz üzerinden özneleşiyor? Toplumsal
tanınma nasıl ekseriyetle çalışma hayatındaki
toplumsal
konumlandırmalara
bağlı
kılınıyor? Kimlik ile çalışma acısı arasındaki
ilişkiler neler? Tüm bunları güvencesizliğin,
çalışma hayatının hiçbir belirli gelecek
sunmadığı, ekonomik ve ekolojik kriz
döngülerinin çok kısaldığı bir dönemde
konuşuyoruz. O yüzden, intiharlara tanıklığın
toplumsal olması, ruhsallıkla iş ilişkisinin,
zihinsel ve duygulanımsal emeğin varlığının
bir emaresi.

Buradan çıkmak için kapitalizmin sistematik
olarak gözlerden kaçırdığı 'özel mülkiyetin alanı
olarak doğallaştırılan' çalışma hayatına ve üretim
bakmaya davet ediyoruz. İntiharın eğer
toplumsal olarak izlenebilir, anlaşılabilir bazı
nedenleri var ise “bunun hasta eden çalışma
koşullarıyla ilişkisi nedir?” diye sorabiliriz. Yani
patolojiyi bireysel, tarihsiz bir öze atfetme
yerine, somut şu anda gerçekleşen iş
organizasyonu içerisinde nasıl psikopatolojiler
çıkıyor, buna bakmak elzem. Fransa’da
“çalışma
psiko-patolojileri”
kavramıyla
çalışan
psikiyatrist,
sosyolog
ve
psikologlardan oluşan karma bir grup var.
Onlar bu kavramı oluşturan vakaları Türkiye’de
Plaza Eylem Platformu’nun yaptığı gibi
mücadele, dönüşüm amaçlı kurulmuş terapi,
sağalma, iletişim vs. gruplarında derliyorlar.
Bunu “klinik sosyoloji”, yani hastanın
“yatağına” yakın, hastalık haline yakın bir
sosyoloji diye adlandırıyorlar. Vincent de
Gaulejac’ın Türkçeye de çevrilen İşletme
Hastalığına Tutulmuş Toplum (Ayrıntı
Yayınları) kitabı bunun güzel bir örneği. İş
organizasyonunun nasıl işlediğini sırf teknik ve
ekonomi-politik olarak değil de ancak ruhsallığı
da kattığımızda ve dönüştürme çabasını bireysel
sağalma,
değişme
süreciyle
sıkı
sıkı
bağladığımızda daha iyi kavrayabiliyoruz. Bu
yaklaşım hem sosyolojik olarak çalışma içinde
şiddet yaratan iş organizasyonuna, hem de
tezahür eden ruhsal rahatsızlığa klinik olarak
bakıyor. O yüzden böyle örgütlenmelere dair
faydacı bir yanı da var.

5. “Sosyal cinayet” olarak intiharlar ve
radikal kriminoloji
Soma, Bozkurt, Çorlu, kentsel dönüşüme bağlı
asbestin uzun vadeli etkileri, Hendek, Davutpaşa,
mesleki kanserler sonucu kayda alınmadan her
sene ölen on binler, depremlerdeki kitlesel
ölümler, kapitalist üretimin atıklarıyla kötüleşen
hava, kötüleşen su, kötüleşen gıda sonucu
kaybedilen ömürler… Bunların hepsi sosyal
cinayet. “Kalkınma” adı verilen sistem “kıyım”
olmadan işlemiyor. O yüzden “sosyal” bu
cinayetler. İşin içinde Ceza Hukuku tabiriyle
taammüt, plan, program, hesap kitap, amaçlı bir
“iş organizasyonu” var.
Engels’in 1845 tarihli İngiltere’de Emekçi
Sınıfların Durumu kitabına atıfla kullanılan bu
kavramı
İngiltere’de,
mesela
radikal
kriminologlar devletin şirketlerin tüketici, işçi ve
çevre sağlığına aykırı işlemlerini düzenleme,
denetleme ve yargılama alanından çekilmesi
bağlamında Thatcher sonrası için kullanıyor.
İSİG Meclisi’nin kardeş kurumu Hazard
Campaign’in 2018 işçi sağlığı ve güvenliği
temsilcileri
senelik
kongresinde,
Open
University’den kriminoloji profesörü Steve
Tombs’un “sosyal cinayet” hakkında çok
etkileyici bir açılış konuşmasını dinlemiştim,

Bireyi intihara kadar sürükleyebilecek çalışma
acısının oluşması, her türlü emeğin zor görünür
yanlarına da işaret ediyor: zihin, bilgi, arzu ve
duygulanımlar. Bunlar nasıl sarf ediliyor, nasıl
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konu Londra'da kent yoksullarının yaşadığı
Grenfell GökdeleniYangınıydı. Kolay yanan,
ucuz malzemeyle mantolanmış, yangın güvenliği
alınmamış, tasarruf tedbirleriyle kuşa çevrilmiş
Londra itfaiyesi tarafından zamanında müdahale
edilememiş ve 72 kent yoksulunun hayatını
verdiği Grenfell gökdelen toplu konutu.
“Kapitalist üretim biçimi kaynaklı, devlet
destekli, bu yüzden de çarpıcı bir sessizlik ve
doğallaştırmayla karşılanan yavaş ve gündelik
cinayetler” olarak tanımlanıyordu bu sosyal
cinayet. Bu tanımdan yola çıkarsak, binlerce
insanın kendine yönelttiği geri dönüşsüz şiddet
ile kapitalist üretimin özündeki zor ve şiddetin
kirişine işaret etmek için “sosyal cinayet”
kavramı bize düşünme ve eyleme yolları açabilir.

toplu olarak çalışma kaynaklı
yaşandığını söyleyebiliriz.

intiharlar

6. Ruhsallık ile çalışma arasındaki ilişkiler
Ruhsallık ve çalışma arasındaki ilişki kurumsal
şirketlerde örgüt psikolojisi tarafından nasıl
soğuruluyor. Biz ise daha tanımlanmak için bile
yeteri kadar mesai verilmemiş bir alanda
yürüyoruz. Bu kadar fazla tanımlama çabası, hâlâ
devam eden bu iş organizasyonlarıyla baş etme,
anlamlandırma ve değiştirme çabasıyla orantılı.
Kendine dönmüş bireysel şiddet ile dayatılan
toplumsal roller ve hiyerarşi baskısı, toplumsal
güvencesizlik ve toplumsal konum ve
beklentilerini yeniden üretememenin yarattığı
şiddet ve kapitalist toplumun uyandırdığı
hayaller, hatta fantazmagoryalar ile çıplak
deneyimler arasındaki çelişkinin yarattığı şiddeti
tanımlamaya çalışıyoruz. Bu sadece klasik
hizmet sektörüne, okumuş orta sınıflara, “beyaz
yakalılara” has bir durum değil. Çalışma çok
daha kapsamlı bir toplumsal olgu.
Hanelerdeki yeniden üretim emeğinden tek
başına evden çalışmaya, büyük ölçekli
fabrikalarda, çağrı merkezlerinde, lojistik
depolarda, tersanelerde sıkıştırılmış veya
kitleler halinde taşınarak ve barınarak
tarlalarda,
plazalarda,
okullarda,
hastanelerde veya sokaklarda yapılan
çalışmaya kadar her çalışma pratiğinde insan
olmaktan kaynaklanan beklentiler, umutlar,
arzular, hayaller, hayal kırıklıkları, tanınma
kaygısı, yani ruhsallık ve zihinsellik çalışma
sürecinin parçası. Bu yüzden iPhone monte
eden göçmen Çin Shenzenli fabrika işçisi de,
geçici koruma statüsünde kaçak çalıştırılan genç
mevsimlik işçi de, plazada çalışan bankacı da,
sağlıkçı da, polis de, asker de, sokakta çalışan
kâğıtçı da, öğretmen de, kamyon şoförü de
çalışma koşullarının derinleştirdiği umutsuzluk
ve geleceksizlik hissi içinde intihar ediyor.
Çalışma süreçlerinden dışlanmış olmak da, yani
işsizlik ve aynı anda geçinmek için çok işlilik de
çalışma kaynaklı intihara kadar sürükleyecek bir

Kapitalist toplumlarda “bağımlı emek” yani
“çalışma” sistemin olmazsa olmazıdır. Çalışma
toplumlarında yaşıyoruz. Bireysel anlam ve
toplumsal değer ile kişinin çalışma dünyasında
işgal ettiği meslek, iş, ondan doğan statü, gelir
arasında çok sıkı bağlar var. Ücret ile toplumsal
değer, toplumsal değer ile toplumsal üretimden
alınan pay arasında uçurumlar var. Bu yüzden
“sosyal cinayet” kavramı bireysel ile
toplumsalın, somut iş ile ruhsallığın, şiddet ile
hasarın, iş organizasyonundaki kâr amacı ile
intiharların
öngörülebilirliğine
rağmen
önleyecek hiçbir ağ kurulmamasındaki taammüt
arasında bağları düşünmeye bir davet olabilir.
Aslında İSİG Meclisi’nin “iş cinayeti” kavramı
da bu şekilde, Engels’in “sosyal cinayet”
kavramıyla örtüşüyor. Daha doğrusu, son İşyeri
İntiharları Meclis Raporu’nda iş başmüfettişi
Şeref Özcan’ın yazdığı gibi, “bir sermaye birikim
yöntemi olarak iş cinayetleri rejimi” ile sosyal
cinayet kavramının örtüştüğü açık bence. Her ne
kadar intiharların büyük bir kısmı bireyin
kendine döndürdüğü şiddet olsa da bazı
iş/meslek gruplarında benzer emek rejimine ve
ücretli emeğin terbiyesi mekanizmalarına maruz
kalanların teker teker aynı şiddete uğradığını ve
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şiddet kaynağı olarak tanımlanıp, bir mücadele
alanına çevrilebilir. KHK’lıların seri intiharları
bizi bunun hakkında ciddi bir şekilde düşünmeye
itti.

kimliklerin, işten edinilen anlamların bu kadar
diktatoryal bir şekilde her alanda aşındığı, bir
yandan da geçindiren işin azaldığı bir ortamda
buna insan zihni, ruhsallığı ve bedeninin ıstırap
duymadan uyum sağlaması mümkün mü? Taciz,
stres ve anlam kaybı, mesleki tükenmişlik,
içselleştirilmiş suçluluk hissi, depresyon, antidepresan kullanımının artması, çalışma kaynaklı
intiharlar, yani genel anlamıyla psiko-sosyal
ıstırabın oluştuğu bağlam ile her yere sirayet
etmiş işletmecilik hegemonyası arasındaki
bağları görmemek mümkün mü? Şirket ideolojisi
bu aşikârlığı da alıp, koçluk ve psikolojik destek
eşliğinde bireysel psikolojik kırılganlık ve
esenlik diline tercüme ediyor. Biz de bu yüzden
“işyeri intiharları vardır” diyoruz. Bu, bireysel
kırılganlıklara indirgenemez.

7. Devlet-şirket ve 'kendi kendinin şirketi'
olmaya zorlanan işçi
Günümüzde şirket yapısı sadece devlete değil,
bireye de nüfuz eden, dayatılan bir örgütlenme
yapısı. Her bireyin bugün sırf çalışırken değil, eş
seçerken, çocuk büyütürken, benliğini kurarken
de şirket gibi davranması bekleniyor. Rekabetçi,
yarışçı, her alanda kendi sorumluluğunu ve
riskini taşıyan, her şeyi “biriktiren” bir birey.
Tüm dünyada, Türkiye’de de kamuda reform ile
şirketlerin sayısallaştırılmış performans, kalite
puanlama matrisleri, esnek ve ağ tipi etrafında
şekillenen yönetim paradigması, süreç değil
çıktı/sonuç ödüllendirme rejimleri, işlev, yetenek
ve faaliyet şablonları ve “ivedilik kültürü” tüm
kamu işletmelerine, hastanelere, okullara,
araştırma alanına, sosyal hizmetlere “bürokrasi
ve verimsizlik ile savaş” şiarıyla tepeden
indirilmişti zaten. Üstüne de sermaye tarafından
fiilen giderek artan hileli bir şekilde işveren-işçi
ilişkisini gizleyen, 'kendi hesabına çalışma',
esnaf-doktor, esnaf-kurye, 'freelance / serbest
meslek' alanının genişletilmesi geliyor. Bu dikey
sermaye birikimi süreçlerinin kuşattığı bireylere
görünürde beşeri sermayesini biriktirecek bir
müteşebbislik atfeden ve riski de kitleyen
sistemler artık dört bir yanımızda kural. Vincent
de Gaulejac’ın klinik sosyolog olarak “işletme
hastalığına tutulmuş toplum” (Ayrıntı Yayınları)
dediği de tam bu işte. Her bir özgün faaliyet, o
faaliyetin işletmecileri, managerleri tarafından
birbirine benzetilerek birbiriyle yarıştırılıyor.
İşletme ideolojisinin domine etmediği alanlar da
çöp alan, çöp insan olarak toplum dışına itiliyor
zaten. O ideolojinin saldığı korkuyu somut hale
getiren, ibretlik toplumsal marjları teşkil
ediyorlar. “Sınıf savaşının yerini konumlar
savaşı, ‘post kavgası’ geçirildi” diyor Gaulejac,
güvencesizlikten beslenen bu sistemde. Uzun
sürelere yayılarak kurulan kolektif mesleki

8. İşyeri intiharların tanınması ve hukuki alan
Türkiye’de henüz işletme ideolojisinin somut
örgütlenmesi ve işçilerin yaşam hakkı ihlâlleri
arasında intiharlar üzerinden kurulmuş bir
hukuki alan yok. Ama Fransa (Renault,
Groupama, Télécom şirketlerine karşı) ve
ABD’de öncü davalar var. İşyeri intiharlarının
ölümlü iş kazası olarak tescil edildiği, dava
süreçlerinin şirketlerin kurduğu despotik iş
organizasyonuyla intihara sürükleyen çalışma
ıstırabı arasındaki illiyet bağını kurmaya yaradığı
emsal davalar var. Her ne kadar hukuk şirketlerin
tüzel kişiliğini korumak ve tazminatla bu işin
üstünü örtmeye meyletse de kolektif götürülen
davalarda şirket suçlarının oluşturduğu karanlığa
ışık tutulabiliyor.
Bunların arasında France Télécom davası
muhtemelen en kolektif, örgütlü götürülmüş,
süreç ve sonuçları yaygınlaştırılmış ve
belgelenmiş “çalışma acısı davası”. Dava
dosyasında 39 intihar ve intihar girişimi ile
dönemin şirket politikaları arasında ilişki
kuruluyor. Kamu teşekkülü olan bu kurumun
özelleştirilip, çalışanlarının beşte biri kısmen
emekliliğe veya istifaya mecbur edilip,
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tazminatlardan tasarruf edilerek ve işyerleriyle iş
konumları rotasyona tabi tutularak, yıldırılarak
“esnekleştirildiği” 2008-09 dönemi CEO’su,
CEO yardımcısı ve insan kaynakları yöneticisi
başta olmak üzere yedi üst düzey yöneticisi, “seri
intiharlara yol açan iş organizasyonundaki
sorumlulukları
nedeniyle
kurumsallaşmış
psikolojik taciz” suçlamasıyla yargılandılar.

gününü bir farklı kişi anlatıyor. Bizler de burada
emsal davalarımızı, mücadelelerimizi daha geniş
kitlelerle, farklı format ve hitap arayışıyla
paylaşmalıyız. Çalışma acısı ile mücadelenin iç
içe geçtiği, zihin sağlığı ve işin yan yana ele
alındığı o istisnai anların düşündürdüğü çok şey
var. Kapitalizmin kişiliklerimizle değil, dünyayla
kurduğumuz
ilişkileri
ifade
eden
karakterlerimizle
ilişkisini,
kapitalizmin
bugünkü karakterini, faillerini merkeze koyarak
ele almak örgütlenmekten başka nedir ki?

Davayı Fransa’da takip eden İSİG Meclisi'nden
Nilgün Güngör’ün tabiriyle “intiharların,
yaşanan acıların kişisel yaşamlara sıkışıp
boğulmaması, tek tek bireylerle kalmayıp sınıf
mücadelesinin konusu olması için” yaşamlarına
kendi elleriyle son verenlerin çağrısı alındı,
onların çığlığı France Télécom davasını sınıfsal,
politik bir dava haline getirdi. Sendikacılar,
işyeri hekimleri, hijyen, işçi sağlığı ve iş
güvenliği komitesi üyeleri, halk sağlığı örgütleri
davanın takipçisi oldu. Yargılanan yöneticiler
psikolojik tacizden bir yıl hapis ve para
cezalarına mahkûm edildi. Şirketin tüzel kişiliği
de kurumsal psikolojik tacizden yüklü miktarda
para cezası ödemeye mahkûm edildi. Duruşmalar
sırasında psikolojik taciz kavramı iş ilişkilerinde
ilk defa bireyler arası bir suç olmaktan çıkıp
“sistemik”, “kurumsal”, “şirketin yeniden
yapılanma stratejisinin ve patojen iş
organizasyonunun parçası” olarak tanımlandı.
Savunma avukatları vakayı işveren tarafından
“toksik yönetim ve işletme şiddeti yoluyla
örgütlenmiş bir kitlesel iş kazası” olarak
tanımladı.
6 Mayıs-11 Temmuz 2019 arasındaki 41 günlük
yargılama ve 19 Aralık 2019’da kararı açıklanan
bu öncü davayı, müdahil olan, mücadele eden
onlarca farklı kişinin sesinden ve duruşma
salonundan ruh hallerini yansıtan çizimlerle
anlatan bir kitap yayınlandı 2020’de, Daha
Güçlülerin Aklı – France Télecom Davası
Kronikleri adında. Solidaires sendikasının
sözcülerinden Eric Beynel’in derlediği, Claire
Robert’in çizdiği bu kroniklerde her duruşma
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İSİG Meclisi 2021 Yılı İş Cinayetleri
Raporunu Açıkladı:
2021 Yılında En Az 2 Bin 170 İşçi İş
Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti
Bedri TEKİN
Makine Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı

1235, 1886, 1730, 1970, 2006, 1923, 2019
1736, 2427, 2.170; Sıralı rakamlar İSİG Meclisi
Raporlarına göre 2013-2021 yılları arasında her
yıl iş cinayetlerinde ülkemizde kaybedilen
canların sayısı.

düşerek hayatını kaybeden 65 yaşındaki
Mehmet Kapukayaydı. Covid-19 nedeniyle
hayatını kaybeden 65 yaşındaki Dr. Teymur
Bakaldı.
Antep'te
çalıştıkları
terlik
imalathanesinde kalan ve gece çıkan yangın
sonucu yaşamlarını yitiren 16 yaşındaki
Mahmut Maruf ile 18 yaşındaki Hamza Nasır
isimli Suriyelilerdi. İstanbul Avcılar'da bir
inşaatta vinç kulesi merdivenlerinden çıkarken
üç metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren
65 yaşındaki operatör Yaşar Tanyeri idi. İzmir
Bergama'da 2 fabrika arasındaki duvarın
çökmesi sonucu yaşamını yitiren 43 yaşındaki

Onlar sadece rakam değil, can, arkadaş, dost,
eş, sevgili, anne, baba, evlat, kardeşti. Onlar;
Denizli Merkezefendi'de çalıştığı pastanede
bindiği yük asansöründe asansörle dolap
arasında sıkışarak yaşamını yitiren 14 yaşındaki
Davut Ulaş Kayacandı. Adana Seyhan'da
inşaatta el arabasıyla kum taşırken 8.kattan
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Hülya Duraç ve 52 yaşındaki Necla Davulcu
idi. Uşak'ta saçlarını hallaç makinesine
kaptırarak hayatını kaybeden 55 yaşındaki
Sevim Kardeş idi.

doğru bir yaklaşımdır, SGK’da bu yöntemi
benimsemelidir. SGK tazmin konusunda bu
işten kaçınıyorsa en azından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
bu
doğrultuda
davranmalıdır. İSİG Meclisi raporlarındaki
sayılardan hiçbir kuşku yoktur, raporlarda kaza
geçirenin ad-soyadı, yaşı, nereli olduğu,
kazanın hangi şehirde, hangi sektörde olduğu
net olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. SGK
istatistiklerinde
bu
ayrıntıya
rastlayamamaktayız.
İSİG Meclisinin “iş
cinayetleri” kavramını kullanması halen neden
“iş kazası değil de iş cinayeti” kavramı
kullanılıyor gibi bir tartışmanın sürmesine
neden olsa da tekrarlanan nedenlerle süre giden
ölümlere “kaza değil cinayet” denilmesinden
daha doğal bir şey yoktur.

Ülkemizde “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
İstatistikleri” resmi kurum olarak her yıl SGK
tarafından açıklanmakta, İSİG Meclisi her ay
açıkladığı iş cinayetleri raporunun yanında
yıllık iş cinayetleri raporunu da açıklamakta.
İSİG Meclisi 2021 Yılı İş Cinayetleri
Raporunda yer alan bilgilere 2021 yılında da 770’e her yaştan, T.C. vatandaşı, göçmen, kadın,
erkek en az 2.170 kişi iş cinayetlerinde hayatını
kaybetti. Bunlardan 62’si 18 yaşından daha
küçüktü, 143’ü de 65 yaş ve üzeri yaşta idi.
İSİG Meclisi yayınladığı verileri, ulusal
basından, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş
güvenliği
uzmanları,
işyeri
hekimleri,
sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz
bilgilere dayanarak toplamaktadır. Bu nedenle
hemen hiç, meslek hastalığına ilişkin verilere
rastlanmamaktadır. SGK istatistiklerine göre de
ülkemizde meslek hastalığı yok gibi, oysa ILO
normlarına göre, meslek hastalıkları sonucu
ölüm iş kazası sonucu ölümlerin en az 6 katıdır.
Buna göre 2021 yılında Türkiye’de meslek
hastalıklarından en az 13.020 kişi hayatını
kaybetti.

Bu ülke, Soma’da 301 ölümün olduğu iş
cinayetinden sonra, “Bunlar olağan şeylerdir.
Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır.
Bunun yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza
olmayacak diye bir şey yok” denilen bir ülke,
yüzlerce canın gittiği iş cinayeti davasına bakan
yüksek yargı dairesi üyelerinin değiştirilerek,
yargı organının eski kararı olan sanıkların
“olası kast” ile yargılanmaları yerine “ bilinçli
taksir” ile yargılanmasının sağlandığı bir ülke,
Soma’da 301 canın gitmesini protesto edenleri
tekmeleyenlerin “Ticari Ateşe” yapıldığı bir
ülke. İş cinayetleri sonrasında iş güvenliği
uzmanları dışında hemen hiç kimsenin ceza
almadığı bir ülke.

Son yıllarda SGK, sürekli iş göremezlik
sayılarını açıklamaktan vazgeçti, ancak
SGK’nın
2020
yılı
istatistiklerini
incelediğimizde 2020 yılı sonu itibari ile iş
kazaları nedeni ile 77.732, meslek hastalığı
nedeni ile 2.831 kişinin sürekli iş göremezlik
gelir aldığını görmekteyiz.

Bu ülke İnşaat-İş, Devrimci Yapı-İş gibi birkaç
sendika dışında, işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda talepleri için eylem yapan hemen,
hemen hiçbir sendikanın olmadığı bir ülke.
Hemen, hemen hiçbir sendikanın toplu
sözleşme metinlerinde dişe dokunur bir işçi
sağlığı iş güvenliği hükmünün olmadığı,
“işyerinde ecza dolabı bulundurulacak”,
“işçilere yoğurt, süt verilecek” gibi anlamsız
hükümlerin yer aldığı bir ülke. İşçi sağlığı ve
güvenliğine ilişkin talepleri doğrultusunda

İSİG Meclisi raporlarındaki ölüm sayıları ile
SGK İstatistiklerindeki ölüm sayıları arasındaki
farkın bir bölümü İSİG Meclisi ev hizmetleri,
güvenlik, esnaf, çiftçi, kamu çalışanı, Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşlık
haklarından
yararlanamayan işçi gibi tüm çalışan kesimlerin
geçirdiği kazaları raporlarına almasıdır. Bu
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eylem yapan 3. Havaalanı inşaatı işçilerinin
aylarca cezaevinde yattığı bir ülkedir bu ülke.

2. İş cinayetlerine ilişkin yargılamalardan
sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partilerin
bile haberi olmamakta, belki de birçok cinayet
hakkında takipsizlik kararı verilmekte, dava
açıldığında da para cezası ile sonuçlanmaktadır.
Elbette ki, yargılanmalar izlenmeli, kamuoyu
bilgilendirilmeli, baskı aracı olunmalıdır.
Sendikaların, DKÖ’lerin, sol, sosyalist
çevrelerin yeteri kadar olmasa da duruşmalarda
olmaları ailelerdeki olumlu, sanıklar ve
vekilleri
üzerindeki
olumsuz
etkisini
göstermektedir. Ancak, öldükten sonra sahip
çıkmak yerine, işçilere “Yaşam Hakkı”, “
Sağlıklı Yaşam Hakkı” nın önemi kavratılmalı,
işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının
vazgeçilmez bir talep olduğu bilinci ile işçiler
mücadeleye sevk edilmelidir.

Bu ülkede çalışma yaşamı esnekleştirilmiştir,
geçici işçilik, ödünç işçilik, taşeronda çalışma,
denkleştirme, telafi çalışması yasal hale
getirilmiştir.
Bu ülke, akıllı cep telefonu üreticisinden, hava
yolu şirketlerine, kargo şirketlerine, galvaniz
fabrikalarına, tekstil fabrikalarına hemen her
sektörde çalışanların sorgusuz sualsiz, işten
çıkartıldığı bir ülke.
Bu ülke, asgari ücretin ortalama ücret olduğu,
günde 12 saat çalışmanın olağan karşılandığı
bir ülke.
Onun için her yıl yüzdelik oranlar bile
değişmeden, Yapı işkolunda, tarım-orman
işlerinde, metal işlerinde, maden işlerinde
taşımacılıkta, tekstilde, enerji işkolunda işçiler
can veriyor.

3. Sendikalar, örgütlü olsun ya da olmasın,
kendi işkollarındaki işyerlerinde İşçi sağlığı iş
güvenliği denetimi yapabilmelidir.
4. İşyerlerindeki çalışan temsilcilikleri, sadece
işverenler tarafından değil, sendikalar, meslek
örgütleri tarafından eğitime tabi tutulmalı,
çalışan temsilcileri mutlak iş güvencesine sahip
olmalıdır.

- İş cinayetlerinin nedeni, sermayenin kar
hırsıdır,
işyerlerinin
denetlenmemesidir,
denetlenen
işyerlerine
idari
ceza
uygulanmamasıdır,
Ölümlerin
cezasız
kalmasıdır. Çalışanların örgütsüzlüğüdür, Her
ne kadar İSİG Meclisi raporlarında ölümlerin
en az %95’inin sendikasız çalışanlar olduğu
görülse de işçi sağlığı ve güvenliğinin
sendikaların gündeminde olmamasıdır.

5. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başta olmak
üzere çalışma yaşamına ilişkin tüm
düzenlemeler yeniden ele alınmalı ve
düzenlenmelidir.

Bu böyle mi gidecek, Çıkış yolu, Umut Yok
mu; Elbette ki var;

6. DİSK, KESK, TMMOB, TTB yıllardır, idari
ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek
örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü
oluşturulmasını savunmaktadır. Bu konu yasal
dayanağa kavuşturuluncaya kadar en azından
bu 4 örgütün katılacağı enstitü hayata
geçirilmelidir.

1. Yıllardır, sınırlı da olsa, bazı sendikalar,
meslek örgütleri, siyasi partiler işçi sağlığı ve iş
güvenliğine ilişkin söz söylüyor, etkinlikler
düzenliyor, ancak ölümler azalmıyor. Kendi
kulvarlarımızda ayrı, ayrı koşturmaktansa,
kulvarlarımızı işçilerin, sendikaların kulvarları
ile buluşturmalıyız. Bu buluşma, zaman, zaman
yapılan,
panel,
söyleşi,
seminer,
sempozyumlarda buluşmanın dışına taşmalı,
uzun süreli birliktelikler haline dönüşmeli,
ortak projeler gerçekleştirilmeli.

7. İşyerlerine işçi sağlığı güvenliği hizmetleri
“piyasa koşullarında” verilmektedir. İşçi sağlığı
ve iş güvenliğinin sağlanmasında kamu
hizmeti, kamu denetimi anlayışı hâkim
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olmalıdır. Yukarıda sözü edilen enstitü,
hizmeti, denetimi ve eğitimleri organize eden,
yerine getiren unsur olmalıdır. Halen
uygulanmakta olan OSGB anlayışına son
verilmelidir.
8. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için
cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır.
9. İşyerlerinde işçi sağlığı güvenliğinin
sağlanması
yükümlülüğünün
işveren
yükümlülüğü olduğu gerçeğinden hareketle
kazalar sonucu uygulanacak cezalar en azından
olası kasıt hükümleri çerçevesinde olmalıdır.
10. Sendikalar, siyasi partiler, emek ve meslek
örgütleri iş cinayetlerinde sadece ve sadece
işverenlerin sorumlu olacağı konusunda net
duruş sergilemeli, uzman, hekimin kusurlu
olabileceği gibi bir düşünceyi taşımamalıdırlar.
11. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri,
belirli aralıklarda, meslek örgütleri tarafından
yenileme eğitimine tabi tutulmalı, ayrıca
faaliyetleri ilgili meslek örgütleri, sendikalar
tarafından denetlenmelidir
.
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Kuryeler: “Tüccar Plasiyer” Değil Bağımlı
İşçi
Deniz İPEK

Pandemi, artan enflasyon, temel tüketim
mallarına gelen zamlar, hayat pahalılığının
yarattığı ağır geçim sıkıntısı ve yoksullaşmaya
karşı işçilerin itirazları, tepkileri, direniş ve
mücadeleleri 2022’nin ilk gününden beri ülke
genelinde yaygınlaşıyor. İlk olarak Trendyol,
Yemek Sepeti ve Yurtiçi Kargo gibi taşımacılık
ve kargo sektöründe başlayan işçilerinin
eylemleri yeni bir tartışmayı gündeme getirdi:
Esnaf-kurye modeli. Türkiye’de daha çok esnaf
kurye uygulamasıyla olarak bilinen “gig”
ekonomi modeli çalışanların “parça başı iş”
olarak bilinen bağımlı iş ilişkisini sözde şirket
ilişkisine çeviriyor. Bu modelin emekçilere
özgürlük vereceği ve “kendi işinin patronu”
olma lüksü yaşatacağı mottosuyla ortaya
çıkarken, gerçekte işin böyle yürümediği,
dünyanın pek çok yerinde farklı örneklerle
görüldü. “Gig” ekonomisi nedir peki? Platform
kapitalizminin emekçiyi ve emek mücadelesini
en çok etkileyen biçimi denilebilir. Dijital
ekonomi, paylaşım ekonomisi, endüstri 4.0,

platform
ekonomisi/kapitalizmi
cep
telefonumuzdan bilgisayarımıza kadar her yere
sirayet eden karmaşık ekonomik ilişkilerini
adlandırmada kullanılan tanımlardan birkaçı.
Gig, müzik sektöründen gelme bir terim olup
kısa süreli işler anlamına gelmektedir. Gig
ekonomisi tam da anlamına uygun olarak, kısa
süreli, taban ücret garantisi olmayan ve
güvencesiz işlerin dijital platformlar üzerinden
yaygınlaştığı iktisadi ilişkileri tanımlar.
Sistem; şirket-çalışan ilişkisini şirket-şirket
ilişkisine çevirerek, kapitalizme yeni bir
manevra alanı kazandırıyor. Teknolojinin
ivmelendirdiği platform kapitalizmi, dijital
kapitalizm, şirketlerin sermaye yapılarında da
önemli değişiklikler yarattı. Fabrika, makine
gibi sabit sermayelerin yerini, yıllık olarak satın
alınan yazılımlar, kiralan bilgisayarlar alırken,
artık şirketlerin sabit sermayeleri, algoritmalar
ve yapay zeka oldu. Nasıl erken kapitalizm
döneminde şeker, sonraki dönemlerde kömür
ve petrol kapitalist sistem içerisinde
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dönüştürücü etkiye sahip olduysa, kişisel
verilerimiz de dijital kapitalizmde öylesine
dönüştürücü etkiye sahip.

“Tüccar plasiyer”
Türkiye’de hukuki anlamda iş kanununda bu
tür hızla yaygınlaştırılan platform tarzı işleri
tanımlayan hiçbir hüküm ve madde yok. Bu tür
işler Borçlar Kanununda, o da Yargıtay’ın
saçma bir emsal kararı üzerinden, “tüccar
plasiyer” olarak tanımlanıyor. Eski sokak
sütçüleri ve yoğurtçularını veya günümüzde
belli bir firmanın ürünlerini kapı kapı dolaşarak
satmaya çalışan veya ürünlerin tanıtım, reklam,
satışını yapanları kapsayan bu muğlak
kavramın platform işçilerine, moto kuryelere
uygulanması
hukuksuzluktur.
Platform
şirketleri Yargıtay’dan aldıkları bu karardan
sonra kumanda ettikleri on binlerce işçiyi
“hukuken” işçi saymayıp “esnaf, tüccar, kendi
hesabına çalışan…” vb kapsamına geçirmeye
başladılar.

“İşten atıldınız” mesajı bile yok
“Uber tarzı işler” ya da “gig işleri” denilen bu
tür dijital platform şirketlerine bağlı işler,
dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de hızla
yaygınlaştırılıyor. Yaygınlaştırılıyor çünkü,
neoliberalizmin emeği daha fazla, kuralsız,
tamamen güvensizleştirerek katmerli sömürme
yolları aramaya devam ediyor. Motokuryelik
gibi dijital platform şirketlerine bağlı işler,
taşeron işçiliğin tamamen sosyal güvenlikten
mahrum bırakan en vahşi sömürü metotlarında
yeni bir versiyon. Platform şirketleri tarafından
organize edilen işler, taşeronluk sisteminden ve
hatta kiralık işçilik sisteminden bile farklı.
Platform işleri, emek gücünün satış
koşullarında toplu sözleşmeye (ya da ihaleye)
değil, bireysel sözleşmeye dayalı. Platform
işleri, bilgisayar algoritmaları tarafından
düzenlenip ve kontrol ediliyor. Yani belli bir
platform şirketinin verdiği işlerde çalışan bir
işçinin, diyelim ki hastalık izni almak veya bir
talepte bulunmak için başvurabileceği bir
mercii bile yok. Bir moto kurye algoritma
tarafından atanan işi yapmayı reddettiğinde, ya
da algoritma tarafından belirlenen sürede
yapamadığında veya bir müşteri şikâyeti
olduğunda, yine algoritma tarafından platforma
girmesi engelleniyor. Bu, cep telefonundaki
algoritmadan yeni iş talimatı alamaması, yani
işten atılmış olması anlamına geliyor, ama
burada artık bir “insan” tarafından bir insana
yazılmış “işten atıldınız” mesajı bile yok.
Platformlara bağımlı çalışan işçiler, dijital
platform şirketlerinin algoritmalarının uzantısı
gibiler. Fabrika işçilerinin insanüstü bir hızla
çalışan makinelerin bir çarkı, bir dişlisi haline
getirilmesi gibi, platform işçileri de insanlık
dışı koşullarda insanüstü bir hızla çalışmayı
dayatan dijital algoritmaların bir istatistik
verisine indirgenmiş durumda.

SGK verileri esnaf kurye sayısını gösteriyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri
üzerinden Türkiye’deki sektördeki nicel
duruma bakarsak. SGK’nin “Taşımacılık İçin
Depolama ve Destekleyici Faaliyetler” ile
“Posta ve kurye faaliyetleri” olarak tasnif ettiği
iki sektörlerde pandemi öncesinde (Kasım
2019) 312 bin sigortalı çalışırken Kasım
2021’de bu sayı 380 bine çıkmış. Posta ve
Kurye Faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 50
binden 80 bine çıkmış. Posta ve kurye
faaliyetlerindeki istihdam artışı yüzde 60 ile en
yüksek sektörlerden biri olmuş. Fakat 80 bin
kişi posta ve kurye faaliyetleri için oldukça
sınırlı bir sayı. Bu alanda çok daha fazla çalışan
olduğu biliniyor. Nitekim bunu anlayabilmek
için SGK’nin kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışanlar (4/b) sayılarına bakıldığında 4/b
kapsamındaki sigortası sayısının “esnaf kurye”
sayısının etkisiyle pandemiye rağmen 350 bin
kişi (yüzde 17 oranında) arttığı görülüyor.
Çalışanların ürettikleri değerden aldıkları
pay yüzde 10
Kargo taşımacılığında kendi hesabına çalışma
aldatmacası: Esnaf kurye modeli başlığı ile
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saha çalışması yapan Pamukkale Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Erkan Kıdak tarafından
yapılan araştırmada, iş kolundaki artı değer
oranının ne denli yüksek olduğunu gözler
önüne seriyor. TÜİK Sanayi ve Hizmet
İstatistikleri (2019) çerçevesinde yazar
tarafından oluşturulan verilere göre çalışan
başına personel maliyeti yıllık ortalama 40 bin
204 TL iken çalışan başına ciro miktarı yıllık
ortalama 390 bin 65 TL. Yapılan bu analiz,
çalışan sayısı hesabında işveren ve kendi
hesabına çalışanları ve ücretli çalışan işçileri
kapsamakta. Çalışanların ürettikleri değerden
aldıkları pay oranı yaklaşık 10’da 1
dolaylarında. Üstelik bu maliyetlerin içerisinde
yalnızca ücret değil, aynı zamanda sosyal
güvenlik primleri, gelir vergileri, sosyal
yardımlar, ikramiye ve primler, yemek
yardımları, servis yardımları, ayni ve nakdi tüm
personel harcamaları yer alıyor. Sadece ücretli
çalışan işçilerin baz alınarak işveren ve kendi
hesabına
çalışanları
(esnaf
kurye)
çıkarıldığında ücretli çalışan başına personel
maliyeti yıllık ortalama 58 bin 533 TL oluyor.
Ulaştırma ve lojistikteki ocak 2021 yılı toplam
ciro artışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
10.1. Nace Rev.2’deki 53 kodlu posta ve kurye
hizmetlerinde, 2021 yılının ocak ayındaki ciro
artışı bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde
65.8 düzeyinde. 2020’nin aralık ayında ise bu
oran yüzde 73.3 ile rekor bir artış oranı
yakalanmış. Ciro endeksleri verilerinde, posta
ve kurye hizmetlerindeki yıllık ciro artışı,
hizmetler sektöründeki faaliyetlerin tamamının
üzerinde.

518 kişi artarak sayısı 84 bin 672 olmuş, iş
kolundaki sendikalaşma oranı da geçen yıl
yüzde 9.62 iken yüzde 10.65 olmuş.
Türkiye’nin genel sendikalaşma oranı ise geçen
yıl yüzde 14.40 iken bu yıl 14.32’ye gerilemiş.
İş kolundaki sendikal yoğunlaşma oranı 0.25.
‘Alt işveren’ olarak değerlendirmek de
mümkün değil
Esnaf kuryeleri, iş hukuku açısından alt işveren
olarak değerlendirmek de mümkün değil. Zira
alt işveren olarak tanımlamanın koşulları,
kanunda açık bir biçimde belirtilmiştir. Asıl
işverenin işveren niteliğinde olması, alt işveren
işçilerinin yardımcı işlerde veya uzmanlık
gerektiren bir işte çalıştırılması, alt işverenin
işinin asıl işverene bağımlı ve sürekli olması, alt
işveren işçilerinin sadece asıl işveren işyerinde
çalışması... Tüm bu koşulları sağlaması halinde
kurulan sözleşme ilişkisi alt işverenlik olarak
tanımlanmakta. Esnaf kurye modeliyle çalışıp
görüşme yapılan kişilerden hiçbiri işveren
olmadığı için alt işveren olarak değerlendirmek
mümkün değil.
Alt işveren-asıl işveren ilişkisi hileli
Kanun maddesinde yardımcı işlerde veya asıl
işin bir bölümünde alt işveren ilişkisinin
kurulabilmesi için gerekli unsurlar sayılırken
“ve” ifadesinin kullanılması, tüm koşulların
aynı anda taşınması gerektiğini açıkça
gösteriyor. Madde hükmünden asli işler veya
yardımcı işler dışında iş alan işverenin alt
işveren olarak nitelendirilemeyeceği de açıkça
anlaşılıyor. Alt işveren olarak tanımlanma
koşulu işyerinin gerekleri ve teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektirme unsurlarıyla
sınırlandırılmakta.
Kargo
taşımacılığı
sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin asıl
işleri; gönderiyi teslim alma, kontrol ve
yükleme, dağıtım. İşverenlerin asıl işlerinden
bir bölümünü alt işverene yaptırması,
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle
uzmanlık
gerektirmeye
dayanmalıdır ve işçilerin sadece bu işyerlerinde

İşkolunda örgütlenme düşük
Türkiye’de taşımacılık iş kolundaki sendikal
örgütlenmeye de rakamlarla bakılınca...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
(ÇSGB) 2022 yılı ocak ayı istatistiklerine göre
taşımacılık iş kolunda çalışan işçi sayısı geçen
yıla oranla 90 bin 675 artarak 902 bin 317. İş
kolunda faaliyet gösteren sendika sayısı 13.
Toplam sendikalı işçi geçen yıla gören 6 bin
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çalıştırılması gerekiyor. Kıdak’ın araştırma
kapsamındaki görüşmecilerin tamamı sadece
işverene ait işyerlerinde çalışmakta. Ancak asıl
işlerin tamamının alt işverene devredilmesi gibi
bir sonuç, kurulması muhtemel olan alt işverenasıl işveren ilişkisinin muvazaalı (hileli) olduğu
sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla esnaf kurye
şirketlerinin işçi istihdam edilmesi durumunda
kurulacak olan sözleşmenin niteliği konusunda
bir belirsizlik söz konusudur. Böyle bir
durumda, işçilerin asıl işveren işçisi olarak
istihdam edilmeleri gerekmektedir. Nitekim
kanuni olarak alt işverene verilmesi mümkün
olmayan işlerde çalıştırılan işçilerin, en baştan
itibaren asıl işverenin işçileri olarak işlem
görmesi icap etmektedir (4857 s.İşK. md.2/7).
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 2017/4555 sayılı
kararında, bu hükmün kamu/özel veya farklı
ayrımlara tabi tutularak yorumlanmasının
eşitlik
ilkesine
aykırı
olacağını
vurgulamaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
başka bir kararında da asıl işveren-alt işveren
ilişkisi aracılığıyla işçi temininin gizlenmesini
muvazaalı işlem olarak tespit etmektedir. İlgili
kararda açık bir biçimde alt işverenin belirli bir
uzmanlığa, organizasyona ve hukuksal
bağımsızlığa sahip olmasının gerektiği
vurgulanıyor.

trafikten ve yol durumundan kaynaklı olarak
stres
yaşıyor.
Motokuryelerin
çalışma
ortamının çalışma koşulları boyutuna ek olarak
çalışma ortamındaki dinlenme ve mola alanları
incelendiğinde ise katılımcıların yüzde
77,3’ünün belirli bir dinlenme alanı
bulunmazken yüzde 22,6’sının kurum
tarafından sağlanmış belirli bir dinlenme alanı
bulunmakta.
Dinlenme alanları bile yok
Araştırma
kapsamında
motokuryelerin
dinlenme
alanlarının
mevcudiyeti
ile
yaşadıkları
ergonomik
risklerin
(ağrı
problemleri dâhil) ve fiziksel dinçliklerinin
ilişkisi incelendiğinde belirli bir dinlenme alanı
bulunmayan motokuryelerin yüzde 61’i işini
yaparken kendini fiziksel olarak yorgun
hissettiğini bildirmiş. Ayrıca katılımcıların
dinlenme alanını yeterli bulmaması ile bedensel
ağrı problemleri arasında pozitif bir ilişki
bulunmuş. Ağrı problemleri yaşadığını
söyleyen katılımcıların yüzde 51,9’u sahip
oldukları
dinlenme
alanlarını
yeterli
bulmadıklarını belirtmiş. Bu durum dinlenme
alanını yeterli bulmayan motokuryelerin daha
fazla ağrı problemi yaşamakta olduğunu
gösteriyor.
Motokuryelerin yüzde 48’nin kaskı bile yok,
yüzde 68’i çalıştığı yerde İSİG eğitimi
almamış
Motokuryelerin teslimat süresince kullandıkları
koruyucu donanım ve teknik ekipmanlara dair
psikososyal riskler incelendiğinde kuryelerin
yüzde 52’sinin kaska sahip olduğu tespit
edilmiş. Uyruğa göre ekipman dağılımına
bakıldığında Suriyeli motokuryelerin yüzde
65,8’i, Türkiyeli motokuryelerin yüzde 31,3’ü
koruyucu ekipmanların hiçbirine sahip değil.
Teslimat süresince motosiklet kullanmanın
motokuryeler üzerindeki etkisi incelendiğinde
ise katılımcıların yüzde 51,3’ü sürekli motor
kullanmaktan ötürü ergonomik problemler (bel
ağrısı, postür sorunları, göz ve baş ağrıları)

ILO’dan psikososyal risk analizi
ILO tarafından Aralık 2021 tarihinde
“motosikletli kuryeler odağında teslimat
sektörü çalışanlarında psikososyal risk analizi”
adlı
çalışmanın
raporu
yayınlandı.
Motokuryelerin çalışma ortamlarına dair
psikososyal riskler incelendiğinde; kuryelerin
yüzde 84’ünün yağmur, aşırı sıcak, aşırı soğuk
gibi olumsuz hava koşullarında çalışmaktan
dolayı zorluk yaşadıkları görülmüş. Bu durum
uyruğa ve cinsiyete göre incelendiği zaman
benzer şekilde hava şartlarından dolayı yaşanan
zorluklar dile getirilmiş. Motokuryelerin
çalışma ortamıyla ilgili karşılaştıkları bir diğer
risk faktörü ise trafik ve yol durumu olarak
belirlenmiş. Katılımcıların yüzde 72,7’si
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yaşadığını belirtmiş. Bu durum cinsiyete göre
incelendiğinde benzer sonuçlar bulunmakta.
Türkiyeli kadın motokuryelerin yüzde 57,1’i,
erkek motokuryelerin yüzde 50’si bu
problemleri yaşadığını bildirmiş. Ergonomik
risklerle ilişkili faktörler araştırıldığında ise
meslekte geçirilen sürenin, dinlenme alanı ve
mola koşullarının ergonomik riskleri etkilediği
bulunmuş. Meslekte daha uzun süredir çalışan
motokuryelerin daha fazla ağrı problemi
yaşadıkları görülmüş. Motokuryelerin fiziksel
güvenliklerine ve güvenlik algılarına dair
psikososyal
riskler
incelendiğinde
motokuryelerin yüzde 83,4’ü yaptıkları iş
tehlikeli bulurken yüzde 93,3’ü iş kazası riski
yüksek bir işte çalıştığını belirtmiş. Bununla
beraber katılımcıların yüzde 58,6’sı ise
çalışırken kaza geçirme endişesini sık sık
yaşamakta.
Bu
durum
uyruğa
göre
incelendiğinde Suriyeli motokuryelerin yüzde
76,1’i, Türkiyeli motokuryelerin yüzde 91,1’i
yaptığı işi tehlikeli bulmakta; Suriyeli
motokuryelerin yüzde 86,8’i, Türkiyeli
motokuryelerin yüzde 95,6’sı motokuryeliği iş
kazası riski yüksek bir iş olarak görmekte.
Katılımcıların iş kazası geçirme oranlarına
bakıldığında ise yüzde 59,3’ünün iş kazası
geçirdiği görülmüş. İş kazası oranları uyruğa
göre incelendiğinde Suriyeli kuryelerin yüzde
55,3’ü, Türkiyeli motokuryelerin yüzde 60,7’si
motokuryelik yaparken iş kazası geçirmiş.
Ayrıca araştırmada yer alan motokuryelerin
yüzde 68’i çalıştığı yerde İSG eğitimi almamış.
Daha önce iş kazası geçirmiş kuryelerin yüzde
65,1’inin İSİG eğitimi almadığı görülmüş. İSİG
eğitimlerinin iş kazaları üzerindeki etkisi
önceki
çalışmalarla
desteklenmekte.
Motokuryelerin iş yüküne dair psikososyal
riskler incelendiğinde motokuryelerin yüzde
60,7’si iş yoğunluğu sebebiyle fazladan
çalışmaları
gerektiğini
belirtirken
bu
katılımcıların sadece yüzde 33,3’ü iş yükünün
fazla geldiğini belirtmiş. Bu durum uyruğa göre
incelendiğinde Suriyeli motokuryelerin yüzde

52,6’sı, Türkiyeli motokuryelerin yüzde 63,4’ü
iş yoğunluğu sebebiyle fazladan mesaiye
kalmaları gerekiyor. Araştırmaya katılan
motokuryelerin algılanan hız ve zaman baskısı
incelendiğinde motokuryelerin yüzde 41,4’ü
teslimat için tanınan sürenin yeterli
gelmediğinden bahsederken yüzde 16’sı bu
konuda kararsız olduğunu ifade etmiş. Bununla
beraber motokuryelerin yüzde 42,7’si hız
baskısını üzerinde çok fazla hissettiğini, yüzde
11,3’ü bu konuda kararsız olduğunu belirtmiş.
Bu
durum
çalışma
statüsüne
göre
incelendiğinde esnaf kuryeler hız ve zaman
baskısını kuruma bağlı olarak çalışanlardan
daha fazla hissetmekte. Hız ve zaman baskısı
yönetici ile ilişkiler boyutuyla birlikte
incelendiğinde, hız ve zaman baskısı
hissetmeyen katılımcıların bu baskıyı hisseden
katılımcılara oranla yönetici ile ilişkiler
puanları anlamlı ölçüde yüksek çıkmış.
Yöneticileri ile kurduğu iletişimden memnun
olmayan motokuryelerin yüzde 59,1’i aynı
zamanda hız ve zaman baskısı hissetmekte.
Bununla
beraber
yöneticisi
tarafından
psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalan
motokuryelerin yüzde 62,5’i zaman baskısı,
yüzde 75’i hız baskısı hissettiğini belirtmiş.
İhtiyaç durumunda yöneticilerine kolaylıkla
ulaşamadığını belirten motokuryelerin yüzde
80’i zaman baskısı hissederken yüzde 73,3’ü
hız baskısı hissetmekte.
2021 yılında en az 30 moto kurye, iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdi
Twitter'da motokuryelerin yaşadıkları zorlu
süreçleri, artan iş yoğunluğu ve yaşanan
ölümleri haberleştiren Moto Kurye HaberYorum hesabı, 2021 yılında elde ettiği verileri
paylaştı. Motokurye ölümleri raporuna göre,
2021 yılında en az 30 motokurye iş
cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Verilere göre
yaşamını yitiren motokuryelerin yarısına yakını
20’li yaşlarındaki gençlerden oluşuyor. 2
kuryenin 18 yaşının altında olduğu
belirlenirken 22 Aralık’ta Bakırköy’de
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yaşamını yitiren göçmen kuryenin üzerinden
kimlik çıkmadığı için ismine ulaşılamamış.
2021’de motokuryelerin yaşamını yitirdiği iş
cinayetlerinin en çok İstanbul, İzmir ve
Denizli’de yaşandığı tespit edilmiş. Bunun
dışında Ankara, Bursa, Ordu, Kayseri, Urfa,
Antalya, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Konya,
Düzce, Gümüşhane ve Çanakkale’de iş
cinayetleri yaşanmış.
İşçi sınıfının yeni üyelerinin büyük kısmı
“hizmet” sektöründe
Depo ve dağıtım merkezi işçileriyle birlikte
kuryelik büyüyen iş sektörlerinden. Temel
faktörlerden biri perakende e-ticaret sektörünün
hızlı genişlemesi. Türkiye’de son 10 yıl içinde,
özellikle pandemiyle birlikte, e-ticaretle sipariş
veren kişi sayısı 34 milyona ulaşmış durumda.
Bu süreçte taşıma ve depo işçilerinin sayısı kat
be kat arttı. Dolayısıyla gerek dağıtımda gerek
de hizmet sektörünün çeşitli alanlarındaki
işçiler kahve ve fast-food zincir işçileri, dijital
yayıncılık, özel okullar, üniversiteler, çağrı
merkezleri, bankalar vb., yüksek eğitimli ve
yakın zamana kadar nispeten ayrıcalıklı olan
ancak hızlı bir yoksullaşmaya maruz kalan
işçiler (sağlık, hukuk, teknoloji, mühendislik,
danışmanlık şirketleri vb.) örgütlenme
arayışındalar. Önümüzdeki süreçte, BBC
Türkçe ve Dijitürk’te olduğu gibi mücadelelere
daha fazla şahit olmamız muhtemel. Nispeten
yakın zamanlarda genişleyen bu sektörlerde
işçilerin çoğu sendikasız, nispeten yüksek
eğitimli, kariyer hayalleri hızla yıkılmış,
işsizlikle
yüzleşmiş
ve
giderek
yoksullaşmaktalar.
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Hendek İçin Adalet
İş Cinayetlerinde Adalet Arayışı
Av. Elvan OLKUN

2020 yılında tespit edilebildiği kadarıyla;1
Türkiye genelinde 2427 işçinin,
Sakarya ilinde 57 işçinin,
3 Temmuz 2020 günü Sakarya'da 7 işçinin
çalışırken yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.

Gün içinde patlamalar devam ederken sayısı
tam olarak belirlenemeyen ancak 100'den fazla
olduğu tahmin edilen işçinin hayatından endişe
ediliyordu. Arama ve tespit çalışmaları
günlerce sürdü. Nihayet yaklaşık bir haftanın
sonunda 7 işçinin hayatını kaybetmiş olduğu
anlaşıldı. Bir kısmı sakat kalacak şekilde olmak
üzere 100'den fazla işçi yaralanmıştı.

3 Temmuz 2020 günü Sakarya'da Büyük
Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana
gelen patlamada işçiler Erhan Ateş, Halis
Yılmaz, Havva Çelik, Muhammet Aygün,
Muhammet Seyfi Çanakçı, Ramazan Kor ve
Sebahattin Tepeçınar hayatlarını kaybettiler.

Savcılık fabrika sahiplerinin, fabrikanın fiili
müdürlüğü görevi yaptırılan eski şoförlerinin,
genel ustabaşının, fabrikanın iki sorumlu
müdürünün ve iş güvenliği uzmanının
cezalandırılması istemi ile dava açtı.

Patlama, arazinin üzerine yayılan yoğun bulut
ve onun içinden gökyüzüne yükselen havai
fişek kıvılcımlarının görüntüsü ile hafızalara
kazındı.

Davanın açılması ile birlikte ailelerin ve sağ
kurtulan işçilerin adalet beklentisi yeni bir
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aşamaya ulaştı. Bir yanda menfaat (işverenin
karı), diğer yanda insan canı (işçinin hayatı) söz
konusu olmasına rağmen işçiler ve aileler
adalete ulaşmak için hala sabırla ve umutla
mücadele etmek zorundalar. Onlar kendi
yitirdikleri için sürdürdükleri adalet arayışında
bütün bir toplumun adalet açlığını da
görüyorlar.

davranışlarına devam etmişlerdi ve bilinçli
taksir düzeyinde sorumluydular. Ne var ki bu
karar da sorumluların etkili bir şeklide
cezalandırılmaları için yeterli değildi.
Neticede 7 işçinin hayatını kaybettiği son
patlamaya kadar hiçbir sorumlu etkili bir
şekilde cezalandırılmadı.
Bu fabrikaya ilişkin önceki örneklerde olduğu
gibi, pek çok iş cinayetinde3 sorumluların para
cezası ile cezalandırılması veya hapis cezasına
karar verilse dahi
ertelenmesi veya
uygulanmaması işverenleri işçi sağlığı ve iş
güvenliği yükümlülüklerini göz ardı etmeleri
konusunda cesaretlendirmektedir. İşçinin
ölümünden sorumlu olanların etkili şekilde
cezalandırılmaması olarak ortaya çıkan
cezasızlık karşısında işverenler, sonuçlarını
göze alarak güvensiz koşullarda ve yasaya
aykırı olarak işçi çalıştırmaya devam
edebilmektedirler.

Patlamaya giden süreç ve cezasızlık
3 Temmuz 2020 günü meydana gelen patlama
bu fabrikada işçilerin ölümü ile sonuçlanan ilk
olay değildi. Bundan önce patlamalar ve yangın
sebebiyle 2009-2020 yılları arasında kayıtlara
geçen beş olayda dört işçi hayatını kaybetmiş,
50 işçi yaralanmıştı. Bunların dışında işçilerin
yaralanmasıyla sonuçlanan ancak yargıya
yansımayan, üzeri kapatılan başka olaylar da
yaşanmıştı.
2011 yılındaki patlama ile ilgili olarak şirketin
iki ortağı ve yöneticisinin yargılandığı davada
Yargıtay sanıkların sorumluluklarının basit
taksir düzeyinde olmadığını tespit etmişti. 2
Yargıtay'a göre; patlamanın gerçekleştiği
bölümde çalışan ve genelde ilkokul mezunu
olan işçilere gerekli ve yeterli iş güvenliği
eğitimi verilmemiş, statik elektrik oluşturan
malzemelerde çalışma yapılmış, çalışma
alanında gereğinden fazla patlayıcı madde
bulundurulmuş, işçilere daha hızlı çalışmaları
ve daha fazla imalat gerçekleştirmeleri
hususunda baskı yapılmış, yeterli denetim ve
gözetim mekanizması oluşturulmamış, bu
işyerinde iki yıl önce benzer patlama neticesi 2
işçinin ölümü ve 47 işçinin de yaralanmasına
rağmen yeterli risk değerlendirme çalışmaları
yapılmamış, patlayıcı malzeme ile ilgili üretim
aşamaları
aynı
ortamda
bir
arada
gerçekleştirilmiş, cihazların alev geçirmez tipte
olması sağlanmamış, statik elektriğe karşı
önlem alınmamıştı.

İş organizasyonu
Bir iş cinayetinin meydana gelmesinden sonra
işverenler genellikle kendileri şirketin sahibi
ve/veya yöneticisi olsalar da iş güvenliği
konusunun
kendilerinin
sorumluluğunda
olmadığını ileri sürerler. Bu kocaman bir
çarpıtmadır.
Bir işyerinde işveren tarafından verilen stratejik
kararlar ve iş organizasyonu işin güvenli bir
şekilde yapılıp yapılmayacağını belirler.
İşverenler işyerinde uygulanan üretim
stratejisini, kullanılan üretim yöntemlerini ve
malzemeleri, çalıştırılan kişilerin niteliklerini
ve bir işyerinin nihai ürün çıktısını, en yüksek
düzeyde kar elde etmek için işin ne şekilde
organize edileceğini, nelerin yapılacağını ve
bunun için ne kadar para ayrılacağını
belirlerler. İşçinin içinde çalıştığı fiziki koşullar
işverenin stratejik kararları ile oluşturulur.4

Yargıtay'a göre sanıklar bu davranışlarının
sonucu olarak ölüm ve yaralanmanın meydana
gelebileceğini ön görmüşler, yine de

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
5. Maddesine göre, işverenin işle ilgili sağlık ve
güvenliği sağlama yükümlülüklerinin yerine
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getirilmesinde göz önünde bulundurulacak
ilkeler arasında "Teknoloji, iş organizasyonu,
çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma
ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme
politikası geliştirmek" de vardır. Bu ilkenin
hayata geçirilmesi için işverenlerin iş
organizasyonunu yaparken işçi sağlığı ve iş
güvenliğini de hesaba katmaları yasanın
gereğidir.

üretim alanlarında bulundurulması, depolama
ve üretim binalarının bir kısmının kaçak olması,
patlayıcı madde depoları ile üretim binalarının
iç içe olması, işçilerin üretim baskısı altında
çalıştırılmaları gibi patlamanın meydana
gelmesine etki eden diğer stratejik kararlar da
işveren tarafından verilmiş ve uygulanmıştı.

Hendek'te 7 işçinin hayatını kaybetmesi ile
sonuçlanan patlamadan sonra devam eden
yargılama
sürecinde
fabrikanın
iş
organizasyonunun mevzuata aykırı şekilde
oluşturulduğu ve mevzuatın emrettiği iş
güvenliği mekanizmasının işveren kararları ile
bertaraf edildiği ortaya çıktı.

Denetimsizlik
Tüzük'e göre valilikçe oluşturulan bir komisyon
tarafından yılda üç kere depoların ve yılda bir
kere
üretim
binalarının
denetlenmesi
gerekmektedir. Ancak denetimler önceden
haber alınmış ve hazırlık yapılmıştır. Denetim
günlerinde bazı birimler boşaltılmış, bazı
makinalar kapatılmış, o gün çalışılmayan
bölümlerdeki personel başka bölümlere
gönderilmiştir.

Patlayıcı madde imal eden bu fabrika Tüzük'e5
göre teknik bakımdan kimya yüksek
mühendisi, kimya mühendisi veya kimyager
olan
bir
sorumlu
müdür
tarafından
yönetilmelidir.

Fabrikada en tehlikeli üretimin yapıldığı yer
Çin Mahallesi olarak adlandırılmaktadır.
Denetim görevlileri fabrika alanında önemli bir
yer kaplayan ve içinde 15 bina bulunan Çin
Mahallesini hiç denetlememişlerdir.

Nitekim fabrikada iki kimyager sorumlu müdür
olarak görevlendirilmişti. Ancak işverenler iki
sorumlu müdürün üzerinde olacak şekilde,
kendilerinin önceki şoförü olan ve kendilerinin
sözünden çıkmayacağına güvendikleri bir
başka kişiyi üretim konusunda yönetici
pozisyonunda çalıştırmışlardı. Bu kişi işin
teknik olarak yürütülmesinde sorumlu
müdürlerden daha fazla yetki sahibi olarak ve
tüm fabrikaya hakim olacak şekilde
çalıştırılmıştı. Mevzuatın bir güvenlik
mekanizması olarak düzenlediği meslek
mensubu "sorumlu müdür"lük, fiilen aşılmıştı.
İşverenin bu kararı fabrikanın kuralsız bir
şekilde çalıştırılmasına imkân sağlamıştır.

Fabrikada tek bir depo patlayıcı madde deposu
olarak bildirilmiş olmasına rağmen başka
binalarda da patlayıcı madde depolanmıştır. Bu
kaçak patlayıcı madde depoları mevzuata aykırı
olarak üretim binaları ile iç içe konumda
bulunmaktadır. Denetim görevlileri yılda üç
kere yaptıkları depo denetimlerinde sadece tek
patlayıcı madde deposunu incelemişlerdir.
Patlayıcı maddelerin depolandığı diğer binalar
hiç denetlenmemiştir.
Bilirkişi incelemelerinde fabrikada mevzuatın
izin verdiğinin çok üzerinde patlayıcı madde
depolanmış olduğu, binaların bu işe uygun
olarak yapılmadığı, ruhsat alınmamış binalar
bulunduğu, sütre duvarlarının bulunmadığı,
makine ve ekipmanların mevzuata uygun
olmadığı veya mevzuata uygun şekilde
konumlandırılmadığı gibi pek çok durum tespit
edilmiştir. Ancak bunlar denetim görevlileri
tarafından hiçbir zaman rapor edilmemiştir.

İş organizasyonunun mevzuata aykırı olarak
oluşturulması kararının parçası olarak ayrıca ;
fabrikanın denetimden kaçırılması, kaçak,
kayıtsız üretim yapılması, mevzuatın izin
verdiğinin çok üzerinde patlayıcı maddenin
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Denetimlerin gereği gibi yapılmamış olması
sayesinde fabrikanın mevzuata aykırı olarak
çalıştırılmasına devam edilebilmiştir.

Statik elektriğe karşı uygun malzemeler
kullanılmamıştır. Tehlike yaratan elektrikli
aletler kullanılmıştır. Kişisel koruyucu
donanımlar verilmemiş veya eksik verilmiştir.

Kara düzen çalıştırma
Yukarıdaki sayılan mevzuata aykırı işlere ek
olarak üretim aşaması da kuralsız şekilde
gerçekleştirilmiştir.

Göze alınan sonuç: İş cinayeti
Çok tehlikeli işyeri niteliğinde olan fabrikadaki
kara düzen çalışmanın işçilerin ölümü ile
sonuçlanacağı bilinmektedir. Ancak işveren
daha hızlı ve yüksek kar için bu düzeni
sürdürmeyi tercih etmiştir.

Tüzük'e göre bu fabrikadaki üretim yerlerinde
en fazla bir kg. patlayıcı madde karışımı
bulundurulabilecekken, bunun çok üzerinde
patlayıcı madde bulundurulmuş olduğu ve
üretim yerleri ile patlayıcı madde depoların iç
içe olduğu ortaya çıkmıştır. 3 Temmuz 2020
günü meydana gelen patlamada 5 işçi Çin
Mahallesinde, denetlenmeyen patlayıcı madde
depolarıyla iç içe olan üretim alanlarında
çalışırken hayatlarını kaybetmişlerdir.

Güvenli çalışmanın gerektirdiği maliyeti
üstlenmekten kaçınmak ve daha fazla kar için
kuralsız üretimi sürdürmek işverenin tercihidir.
Bu tercihin sonucunda meydana gelebileceği
bilinen sonuç ise işveren tarafından göze
alınmıştır. Sonucun göze alınmış olması
sebebiyle sorumlular olası kast ile suç
işlemişlerdir ve buna uygun şekilde
cezalandırılmaları gerektirmektedir.

Bilirkişilerin tespitlerine ve anlatımlara göre
kaçak patlayıcı üretilmiş ve imalatta
kullanılmıştır.

Karar
Yedi sanığın yargılandığı davanın 28 Şubat
2022 günü yapılan karar duruşmasında
Mahkeme, fabrikanın patronu olan iki sanık ile
fabrikanın fiili müdürü olan bir sanığın bilinçli
taksir ile, diğer sanıkların ise basit taksir ile
ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan
cezalandırılmalarına karar verdi. 6 Bu karar ile
Mahkeme sanıkların geçmişte defalarca
tekrarlanan ölümlü patlamalara rağmen
fabrikayı sonuçlarını göze alarak kuralsız
biçimde çalıştırmalarındaki sorumluluklarını
göz ardı etmiş oldu.

Patlayıcı madde üretilen fabrikada üretim
silsilesi içinde ham maddenin ve ürünün
mevzuata
uygun
şekilde
kontrolleri
yapılmamaktadır. Öyle ki patlamadan önceki
günlerde yeni üretilen bir ürünün ısındığı ve
koku yaptığı tespit edilmesine rağmen teknik
bir inceleme yapılmamıştır. Ürünler yaz
sıcağında dışarıya serilerek kurutulmuş,
ardından üretim binasının yan tarafındaki
depoya kaldırılmıştır.
İşçiler üretim baskısı altında çalıştırılmışlardır.
Sürekli olarak aynı süre içinde daha fazla mal
üretmeleri için zorlanmışlardır. İşçilerden daha
fazla üretim yapılabilmesi için yanlarında daha
fazla patlayıcı madde bulundurarak çalışmaları
istenmiştir.

Mahkeme ayrıca, sanıkları "iyi halli" kabul
ederek cezalarında indirim uyguladı. Oysa
sanıkların geçmişi ve özellikle fabrika
patronları ve fiili müdürün yargılama boyunca
bu olaydan ders aldıklarına dair bir tutumlarının
bulunmaması, aksine yargılama boyunca
mahkemeye ve şikayetçilere yönelik mütecaviz
tutumları cezada indirim yapılmamasını
gerektiriyordu.

İşçiler bir makinadaki güvenlik riskini
gündeme getirdiklerinde ve düzeltilmesini
istediklerinde
daha
kötü
koşullarda
çalıştırılmakla, bölümlerinin değiştirilmesi ile
veya işten çıkarılmakla tehdit edilmişlerdir.
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Bu haliyle karar, aynı fabrikada 6. kez yaşanan
ölümlü iş cinayetinin neticesinde işverenler için
yeni bir cezasızlık sonucu doğurmaktadır.

işçiler
iş
cinayetlerinin
istenirse
önlenebileceğini ve sevdiklerini kaybetmenin
olağan olmadığını bilerek tüm zorluklarına
rağmen adalet arayışını sürdürüyorlar.

Adalet arayışı devam ediyor
Sorumluların
etkili
bir
şeklide
cezalandırılmaları
ve
benzer
olayların
tekrarlanmaması için iş cinayetlerinde
cezasızlığa karşı mücadeleler ülkenin değişik
yerlerinde yükseliyor. Hayatını kaybeden
işçilerin aileleri ve sağ kurtulabilmiş olan

Bu karşı çıkış, çalışırken ölmenin kader
olmadığını ve işçinin canından sorumlu
olanlarının hesap vereceğini anlatırken
toplumun tüm kesimlerinin adalet talebi ile
birleşiyor.

1

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2020 Yılı İş
Cinayetleri Raporu https://www.isigmeclisi.org/206072020-yilinda-en-az-2427-isci-is-cinayetlerinde-hayatinikaybetti (erişim 16.02.2022).
2
Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/18035 E. 2015/12308
K. 01.07.2015.
3
"İş cinayeti" kavramı, zamana yayılan, bir işyeri
uygulaması olarak tekrarlanan, sonuçları bilinmesine
rağmen sürdürülen davranış ve ihmallerin sonucunda
işçinin ölümünün kaza olarak ifade edilmesinin meseleyi
hafife alma sonucu doğurmasından hareketle, ölümün
işin olağan, beklenen bir sonucu olmadığına, işçi
ölümlerinin durdurulabileceğine işaret eden bir kavram
olarak kullanılmaktadır. Murat Özveri, İşçi Sağlığı, İş
Güvenliği ve İş Cinayetleri, Birleşik Metal-İş Yayınları,
2015, s. 162-163; Gürkan Emre Gürcanlı, Herkesin
İşleneceğini Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü, İleri
Kitaplığı, 2017, s. 120-124; David Rosner, Bir İşçinin
Ölümü Ne Zaman Cinayet Olur?, American Journal of
Public Health [Amerikan Halk Sağlığı Dergisi] Çeviren:
Esra Yalçınalp, Redaksiyon: Aslı Odman, Nisan, Cilt 90,
no: 4 ; Şeref Özcan, İş Cinayeti Olarak İşyeri İntiharları,
İSİG E-Dergi, sayı 1, Nisan 20121, s. 9-10,
https://isigmeclisi.org/site_icerik/2021/edergi/01edergi.
pdf
4
Aslı Odman'ın Kocaeli Barosu ile Türkiye Barolar
Birliği tarafından düzenlenen 2015 yılı Çalışma

Yaşamının Güncel Sorunları Sempozyumunda sunduğu
Taşeron Sistemi'nin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'ne
Etkileri
başlıklı
yayınlanmamış
tebliği
iş
organizasyonunu oluşturan, stratejik kararları alan, kar ve
zararını hesap etmek için tüm girdi ve çıktıları bilen ve
yöneten şahıs veya şirket sahibi olan işverenin iş
cinayetlerine sebep olan koşulları bilmediğinin ve bunları
yönetmediğinin düşünülemeyeceği konusunda çarpıcı bir
değerlendirmeyi içermektedir. Bu konuda ayrıca Aslı
Odman, İş Cinayetlerini Durduralım Sempozyumu
Kitabı,
s.31,35
https://hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/s
empozyum_rapor.pdf (erişim 19.02.2022); Annie
Thébaud-Mony,
Çalışmak
Sağlığa
Zararlıdır,
AyrıntıYayınları, İkinci Basım 2017, s. 29-38 ; İrfan
Taşkın, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat ve
Hesaplanması, Seçkin Yayınları, 2020, s.32,33
5
87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı
Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi,
İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı,
Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve
Esaslarına İlişkin Tüzük
6
Fabrikanın patron olan iki sanığın 16 yıl 3 ay hapis
cezası ile, fiili müdürlük yapan bir sanığın 12 yıl 6 ay
hapis cezası ile ve diğer sanıkların 6 yıl 8 ay hapis cezası
ile cezalandırılmalarına karar verildi.
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Uzaktan Çalışma ve Yeni Hukuksal
Tartışmalar
Engin UĞUR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yeni
corona virüsün 11 Mart 2020 tarihinde pandemi
ilan edilmesiyle birlikte, küresel çapta
pandemiyle ilgili çeşitli önlemler alınmaya
başlanmıştır. Birçok ülkede uzun süreli ülke
çapında genel tecrit uygulanmaya çalışılmıştır.
Evde kalma önlemleri ,tarihteki en kapsamlı
uzaktan çalışma deneyiminin yaşanmasına
neden olmuştur.

hissettirmektedir. Ülkemizde 10 Mart 2021
tarihinde 31419 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan ‘Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ 1
4857 sayılı İş Kanunun 14. Maddesine atıfta
bulunarak iş sözleşmesinin biçimi, uzaktan
çalışan kişinin
emsal işçiye göre ücret
ayrımcılığına
maruz
bırakılamayacağını,
işveren tarafından temin edilen araç ve
gereçlerin kullanımı, korunması ve işverenin iş
sağlığı
güvenliği
bilgilendirme
sorumluluklarını içerse de uzaktan çalışma ile
ilgili güncel tartışmalardan bir hayli uzak olup
uzaktan çalışma ile ilgili ayrıntılı hususları işçi
ve
işverenler
arasında
yapılacak
iş
sözleşmelerine bırakmayı uygun görmüştür.
Hiç kuşkusuz bu tercih sözleşmeyi yapan
tarafların eşit güce sahip olduğu sonucu çıkar ki
bu durum burjuva iş hukukunda bolca atıfta
bulunulan devletin ‘hakem’ ve’ işçiyi koruma
rollerine’ aykırıdır.

Uzaktan çalışma hiç kuşkusuz pandemi ile
birlikte ortaya çıkan bir olgu değildir. Pandemi
öncesinde de kısmı ve tam süreli olarak
uygulanan bir çalışma biçimidir. Ancak
pandemi ile birlikte küresel çapta uygulanması
ve bir zorunluluk sonucu uygulanması çeşitli
tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmalar
neticesinde bazı ülkelerde çeşitli yasal
düzenlemeler yapılmış ve bazı ülkelerde ise
konu ile ilgili bazı yargı kararları alınmıştır.
Uzaktan çalışma olgusu ile ilgili yaşanan bu
süreç ülkemizde de ihtiyaç olarak kendini
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alınan bir karar 5 bu hususta incelemeye değer
niteliktedir. Swissinfo'nun Tages-Anzeiger'e
dayandırdığı habere göre bir muhasebe şirketi
çalışanı evden çalışmak zorunda kaldığı
müddetçe kirasının ödenmesinden kısmen
çalıştığı şirketin sorumlu olduğu gerekçesiyle
açtığı davada, mahkeme işçi lehine karar verdi.
İş sözleşmesinde evde çalışmayla ilgili bir
madde yer almadığı gerekçesiyle kiradan
sorumlu
olmadığını
savunan
şirketin
savunmasını
reddeden
mahkeme,
kira
masraflarının geriye dönük olarak tazmin
edileceğine hükmetti. Kararın kişisel olarak
evden çalışma talebinde bulunanlar değil,
sadece şirketin kararıyla evden çalışmak
zorunda kalanlar için geçerli olduğunu belirten
Yüksek Mahkeme, şirketin kira ödemelerine
aylık en fazla 154 dolara tekabül eden miktarda
katkıda bulunması kararına vardı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ‘ya göre
uzaktan çalışma; 2 işveren mekanının dışında
yapılan işlerde akıllı telefonlar, tabletler,
dizüstü bilgisayarlar ve masa üstü bilgisayarlar
gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin
(BİT)kullanımı olarak tanımlanır (Eurofound
ve ILO,2017). Kısacası uzaktan çalışma
BİT’lerin aracılığıyla gerçekleşen ve işverenin
mekânı dışında gerçekleşen çalışma biçimini
ifade eder.
Uzaktan çalışma olgusunun hem işverene hem
de işçiye sağladığı çeşitli avantajlar olmakla
birlikte işçi açısından ülkemizdeki ‘ Uzaktan
Çalışma
Yönetmeliği’
gibi
yasal
düzenlemelerin gri alanda bıraktığı bazı
hususlar olduğunda çeşitli olumsuz sonuçlar da
doğuracağı aşikardır.
Uzaktan çalışma ,yol süresinin işçiye kalması
nedeniyle özellikle trafik sorunu olan büyük
metropollerde uzaktan çalışmaya uygun işlerde
çalışan emekçiler tarafından tercih nedeni
olurken; ofis kira, kırtasiye, yemek, yol ücreti,
elektrik, su , internet gibi maliyetlerin bir
kısmının işçiye yüklenilmesi bir kısmının da
ortadan kalmasından kaynaklı işverenler
tarafından tercih edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 380 bin
üyeli 16 sendikanın şemsiye örgütü İsviçre
Sendikaları Federasyonu da şirketlerin ofis
kiralarından ve giderlerinden tasarruf etmek
için çalışanı eve yolladığını, evde çalışırken
oluşan maliyetin işverence ödenmesi gereken
kısmının tamamen çalışana bırakıldığını ve
bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.
Karar kira ödemesi konusunda olumlu bir
emsal teşkil ederken, evden çalışma talebinde
bulunanları istisna tutması ve elektrik, su ,
yemek, yol ücreti gibi maliyet kalemlerine de
yer vermemesi açısından eksiktir. İşçinin
uzaktan çalışmayı talep etmesi ya da kabul
etmesi işverene, işçinin ekonomik ve sosyal
haklarında değişiklik yapma hakkı vermez.
Dolayısıyla işçi normal çalışırken sahip olduğu
giyim, yemek, yol, çocuk yardımları gibi sosyal
haklarını almaya devam eder. Uzaktan
çalışmanın işçi tarafından talep edilmesi,
işverenin hem kiradan kurtulma ya da daha
küçük bir ofis üzerinden işlerin organize
edilerek kira maliyetinin azalacağı sonucunda
dolaysız bir kazanç elde etmek sonucunu

Çalışma maliyetinin çalışanlara yüklenilmesine
en iyi örnek Avansas’ın Ağustos 2021 de
açıkladığı 81 ilde 2500’ü aşkın kişinin katıldığı
‘Kovid 19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni’ 3
adlı raporudur. Söz konusu rapora göre uzaktan
çalışma ev harcamalarını aylık ortalama 619 TL
artırdı. Bu tutarın ülkemizdeki enflasyon oranı4
göz önüne alındığında harcamaların genel
olarak kira, elektrik, gıda gibi enflasyon
sepetinde enflasyonun artmasına sebebiyet
verebilecek kalemlerden oluşması sebebiyle
daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.
Uzaktan çalışma maliyetinin nasıl karşılanacağı
ile ilgili İsviçre Yüksek Mahkemesi tarafından
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değiştirmemektedir. Çalışma edimini uzaktan
yapan işçinin yolda harcayacağı sürenin
kendisine kalmasından sebeple daha az
yorulma, işe daha fazla motive olma, daha az
hata yapma gibi işverene dolaylı faydalar da
sağlamaktadır. İşveren, dolaylı- dolaysız fayda
elde ettiği bir durumdan ‘işçinin talebi’ gibi
basit bir argümanın arkasına sığınıp ‘fırsatçılık
yapma’ hakkı elde edemez.

merkezli denge, işin iş dışı yaşama taşması, iş
dışı yaşamın işe taşması ve son olarak iş ve iş
dışı yaşam arasında bir dengenin sağlanması
iken nesnel göstergeler ise; çalışma saatleri, boş
zaman ve aile içinde üstlenilen rollerden
oluşmaktadır. İş yaşam dengesinin; iş tatmini,
yaşam tatmini, zihinsel sağlık/iyilik, streshastalık, iş davranışı ve performansı, iş dışı
yaşam davranışı ve performansı, işyerindeki
diğer insanlara etkisi, iş dışı yaşamda diğer
insanlara etkisi gibi sonuçları olduğunu
anlatmaktadır(2002:265 Aktaran Akın,AUluök,E,Arar,T,2017).

Uzaktan çalışma ile ilgili bir diğer önemli
tartışma konusu ‘ iş-yaşam dengesi’dir. Sharma
ve Nayak’a göre iş yaşam dengesi açısından
‘iş’, kariyer ve kişinin uğraşlarını özetlerken;
yaşam ise sağlık, mutluluk, boş zaman ve aileyi
özetlemektedir (Sharma ve Nayak, 2016: 115
Aktaran Akın,A-Uluök,E,Arar,T,2017).

Tüm bu kavramsal tartışmalar doğrultusunda
‘Uzaktan
Çalışma
Yönetmeliğinin’
değerlendirdiğimizde ; ilgili yönetmeliğin
konuyu tamamen uzaktan çalışan kişi ile
işveren arasında yapılacak sözleşmelere
bıraktığı her iki tarafın ortaklaştığı sürelerin
dışında da kontrol edebilme, fazla çalıştırma
gibi hususların önüne geçmek ne gibi
önlemlerin alınabileceği ile herhangi bir
düzenle yapılmadığıdır. Bu hususta çeşitli
ülkelerde yapılan yasal düzenlemeler hangi
önlemlerin alınabileceği ile ilgili çeşitli ip
uçları vermektedir.

Sturges ve Guest’e (2004:6) göre ise, iş yaşam
dengesi, minimum rol çatışması ile iş ve iş dışı
yaşamdan tatmin olarak tanımlanmaktadır. İş
yaşam dengesi, iş ve iş dışındaki talepler
arasındaki
çatışmanın
kabul
edilemez
düzeylerde olmaması şeklinde karakterize
edilmektedir. En yalın haliyle, iş yaşam
dengesi; bireylerin işleri ile sosyal yaşamlarının
etkin bir şekilde yönetilmesidir (Pekdemir ve
Koçoğlu, 2014: 314).

2016 yılında Fransız İş Yasası’ında yapılan bir
düzenleme ile uzaktan çalışan kişilere iş yaşam
dengesinin yanında dinlenme ve tatil
dönemlerine
uyum
sağlama
amacıyla
‘Bağlantıyı Kesme Hakkı’ tanınmıştır.
Bağlantıyı kesme hakkı ile ilgili katı ve
yumuşak
önlemler
uygulanmaya
konulmaktadır. Katı önlemler çalışanlara;
internet bağlantılarını belirli bir süre sonra
kapatmak ve gelen mesajları engelleme gibi
haklar iken , yumuşak önlemler ise işletme
tarafından çalışanlara veya müşterilere iş
saatleri dışında gelen e postaları yanıtlamaya
gerek olmadığını hatırlatan mesajlar olarak
sayılabilir.

David Guest iş yaşam dengesi ile ilgili yaptığı
çalışmada, iş yaşam dengesinin belirleyicilerini
örgütsel ve bireysel faktörler olmak olarak
ikiye ayırıyor.
Bireysel faktörler; işe yönelim, kişilik, kişisel
kontrol, cinsiyet, yaş, yaşam ve kariyer gibi
olgulardan oluşurken örgütsel faktörler ise iş
talepleri, iş kültürü ve iş dışı yaşam kültürü ile
iş dışı yaşamın talepleri gibi olgulardan
oluşmaktadır
Bu dengenin doğasının anlaşılması açısından da
çeşitli göstergeler olduğunu söyleyen Gueste
göre öznel göstergeler; iş dışı yaşam veya iş
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Bu konu ile ilgili 2021 Ocak ayında Avrupa
Parlamentosu Genel Kurul oturumunda
hazırlanan rapor kabul edilmiştir. Parlamento,
AB düzeyinde bir direktif hazırlanması
çağrısında bulunmuştur.

müeyyidelerle
öngörmektedir.

karşı

karşıya

kalmasını

Sonuç olarak; ülkemizde Kovid 19 Pandemi
süresince genelde toplum sağlığı ve güvenliği
özelde de çalışanların sağlık ve güvenliği ile
ilgili yeterli tedbirler alınmadığı gibi
pandemiden kaynaklı giderek artan uzaktan
çalışma ile ilgili de güncel tartışmalardan uzak,
çalışanlarla
işverenlerin
eşit
olduğu
varsayımına dayanarak, çalışanların ekonomiksosyal haklarının korunması sağlanamamış,
onların iş yaşam dengelerinin oluşturulması ve
korunması için gerekli tedbirler alınmayarak
pandemi gibi çeşitli sancılı sonuçları olan bir
süreçte daha fazla sorunlar yaşamalarına
sebebiyet verilmiştir. Bu durum çalışanların
ailelerini de olumsuz etkilemiştir.

Fransa dışında Belçika, İtalya, İspanya,
Kanada, Filipinler ve Hindistan gibi ülkelerde
bağlantıyı kesme hakkını içeren yasal
düzenlemeler yapılırken; Almanya, Finlandiya,
İrlanda, Litvanya, Malta, İsveç ve Slovenya
gibi bir çok ülkede de tartışılmaktadır.
(Tokol,A Nisan 2021).
Konu ile ilgili bir diğer düzenleme ise
Portekiz’de yapıldı.6 Portekiz’de hükümet daha
sağlıklı bir iş yaşam dengesi kurmak için bir
yasal düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre; 8
yaşından küçük çocukları olan ebeveynlerin
istedikleri
sürece
evden
çalışma
yapabilmelerinin sağlanması, şirketlerin evde
çalışan çalışanlarına internet ve elektrik
konusunda yardımcı olması ve işverenlerin
mesai saatleri dışında kurduğu taktirde cezai

Yapılan düzenleme ile örgütlenme oranının
zaten zayıf olduğu hizmet sektöründeki beyaz
yakalı emekçilerin birbirileriyle rekabet
ettirilerek işverenin işin doğasındaki maliyet
kalemlerinin çalışanlarca karşılanmasına da
neden olunmuştur.

1

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210
310-2.htm
2
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid19/WCMS_759301/lang--tr/index.htm
3
https://haberglobal.com.tr/ekonomi/uzaktan-calismaev-harcamalarini-aylik-619-lira-artirdi-126526
4
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılında yıllık
enflasyon oranını yıllık 36,08 olarak açıklarken,
Akademisyenler ve Ekonomistlerin oluşturduğu
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2021 yılının
enflasyon oranını 82.81 olarak açıklamıştı.
5
https://tr.sputniknews.com/20200528/isvicre-yuksekmahkemesi-sirketler-evden-calisanlarin-kiraodemelerine-katkida-bulunmali-1042139153.html
6
https://t24.com.tr/haber/portekiz-de-isverenlerinmesai-saati-disinda-calisanlarla-iletisim-kurmasiyasaklandi,992220
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Koronavirüs Pandemisi ve İşçi Sağlığı*
Ertuğrul ORUÇ

Bu yazı, pandemi ile mücadelede hayatını
kaybetmiş tüm emekçilere ithaf edilmiştir...

Türkiye de dahil olmak üzere bazılarınınkine
strateji bile denemez- ve hala bu yaklaşımları
değişmiş değil. Her koyunun kendi bacağından
asıldığı bu yaklaşımın iflas ettiği açık. Bu
tutumları salgın başından beri devam etmekte.

Bugün geldiğimiz noktada Koronavirüs
kaynaklı toplam ölüm sayısı dünyada 6
milyonu, virüse yakalanmış kişi sayısı ise 446
milyonu aşmış durumda. Türkiye’de ise
Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı resmî
rakamlara göre 95 bini geçmiş olup, virüse
yakalanmış kişi sayısı 14 milyonu aşmış
durumda. 1 Bu tablonun da açıkça gösterdiği
gibi dünyanın -elbette Türkiye’nin de-,
Koronavirüs pandemisi sınavında topyekûn
sınıfta kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu yazımızda Türkiye’ye odaklanıp – yer yer
dünyadan da örneklerle destekleyerekpandeminin işçi sınıfı perspektifinden genel bir
bilançosunu çıkarmayı amaçladık.
Pandemi öncesi Türkiye sağlık ortamı
Türkiye’de sağlık, AKP iktidarı tarafından
2003 yılında uygulamaya koyulan “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” ile yıldan yıla giderek
daha fazla piyasalaşmış2 ve bu bağlamda piyasa
için kâr getirisi olmayan koruyucu sağlık
hizmetleri geri plana itilmiş, özel sektörün

Pandeminin başından beri ülkeler, her biri
diğerinden kopuk şekilde kendi salgın
stratejilerini belirleyip uygulamaya koydu 35

hizmet sunumundaki payı çok ciddi artış
göstermiş, sağlığın finansmanı hasta başvuru
sayısı ve hastalara uygulanan tetkik sayısı
üzerinden kurgulanmış (performans sistemi) ve
dolayısıyla bu iki parametre “kışkırtılarak”
muazzam şekilde artırılmıştı. 3 AKP sağlıktaki
tüm bu “dönüşümü” sağlık emek sürecini
kuralsızlaştıran (daha az kişi ile daha çok iş
yaptırma, daha uzun saatler daha yoğun
çalıştırıp daha az maaş verme vb.) uygulamaları
adım adım hayata geçirerek gerçekleştirdi.

neden hafifletmeyi bile başaramadığının
nedenlerini daha iyi kavrayabiliriz.
Türkiye’de uygulanan önlemler sermayeyi
gözetti
Türkiye’nin uygulamaya koyduğu pandemi
önlemlerini sermaye sınıfının çıkarları
doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştığına
veya bu anlamda yeniden gözden geçirmeler
yaptığına şahit olduk. Hükümet bu tercihini
pandeminin ilk günlerinden itibaren yapmıştı.
Örneğin 3 Nisan 2020’de İçişleri Bakanlığı
genelgesiyle 20 yaşından küçüklere sokağa
çıkma yasağı getirilmişti. Yalnızca iki gün
sonra (5 Nisan) bir ek genelge yayımlanıp 1820 yaş arasındaki işçi ve memurlara sokağa
çıkış yasağından muaf tutuldu. 5 Bakanlık bu
düzeltmeyle patronlara “pardon” demiştir. Ben
ilk yayınladığım genelgede “yanlışlıkla”
işçileri koruyan bir düzenleme yapmışım, şimdi
düzeltiyorum: “İşçiysen sana virüs bulaşabilir,
senin görevin koşullar ne olursa olsun
çalışmak!”

Sağlık alanında yaşanan bu piyasalaşma
hamlesi, Türkiye’ye özgü bir durum değildi.
1980’lerde başlayıp, 1990’ların başında
Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Avrupa’daki işçi
devletlerinin çözülmesiyle ciddi bir ivme
kazanmış, kazanılmış işçi haklarına saldıran,
dünya çapında etkili olan piyasalaşma
taarruzunun Türkiye’deki yansımasıydı.
Bir ülkenin sağlık alanının piyasalaşması,
üretilen hizmetlerin giderek daha fazla kısmının
kamusal ve ücretsiz olmaktan çıkarılıp, alınır
satılır metalar haline getirilmesi anlamına gelir.
Böyle bir sağlık ortamında, kârlı olmayan
hizmetler mümkün olduğunca verilmez ya da
kâr getirecek şekilde yeniden düzenlenir.
Dolayısıyla toplum içinde hastalıkların
oluşmasını daha baştan önleyen her türlü
müdahale (koruyucu hizmetler) göz ardı edilir.4
Adeta “toplum hastalansın da biz de ücreti
karşılığı tedavi edelim” yaklaşımı benimsenir.
Bu durum hem sağlık hizmetlerine gereğinden
fazla para harcanmasına yol açar hem de
toplumun genel sağlık göstergelerini olumsuz
etkiler.

Buna ek olarak kronik hastalığı olan işçilere
dönük, hak ve ücret kaybına uğramadan geçici
olarak işten el çektiren herhangi bir düzenleme
yapılmadı.6 Kronik hastalığı olduğu için sokağa
çıkma yasağı olan bir işçi, fabrikasına gidip
çalışmak zorunda bırakıldı. Böylece memur ile
işçi arasında da ayrımcılık yapılmış oldu.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanış tarzı
da sermaye sınıfını gözetir tarzda yapıldı. Halk
Sağlığı koruma önlemi olarak, sokağa çıkma
kısıtlamalarının sadece tatillerde ve hafta
sonlarında uygulanması gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Hükümet, fabrikalarda
üretilen malları toplumun o andaki ihtiyaçlarını
gözeterek yeniden düzenlemek, gerekirse
fabrikaları kamulaştırıp kendisi üretime
geçmek yerine (örneğin maske, siperlik,
dezenfeksiyon malzemesi, solunum cihazı vb.),
fabrikaların makyaj malzemesi, araba,

Türkiye, Koronavirüs pandemisini işte böyle
bir sağlık ortamında karşılamış oldu. Buna bir
de 2018’den bu yana Türkiye ekonomisinin
içine
düştüğü
derin
kriz
durumunu
eklediğimizde, AKP iktidarının pandeminin
ülke içindeki etkilerini bırakın bertaraf etmeyi
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buzdolabı vb. üretmeye devam etmesi için hafta
içi sokağa çıkma yasağı ilan etmemiştir.

örgütlülük düzeyi ise çok cılız bir seviyede
olduğundan11 durum böyle olmadı.

Hükümet, patronların işten çıkarma ve zorunlu
ücretsiz izne ayırma dayatmalarına da destek
olmuştur. 7 İşçileri, emekçileri virüse karşı
yeterli güvenlik önlemleri alınmamış iş
yerlerine göndermiş, hasta olmalarına, kronik
hastalığı olanlarınsa ölmesine sebebiyet
vermiştir. İşçiler bu virüsü yaşam alanlarına
(evlerine, mahallelerine) taşımış, şehirlerin
virüs merkezleri işçi mahalleleri olmuştur.

Zaten kötü şartlarda çalışan örgütsüz sağlık
emekçileri pandemi döneminde ek ödeme
verilmeksizin zorla fazladan nöbet tutturularak,
mesai
saatleri
zorla
uzatılarak
çalıştırılmışlardır.
Özellikle
Mart-Nisan
aylarında tüm bu çalıştırma düzenine yeterli
KKD olmaksızın maruz bırakılmışlar; bunun
sonucunda 552 sağlık emekçisi hayatını
12
kaybetmiştir.
Ayrıca
hükümet,
Koronavirüs’ün sebep olduğu hastalığı “iş
kazası ve meslek hastalığı” olarak kabul
etmemiştir. Böylece devlet, emekçilerin
Koronavirüs nedeniyle uğrayacakları maddi
(sakatlık, ölüm) ve manevi (psikolojilerinin
geçici veya kalıcı olarak bozulması) kayıpların
sorumluluğundan yasal olarak kurtulmuş
oluyordu.

Halkın sağlığını hiçe sayan hükümet ve onun
liberal akıl hocaları, virüsün toplumda
yayılmasının
faturasını
vatandaşlarına
çıkarmanın propagandasını yapmış, o algıyı
topluma yaymaya çalışmışlardır. İnsanlar
fiziksel mesafeye uysa, maske taksa onlara göre
iş çözülecek. 8 Devlet toplumun hareketliliğini
sınırlandırmadığı sürece -herkesin işe gitmek
zorunda kaldığı, toplu taşımaya balık istifi
binmeye mecbur olduğu bir durumda- yani,
virüslü kişilerin sağlıklı kişilerle temasını,
devlet eliyle (zoruyla) ve insanlara evde
oturmalarının koşullarını bedelsiz sağlayarak,
hatta maddi-manevi destekler sunarak,
kesmediği sürece istediğiniz maskeyi taksanız,
istediğiniz
hijyen
ve
dezenfeksiyonu
uygulasanız virüsün yayılması önlenemez.

Bütün bunların düşündürdüğü, sürecin tamamı
da dikkate alınırsa; yasakların ve kısıtlamaların
uygulamaya koyulmasında, hastane ve yoğun
bakım yatağı sayısını kısmen arttırma
çabalarında, hasta tespiti ve izlemindeki
kriterleri değiştirmede ve buna benzer
müdahalelerinde
hükümetin
esas
motivasyonunun mevcut ekonomik durumu
daha da kötüleştirmeden ülke içindeki salgının
kontrolünü tümden kaybetmeyeceği bir denge
noktasında işi idare etmeye çalıştığıdır. Aksini
gösteren somut, pratikte yaşanmış tek bir
uygulama yoktur.

Pandemide Türkiye sağlık emek gücü
Türkiye’de yaklaşık 1 milyon sağlık emekçisi
mevcut. 9 Türkiye’nin, hekimlerin ve ebehemşirelerin
nüfusa
göre
oranlarına
bakıldığında OECD ülkeleri arasında son sırada
yer aldığı görülmekte. 10 Koronavirüs
pandemisine bu şekilde ciddi sağlık emek gücü
eksiği ile yakalanan bir ülkenin bundan negatif
etkilenmesi beklenirdi. Ancak pandemi öncesi
sağlık emek gücü sömürüsü yüksek (uzun
çalışma saatleri, görece düşük maaş, sosyal
hakların yokluğu gibi), buna karşın sendikal

Hükümet pandeminin birinci dalgasında bu
taktiği denemiş ve kontrolü kaybetmeyeceğine
ikna olmuştur. Bu ikna yalnızca sağlık alanı ile
sınırlı kalmamıştır. Bu süreçte hükümet,
Türkiye burjuvazisinin arkasına dizildiğini
görmüş ve karşısına etkili bir işçi sınıfı
odağının çıkamamış olması nedeniyle siyasal
bekasını devam ettirebileceğine de ikna
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olmuştur. Pandeminin devamında bu özgüvenle
hareket etmiştir.

göstergelerinden biri, dünyada yaşayan her bir
insanın
salgınlardan
eşit
düzeyde
etkilenmemesi olsa gerek. Hem dünyadaki hem
de ülkemizdeki veriler, işçilerin patronlara
göre, siyahların beyazlara göre, kadınların
erkeklere göre, ezilenlerin ezenlere göre
salgınlardan çok daha fazla etkilendiğini
gösteriyor.

Sağlık emekçileri özelinde, her ne kadar kötü
şartlarda çalışmaları dayatılmış ise de bu
şartları olumlu manada değiştirecek sonuç
alabilen bir karşı çıkış gelememiştir. Ancak
böyle bir sonuca götürme potansiyeli olan, bazı
hastanelerde yaşama da geçmiş, sağlık
emekçilerine dayatılan işleri ve hastanenin
toplam iş organizasyonunu bizzat emekçilerin
denetleyip söz sahibi olmaya başladığı “hastane
(iş yeri) salgın komiteleri” oluşturulmuştur.13

Dünyadan çarpıcı bir örnek olarak siyahların
toplumun daha az gelire sahip, alt katmanlarını
oluşturduğu ABD verilebilir. Siyahlar, üst gelir
grubunu temsil eden beyazlara göre salgından
çok daha fazla etkilendiler. 15 Keza kendi işçi
sınıfımızın ne derecede ağır etkilendiğini somut
veriler ortaya koyuyor. Pandeminin başında
Nisan-Haziran 2020 döneminde 1 milyon 705
bin işçi ücretsiz izine çıkartılmış, Nisan ayında
kısa çalışma ödeneği kapsamındaki işçi sayısı 3
milyon 243 bin olmuş, toplam işsiz sayısı ise 11
milyona dayanmıştı. 16 17

Sağlık emekçilerinin henüz nüve halinde
örgütleriyle yapmaya çalıştığı karşı çıkışı, bu
sürecin en sıcak anında örgütlülük seviyesi çok
daha gelişkin olan sanayi işçileri, izlenecek
yolun ne olduğunu sınıftaşlarına adeta
gösterecek tarzda somut olarak ortaya
koymuştu. Hasta olmaya, ölmeye terk edilen
işçiler 3 Nisan’da Gebze’deki fabrikalarında
şalteri indirmiş, iş durdurmuşlardı. Devletin iş
durdurmayı yasaklama girişimine rağmen
işçiler geri adım atmadı. Hem devlet ve hem de
patron işçilerdeki bu kararlı duruşu görüp geri
adım attı, işçiler güvenli bir iş ortamı
sağlandıktan sonra iş başı yaptılar. 14 Pandemi
sürecinde, devletin yasağına karşı girişilen
hangi harekette devletin geri adım attığı
görüldü? Başka türden bir örnek olay yaşandı
mı? Bu olayda istibdadın en yumuşak karnı
açığa çıkmıştı. Pandemiyi sona erdirmenin
formülü, istibdadı sona erdirmenin formülü ile
çakışmıştı. Bunu başarabilecek yegâne gücün
ise işçi sınıfı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştı.

DİSK’in kendisine üye işçiler arasında yaptığı
bir çalışmaya göre, salgından sonra işçilerin
yüzde 76’sının çalışma biçiminin değiştiği
(örneğin
kısa
çalışmaya,
yarı-zamanlı
çalışmaya geçiş gibi), yüzde 36’sının aylık
ücretinin azaldığı, yüzde 75’inin ekonomik
zorluk yaşadığı, buna karşın yüzde 92’sinin
devletten yardım al(a)madığı belirtilmiş. 18
Ayrıca kadın işçilerin erkek işçilere göre tüm
bu parametrelerde daha fazla etkilendiği
belirlenmiş.
Fatura işçi sınıfına değil sermayeye kesilmeli
Çok uzak bir coğrafyada tespit edilen ve
hastalık yapma şeklinin, öldürücülüğünün ve
bulaşma şeklinin detayları açığa çıkmış, hasta
olanı tespit etmek için testi hazır olarak mevcut
olan bir virüs dünyayı tamamen teslim alıyor.
Bunun akılla, bilimle izahı yoktur. Bunun, bu
haber duyulduktan ve bunca deneyim
biriktikten sonra, şirketlerin kârları azalmasın
diye ülke sınırlarını kapatmamakla, ülke

İşçi sınıfı ve ezilenlerin pandemisi
Kapitalizmin doğasından kaynaklanan doymak
bilmez kâr hırsı nedeniyle, doğaya, insanlık
tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde
yaptığı tahribatın bir sonucu olarak yaşıyoruz
dünya çapındaki bu salgını. Kapitalizmin doğa
olaylarındaki
sorumluluğunun
en
iyi
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içindeki üretimi virüsün yayılmasını önlemek
için eksik olan her türlü malzemeyi üretecek
şekilde dönüştürmemekle, sağlık altyapısını
buna uyacak şekilde dönüştürmemekle, sınıfsal
olarak tercihini halktan, ezilenlerden, işçi
sınıfından değil de patronlardan yana
kullanmakla alakası vardır.

ihtiyaçlarına göre yeniden tasarladığı, kâra
dayalı olmayan, merkezî düzeyde (dünya
çapında) planlanmaya imkân veren sosyalist bir
düzeni inşa etmek olduğu açık değil mi? Bu da
yalnızca, işçilerin ulusal düzeyde güçlü,
uluslararası düzeyde enternasyonali kurmaya
girişen devrimci işçi sınıfı partilerinin ve sınıf
sendikacılığını benimsemiş güçlü işçi sınıfı
konfederasyonlarının
inşasına
bugünden
girişmesiyle olabilir.

Aşılamanın dünya çapında yavaş ve oldukça
eşitsiz ilerlemesi, Koronavirüs’ün her gün yüz
binlerce insana bulaşmaya devam etmesine ve
farklı varyantların ortaya çıkma olasılığının
artmasına neden olmakta. İnsanlık, virüsün çok
daha az öldürücü varyantlarının gelişip, sağlık
açısından tehdit olmaktan çıkmasına muhtaç
kalmış durumda. Aşı ve diğer gerekli Halk
Sağlığı tedbirleri uygulanarak virüsün
yayılması önlenebilecekken, kapitalizmin
hâkimiyetindeki dünya, sermaye sınıfının kâr
etme zorunluluğu nedeniyle virüsün yayılımını
önle(ye)meyeceğini kabul etmiş oldu.

* Bu yazı Devrimci Marksizm dergisinin 44.
sayısında yer alan “Koronavirüs pandemisinde
Türkiye”
(http://www.devrimcimarksizm.net/sites/defau
lt/files/koronavirus_pandemisinde_turkiye_ert
ugrul_oruc.pdf) ve Devrimci Marksizm
dergisinin yıllık olarak yayınlanan İngilizce
versiyonu olan Revolutionary Marxism
dergisinin 2021 sayısındaki “Humanity faces
the
COVID-19
pandemic”
(http://www.devrimcimarksizm.net/sites/defau
lt/files/humanity-faces-the-covid-19pandemic-ertugrul-oruc.pdf)
yazılarının
kısaltılmış ve güncellenmiş halidir.

Sorun sınıfsal ise çözümü de mutlaka sınıfsal
olmalıdır. Kesin, sonuç alacak çözümün; her bir
ülkenin diğerine her anlamda yardıma koştuğu,
ekonomilerinin yalnızca temel ihtiyaçlar (gıda,
tıbbi vb.) hariç geri kalan üretimi pandeminin
1

7

Koronavirüs güncel bilgileri için bkz.
https://www.worldometers.info/coronavirus/(Son erişim
tarihi 7 Mart 2022)
2
AKP iktidarından önce sağlıkta piyasalaşma
başlamıştı. Uluslararası ve ulusal farklı dinamikleri de
arkasına alan AKP iktidarı, sağlık alanını Türkiye’de
görülmemiş bir ölçüde piyasanın güdümüne soktu.
3
T.C. Sağlık Bakanlığı, “Sağlık İstatistikleri Yıllığı
2018”, s. 161-194.
4
Çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı, aşılama, aile
planlaması gibi hizmetler. Bu hizmetlerin sunulduğu
Sağlık Ocakları’nın kapatılması da bu anlamda anılmayı
hak etmektedir.
5
T.C. İçişleri Bakanlığı, “Sokağa Çıkma Yasağı
Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili
İstisnalar” başlıklı genelge,
https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagibulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgiliistisnalar
6
Memurlar için ise bir düzenleme yapılmıştı. Bkz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/202003
22M1-1.pdf

Hükümetin “işten çıkartmayı yasakladık” diye ilan
ettiği uygulamanın işten çıkartmaya aslında bir teşvik
olduğunu kısa ve öz şekilde anlatan bir yazı için bkz.
https://gercekgazetesi1.net/karsi-manset/yasaklama-adialtinda-isten-cikartmaya-tesvik
8
Kaldı ki, pandemi ülkemizi ilk vurduğunda yeterli
maske sağlayamayıp piyasada stokçuluk ve fahiş fiyatlı
satışa engel olamayanlar, sonrasında “tüm ülkeye
maskeyi biz dağıtacağız” diye öne çıkıp ellerine
yüzlerine bulaştırmışlardı. Bir maskeyi vatandaşlarına
dağıtma organizasyonunu yapamayanlar, vatandaşın
yakasından düşüp kendi kepazeliklerine bakmalıdırlar.
9
T.C. Sağlık Bakanlığı, “Sağlık İstatistikleri Yıllığı
2018”, s. 225.
10
A.g.y., s. 229 ve 241.
11
Hükümetin arka bahçesi Memur-Sen’in sarı
sendikacılık faaliyetlerini elbette gerçek bir sendikal
örgütlülük olarak saymıyoruz.
12
Bkz. https://siyahkurdele.com/ (Erişim tarihi 1 Mart
2022).
13
Bir örnek için bkz.
https://gercekgazetesi1.net/gundemdekiler/keyfiligehaksizliga-panzehir-olarak-hastane-komiteleri
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2020-2021 döneminin tamamında Türkiye’de ve
dünyada işçi sınıfının, özellikle de kadın işçilerin
istihdam açısından ne kadar ağır etkilendiklerini koyan
bir çalışma için bkz http:/arastirma.disk.org.tr/wpcontent/uploads/2021/08/Salgin-ve-Istihdam-KaybiBilanco-REv3.pdf
18
DİSK-AR, “Salgının çalışma yaşamına etkileri:
Covid-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” raporu,
https://tinyurl.com/y66t8w8v, 8 Temmuz 2020.

14

“İşçiler iş bıraktı, valilik önce yasakladı sonra geri
adım attı!”, https://gercekgazetesi1.net/iscihareketi/isciler-birakti-valilik-once-yasakladi-sonrageri-adim-atti
15
Örnek bir haber için bkz.
https://tinyurl.com/y3lkm34f
16
Levent Dölek, “AKP’nin ve sermayenin propaganda
aygıtı TÜİK işsizlik oranlarını nasıl çarpıtıyor”,
https://gercekgazetesi1.net/ekonomi/akpnin-vesermayenin-propaganda-aygiti-tuik-issizlik-oranlarininasil-carpitiyor, 31 Temmuz 2020.
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“Çocuklar Çalıştırılırken ‘Öldürülürler’”
Ezgi KOMAN
FİSA Çocuk Hakları Merkezi

Çocukluk tarihine baktığımızda; çocukların
çalıştırılmasını, hizmetçi ya da çırak olarak
kullanılmasını hemen hemen her dönem
görebiliriz. Ancak sanayi devrimi sırasında bu
durum en yüksek düzeye ulaşmıştır. Örneğin bu
dönemde ABD’de işçilerin yüzde 40’ını 16
yaşından küçük çocuklar oluşturuyordu. Bu
dönemde tarladan fabrikalara kaydırılan
çocuklar; kalabalık ve kötü koşullara sahip bu
yerlerde,
oldukça
uzun
saatlerde
çalıştırılıyordu. Çünkü çocuklar çalıştırılmak
için en “ideal” kişilerdi: Hem yetişkinlere göre
daha küçük ya da daha kısa olan vücut
özellikleri
ile
-örneğin
madenlerde-

yetişkinlerin yapamadıkları işleri yapabiliyorlar
hem de daha düşük ücret alabiliyorlardı.
Çocukların çalıştırılması ancak eğitim
reformcularının ulusların gelişmesi için okulun
gerekli olduğu konusunda halkı ikna etme
çabaları sırasında gündem olabildi. 1900’lerden
itibaren de çocuk işçiliğinin düzenlenmesi
ve/ya da ortadan kaldırılması, “sosyal reform”
çalışmalarının önemli başlıklarından birini
oluşturdu.
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1902’de ABD’de kurulan Ulusal Çocuk İşçiliği
Komitesi de bu konuda ülke içinde bir
sorumluluk üstlendi. Komite çocukların
çalıştığı zorlu koşullara dair raporlar
oluşturmaya, araştırmalar yapmaya başladı. Bu
çalışmaların birinde sosyolog fotoğrafçı Lewis
Hine da yer aldı. Lewis Hine, Komite için
çocukların
çalıştırılma
koşullarını
fotoğraflarıyla görünür kıldı. Bu fotoğraflar
sayesinde Komite çocukların içinde bulunduğu
zor duruma kamuoyunun dikkatini çekebildi.

bu zaman içerisinde çocukların çalıştırılması,
sömürülmesi, köleliğin farklı biçimlerinde
kullanılması sorununu ne yazık ki henüz
çözemedi. Evet çocuk haklarının da gelişimiyle
birlikte çocuk işçiliği bir hak ihlali olarak
tanımlanıyorsa da var olan ekonomik sistem ve
onun tüm aygıtları; yoksulluk, eşitsizlik,
değişen ayrımcılık türleri çocuk işçiliği
gerçeğini devam ettiriyor. Küresel düzeyde
yaşanan salgının, çoklu krizlerin, insanlık
tarihindeki en büyük nüfus hareketliliğinin
olduğu bu dönemde de çocuklar, yakın
geçmişten belki de daha fazla, tıpkı 1900’lerde
olduğu gibi, çok ağır koşullarda çalışmak
zorunda kalıyor. En son yayınlanan Küresel
Çocuk İşçiliği Tahminleri’nin verilerine göre
dünya çapında en az 152 milyon çocuğun
çalıştırıldığı ve son yirmi yılda aynı ilerleme
hızının devam etmesi durumunda, 2025 yılına
kadar en az 121 milyon çocuğun çocuk işçiliği
ile karşı karşıya kalmaya devam edeceği
belirtiliyor.

Lewis Hine’nın Komite ile yaptığı çalışma o
dönemle sınırlı kalmadı, uzun yıllar çocuk
işçiliğinin görünür olması konusunda yola
birlikte devam ettiler. Bu çalışmaların da
etkisiyle çocuk işçiliği tamamen ortadan
kaldırılmasa bile, çocukların çalışmaya
başlama yaşını yükselten, çalışma saatlerini
düşüren bazı yasalar hayata geçirildi.
Lewis
Hine’nın
-görür
görmez
hatırlayacağınız- çocukların çalıştırılırken zorlu
koşullarını gösteren fotoğrafları çekmesinin
ardından yüz yıldan fazla zaman geçti. İnsanlık
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Türkiye’de de durum çok benzer. Çocuklar son
yıllarda ekonomik krizin de etkisiyle gittikçe
ağırlaşan koşullarda çalışmak zorunda. Peki
ama bunu nereden mi biliyoruz? Elbette
TUİK’in gecikmeli olarak yayınladığı, göçmen
çocukları, stajyerleri ve çırakları dahil
etmeyerek çocuk işçiliğinin azaldığını
söylediği, ancak çalışma yaşının 5’e indiğini
gizleyemediği “Çocuk İş Gücü Anketi’nden
değil. İSİG Meclisi’nin her ay düzenli olarak iş
cinayetlerini izleyen, görünür kılan raporları ne
yazık ki hepimize bu bilgiyi açıkça gösteriyor.

yetmiyormuş gibi, çalışırken yaşamlarını da
kaybetti. Bu çocukların en az 21’inin 14
yaşından küçük olduğu anlaşılıyor. 14 yaşından
küçük olduklarından, yasal olarak da
çalıştırılmaları tamamen yasak olmasına karşın;
Çorum Alaca’daki Ali Kubacık gibi
Mersin’deki Ula Kerem gibi, Şırnak’taki Yusuf
Ata gibi, Osmaniye’deki Mustafa İletmiş ve
Mehmet Ali Kırcılı gibi, Siirt’teki Delil Alış
gibi pamuk toplarken, çobanlık yaparken,
narenciye paketlemesinde ya da inşaatta
çalışırken yaşamlarını kaybettiler.
Diğer 41 çocuk ise öldükleri sırada ya inşatta ya
hayvan otlatmak için kırsal alanda, ya mobilya
atölyesinde ya da oto tamircide çalışıyordu. Ya
Van’dan otel inşaatında çalışmak üzere
Bodrum’a ya da Şanlıurfa’dan tarım işçiliği
yapmak için Eskişehir’e gelmişti. Bu
çocuklardan bazıları okullarına devam
ediyordu ama ya harçlığını çıkarmak ya da
ailesine destek olmak için iş de bulmuştu.
Suriye’deki ya da Afganistan’daki savaştan
kaçarak Türkiye’ye gelen bazı çocuklar ise
savaşın yaşamı yerle bir ettiği ülkelerinde
bıraktıklarının ardından, çok zor da olsa
yeniden bir yaşam kurmak için kayıt dışı
çalıştırıldıkları atölyelerde depolarda yaşamını
kaybetmişti.
Lewis Hine yaşasaydı ve bugünlerin çocuk
işçiliğini fotoğraflasaydı 1900’larden bu yana
çok fazla bir değişiklik görür müydü
bilemiyorum ama İSİG Meclisinin raporlarında
değişen tek şeyin çocukların isimleri olduğunu
biliyorum. İSİG Meclisi’nin geçtiğimiz yıl
Haziran ayında yayınladığı rapora göre, son 8
yılda en az 513 çocuk 2021 yılındakilere benzer
şekillerde, benzer sebeplerle yaşamlarını
kaybetmiş durumda. Bu da bize çocuk işçiliğini
ve onun en kötü sonucu olan çocuk iş
cinayetlerini ortadan kaldırmak konusunda
devletin yükümlülüklerini yerine getirmediğini
gösteriyor.

İSİG Meclisi’nin raporları; esnek çalışma,
taşeronlaştırma, yeni sömürü biçimlerinden ve
bunların etkisinden çocukların da muaf
olmadığını anlatırken; yasalara, sözleşmelere
karşın Türkiye’de devam eden çocuk işçiliğinin
en kötü sonucunu da deşifre ediyor: Evet
çocuklar çalıştırıldığı için eğitim hakkından
sağlık hakkından mahrum edilirler, ayrımcılığa,
şiddete maruz kalırlar. Ama çocuklar aynı
zamanda çalışırken “öldürülürler”.
İSİG Meclisi’nin 2021 raporuna göre sadece
son bir yılda en az 62 çocuk çalıştırıldıkları
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Devlet çocuk iş cinayetlerini ortadan
kaldırmadığı,
önlemediği
gibi;
eğitim
sistemiyle, yoksulluğu ve eşitsizliği ortaya
çıkaran ekonomik sistemiyle, ucuz iş gücü ile
kâr peşinde olan sermaye ile uzlaşı kurarak,
çocukları çalıştıran ve çalıştırırken ölümüne yol
açanları
cezasız
bırakarak
çocukların
çalıştırılmasını teşvik etmiş oluyor. Sanayi
bölgelerinde açtığı meslek liseleriyle, mülteci
politikalarında hak temelli ve şeffaf olmayan
uygulamalarıyla, sosyal hakları ve sendikal
özgürlükleri ihlal ederek; esnek ve güvencesiz
çalışma koşullarına, işçi sağlığını ve
güvenliğini hiçe sayan uygulamalara göz
yumarak çocuk iş cinayetlerinin devam
etmesine sebep oluyor.
Türkiye’de son dönem sık kullanılan “derin
yoksulluk” kavramı artık can yakıcı bir gerçek
olarak karşımızda duruyor. Derin yoksullukla
birlikte devletin çocuk işçiliğini önleme
konusundaki
yükümlülüğünü
yerine
getirmeyişi çocuk işçiliğinin artacağını, giderek
ağırlaşacağını ve kaçınılmaz son olarak da
çocuk
iş
cinayetlerinin
çoğalacağını
düşündürtüyor. Bu durum elbette korkutucu ve
2021 İSİG raporunda yetişkinlerin maruz
kaldığı iş cinayetlerini ve bunların sebeplerini
de düşününce hissettiğimiz kaygı büyüyor.
Ancak yine de hissettiğimiz bu kaygı bizde
umutsuzluk yaratmamalı. Bu kaçınılmaz sonu
değiştirmek için yapabileceklerimiz ve
gücümüz var. Örneğin İSİG Meclisi’nin çocuk
iş cinayetlerinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili
taleplerini
sahiplenebilir,
bu
talepleri
çoğaltabilir ve görünür kılabiliriz. Öte yandan
da çocuk işçiliğine sebep olan halihazırdaki
ekonomik düzenin sömürü mekanizmalarına
nasıl “çomak sokabileceğimizin” yollarını
çocuklarla birlikte arayabilir, bu yolları birlikte
deneyebiliriz.

44

2021’de Meslek Hastalıkları
Prof. Dr. İbrahim AKKURT
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı
Meslek hastalıklarıyla tanışıklığım, göğüs
hastalıkları uzmanı olarak mecburi hizmet
kurası sonrası Ankara Meslek Hastalıklarına ilk
adımımı attığım tarih olan 3 Mart 1992’de
başladı. O gün, ülkece yasta olduğumuz
korkunç bir gündü. Çünkü ülkemizde o güne
kadarki
en
büyük
maden
kazasında/faciasında/katliamında tam 263
madenci canımızı kaybetmiştik… Maalesef
hala kaybediyoruz…

salgın” olarak kalmasına neden oluruz, üstelik
bunun farkına bile varmayız ya da düşünmeyiz
bile…
Kendi ana uzmanlık alanımdan bir örnek: bana
gelen bir hastanın KOAH olduğunun tanısı için
sistemin oluşturduğu ve dayattığı rehberler
doğrultusunda, sistemin tanı araçlarını
kullanarak, sistemin tanı maliyeti artışına katkı
sunup, tedavi planlamasını da sistemin
gerektirdiği kışkırtılmış tıbbi ilaçlar, cihazlar vs
ile yerine getirip hem “bana düşen hastayı” hem
de “düşüren sistemin para kazanan aktörlerini”
memnun ederim… Peki, bu KOAH’lı hasta
sigara içmeyen, 30-40 yıl kaynak dumanı ya da
boya maddeleri, kimyasallar, maden tozları vs
solumuşsa bunu “yasal tanıya delil oluşturacak
şekilde tıbbi bir mesleki KOAH” tanısına
dönüştürebilir miyim? Hayır! mümkün değil…

İş kazaları bir olaydır, anlıktır ve bu nedenle de
çoğunlukla adli bir durum da olduğu için
özellikle yoğun bir çaba sarf edilmedikçe
gizlenemezler, “mecburen resmi kayıtlara
geçerler”. Oysa kalp krizi, entoksikasyonlar
gibi dakikalar içinde gelişen akut olaylar
dışındaki hemen tüm işe bağlı/meslek
hastalıklarının hepsi günler, haftalar, aylar,
yıllar içinde gelişen ve bir çoğu da yıllar sonra
hatta kişi çalıştığı iş(ler)den ayrıldıktan sonra
da ortaya çıkabilen birer süreçtir. Bu nedenle
görülebilmeleri, tanımlanmaları, kayıt altına
alınmaları için özel bir çaba sarf edilmedikçe
ILO’nun da ifade ettiği gibi hemen her zaman
“gizli salgın/hidden epidemi” olarak kalırlar.

Bahsettiğim bu durumu nörolojik, kardiyo
vaskülerr, endokrin, romatolojik, onkolojik vs.
hemen tüm uzmanlık alanlarının hepsine de
uyarlamak mümkündür. Bu nedenledir ki
hastalıkların
hemen
tümünün
nedensellik/etyolojik/illiyet bağı tanımlamaları
çok da fazla irdelenemez çünkü gerek yoktur,
çünkü çoğunlukla “idiopatik: bilinmez
nedenli”dirler… Tıbbiyeye girişten itibaren
tüm klasikleşmiş kitaplarda bu böyle yazılır ve
koca koca hocalar tarafından da bu böyle
belletilir biz hekimlere…

İş kazalarının görünür olmaları durumu ne
kadar işverenleri memnun etmezse, meslek
hastalıklarının
gizli
kalmaları
emek
sömürücüleri tarafından o kadar memnun
edicidir. Tabi ki bu memnuniyet katsayısının
artışına sağlık sunum otoriteleri, sistem
aktörleri ve bu sistemin çarklarının yürütücüsü
biz hekimler de maalesef değişik şekilde
yardımcı olmaktayız. Kraldan daha kralcı bir
yaklaşımla meslek hastalıklarının “gizli bir
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Tablo-1: Son 8 yılda SGK’nın İSG verileri

İşte, Tablo-1 ve grafik bu öğretinin bir
sonucudur; bu işin bir boyutudur… Tablo-1’de
son 8 yılda SGK verileriyle İSG alanında
ülkemizdeki durum görülüyor.
SGK
kayıtlarında iş kazalarından olan ölümler İSİG
meclisinin
verilerinde
“iş
cinayetleri”
tanımlamasını hak edecek boyutta, resmi
rakamların 2 misline yakındır. İş kazalarında
hal böyle iken meslek hastalıklarında durum
daha korkunç boyutlardadır. Çünkü 2013’de
ILO’nun tüm dünyada “gizli salgın” olarak

tanımladığı meslek hastalıkları ve dolayısıyla
bunlara bağlı ölümler adeta kasıtlı olarak
kayıtlardan silinen, üstü örtülen, görünmez
kılınan bir boyuta taşınmıştır.
Tablo’daki iş kazaları ve meslek hastalıkları
sayılarını grafikte göstermeye kalktığımızda bu
durum daha net görülüyor; daha doğrusu
meslek hastalıklarının görünmezliği daha
çarpıcı bir şekilde aşikâr hale geliyor.

Grafik-1: Meslek Hastalıklarının İş Kazalarına göre gizlenme boyutu
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Oysa ILO hala son yayınlarında da dünyada
yılda 340 milyon iş kazası, 160 milyon meslek
hastalığı projeksiyonunu veriyor yani dünya
gerçekliğinde meslek hastalıkları sayıları iş
kazaları sayılarının yarısına yakındır.

- İşe bağlı hastalıkları/meslek hastalıklarına
bağlı ölümlerin saptanabilmesinin yollarının
açılmasın ilk adımı da tabi ki meslek
hastalıkları tıbbi tanı sistemini oluşturmak;
başkaca bir illiyet bağına gereksinim duymadan
gereken durum ve koşullarda tıbbi meslek
hastalıkları tanısını, yasal meslek hastalıkları
tanısı ve buna bağlı ölüm için yeterli bir kanıt
olarak kayda geçmektir.

Ölümlerde ise durum bunun tersinedir; meslek
hastalıkları/işe bağlı hastalıklardan ölümler iş
kazalarına bağlı ölümlerin 6 katından daha
fazladır; dünyadaki tüm epidemiyolojik
projeksiyonlar bu yöndedir. Başka bir ifade ile
bir ülkede ISG alanındaki ölümlerin %14’i iş
kazalarına %86’sı meslek hastalıkları/işe
bağlı hastalıklara bağlıdır.

- Çalışma ortamlarındaki birincil korunmanın
yetki ve sorumluluğu tabi ki çalışma bakanlığı
yetki ve sorumluluğundadır ancak bu
ortamlarda çalışan profesyonellerin işverene
özlük hakları göbek bağıyla bağlı olma
zorunlulukları yeniden gözden geçirilmelidir.

Peki gerçek nedir? Ülkemizdeki gerçeklik
nedir?
Maalesef yukarıdaki tablo ve
grafiktekilerdir…
Bu tablo ve grafikteki durumun birçok nedeni
vardır ve 30 yıldır bu işin içinde olan, maalesef
30 arpa boyu mesafe alamamış bir hekim olarak
bu nedenleri defalarca birçok yerde yazdım,
söyledim, anlattım.
Yazının sınırlarını
zorlamamak için burada tekrarlamayacağım,
ancak kısa birkaç tespitimi, görüşümü ifade
etmek istiyorum:

- Sağlık gözetiminin sağlık otoritesi
sorumluluğu/yetkisine verilmesi, İş Yeri
Hekimliği boyutunun bu alanda dünyadaki
gelişmeler doğrultusunda hekimler için çoklu
gelir kapısı olma düşüncesinin artık terk edilip
tam zamanlı, tam eğitimli, tam yetkili işe bağlı
hastalıkları/meslek hastalıklarını bağımsız
hekim kimliği ile tanı ve takibini yapabilen;
çalışma ortamlarındaki tehlikelerin riskini iş
yeri
içinde
boğulmadan
çalışanları
değerlendirerek kaçakları saptayıp kayıt ve
bildirimini yapabilen bir formasyona geçişini
sağlamak.

SGK’ya
bildirilen
her
meslek
hastalıkları(yasal) vakası, en az 100 (belki de
200)
meslek
hastalıkları/işle
ilgili
hastalıkları(tıbbi) olgusunun “gizli salgın”
kategorisine alınması yani hiçbir kayıt ve
bildirim sistemine dahil olmamasına yol
açıyor… Çünkü, bu anlamda SGK demek İş
Kazaları ve Meslek Hastalıkları (İKMH)
sigortacılık kolu demektir: maluliyet-tazminatiş mahkemeleri- adli tıp- üst mahkemeler vb
girdap demektir. Oysa meslek hastalıkları/işle
ilgili hastalıkların %1’inden çok azı bu
kategoridedir.
Meslek hastalıkları tanı
sistemini 3 kuruşluk bıktırıcı ve bezdirici
maluliyet/tazminat
odaklı
tuzağından
kurtarmadıkça meslek hastalıkları sayılarımız
devasa iş kazaları sayılarına göre yukarıdaki
grafikte de gösterildiği gibi yerlerde sürünmeye
mahkum olmaya devam eder maalesef…

- Tıp eğitimini tıbbın tanısal ve sağıltım
kışkırtmasından
hastalıkların
etyolojik
nedenlerine, önlemlerine odaklayacak bir
yapıya evrilmesi…
- Maluliyet değerlendirme işlemlerinin hem
davulun hem tokmağı elinde tutan sigortacılık
kurumundan bağımsız hekimlik kurumu ve
ilkelerine bağlamak.
Bunlar mümkün mü?
Emek ve emekçi eksenli ütopyanın her zaman
mümkün olduğuna inananlardanım…
Neden olmasın?
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Kapitalist Sistemde, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Sorunu
Mustafa ARSLAN

Kapitalist sistemde; emekle sermaye arasındaki
ilişki, sermayenin egemenliğine dayalı bir
sömürü ilişkidir. Bu ilişki, kapitalist sınıfa
zenginlik ve rahat bir hayat sunarken, işçi
sınıfına işsizlik, yoksulluk ve sefaleti dayatıyor.
Yalnız bu kadar da değil; İş güvenliği
önlemlerinin alınmadığı bir çalışma ortamıyla,
kölece çalışma koşullarını işçi sınıfına reva
görüyor. Kölece çalışma ve yaşam koşullarının
ortaya çıkardığı; meslek hastalıkları ve iş
kazaları, kapitalist üretim sürecinin adeta
sıradanıdır. Meslek hastalıkları ve iş kazaları
yoluyla; işçi sınıfının bireyleri birer onar
yaşamlarını kaybediyor. ILO verilerine göre
dünyada her yıl, 2 milyonun üzerinde işçi, iş
kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı olarak
yaşamını kaybediyor. İş kazaların çoğu
alınabilecek basit önlemlerle ya da yapılacak
denetimlerle önlenebilir kazalardır. Ne var ki,

meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı
önlem alması ve denetlemesi gerekenler; bu
gerçeği duymuyor, görmüyor, işçi sağlığı ve iş
güvenliği
önlemlerine
yeterince
ilgi
göstermiyorlar. Böylece işçiler, üretirken,
sağlıklarını ve yaşamlarını kaybediyorlar.
Üretime, hem kapitalist hem de işçi, kendi
güzide çıkarları için katılırlar. İşçinin üretime
katılmasının temel amacı, kendisinin ve
ailesinin varlığını sürdürebileceği bir ücrete
ulaşmaktır. Kapitalistin üretime katılmasındaki
temel amacı ise, sermayesini korumak ve
sermayesinin devamlılığını sağlamak için kâra
ulaşmaktır. İşçinin emek gücünün ve
kapitalistin sermayesinin varlığı ve devamlılığı;
karşılıklı çıkarlara dayanan bu üretim ilişkisiyle
sağlanır.
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Sermayenin devamlılığının sağlanabilmesi için
sermaye sürekli olarak kesintisiz büyüme
halinde olmalıdır. Büyüyemeyen sermaye,
kendi varlığını koruyamaz ve devamlılığını
sağlayamaz. Sermayenin büyüyebilmesinin
yolu, üretilen yeni değerin; işçiye ödenmeyen
kısmı olan artı değere yani kâra (artı değerin
para ifadesi) ulaşması gerekir. Bunun için de
artı değerin tek kaynağı olan canlı emeğe
ihtiyaç duyar. Sermayenin canlı emeğe olan
ihtiyacı yaşamsaldır. Zira “sermaye ölü emektir
ve ancak vampir gibi canlı emeği emmekle
yaşayabilir” 1 Kapitalist, bu gerçekliğin
bilincinde olsun ya da olmasın; rekabetçi
ortamda sermayenin bu ihtiyacı doğrultusunda
hareket ederek, kâr peşinde koşar. Çünkü
“kapitalist olarak o, ancak kişileşmiş
sermayedir. Onun ruhu sermayenin ruhudur.”2
Onun isteği, sermayenin isteğidir ve onun aklı
sermayenin aklıdır. Bu nedenle, kapitalistin
üretme edimini motive eden tek şey kârdır.
Sadece kârdır. Sadece kâr da değil, daha çok
kârdır. Daha çok kâr için bütün kapitalistler
kıran kırana rekabet içerisindedirler. Kıran
kırana
rekabet
ortamında
kapitalist,
rakiplerinden daha çok kâra ulaşmanın yollarını
arar.

Emek gücünün aşırı biçimde tüketilmesiyle de
işçi, güçsüz düşerek çalışamaz duruma gelir. İş
gününün uzatılması durumunda ise emek gücü,
karşılığı ödenmediği halde fazladan tüketilmiş
olacaktır. Sömürüyü artıran bütün bu
uygulamalarla kapitalist, sömürü oranını (artı
değer oranı) yükselterek, daha fazla kâra (artı
değere) ulaşacaktır. Kapitalistin daha fazla kâra
ulaştıran bu yol, işçi için yıkımdır. Zira sömürü
oranının artırılmasıyla işçi, emek gücünü
yenileyemez duruma gelir ve böylece, meslek
hastalıklarına ve iş kazalarına da açık hale gelir.
Emek gücü üzerinden sömürü oranını
yükselterek, kârını artırmaya çalışan kapitalist,
bununla yetinmez, yetinemez. Emek gücü
dışında, yatırdığı değişmeyen sermayeden de
tasarruf etme yoluna gider. Değişmeyen
sermaye, kapitalistin üretim için yatırdığı
sermayesinin bir parçasıdır. Kapitalist, iş
güvenliği önlemini almayarak; sermayesinin bu
bölümünden tasarruf edip kârını artırmaya
çalışır. Böylece işçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemi için harcaması gereken değeri
harcamaz. İşçinin yaşamını riske atarak
üretimden tasarruf etmiş olur. Üretim
araçlarından ve iş güvenliği önlemlerinden
yapılan
tasarrufu
Marx,
“sistematik
soygunculuk” olarak değerlendirir. Kapitalistin
iş güvenliği önlemlerinden tasarrufa gitmesi ya
da alması gereken önlemleri almayışı da işçiyi,
meslek hastalıklarına ve iş kazalarına açık hale
getirir.
Demek ki kapitalist, rekabetçi ortamda
sermayesini büyütmek ve genişletmek için
emek üzerinde sömürüyü artırmaya çalıştığı
gibi, değişmeyen sermaye üzerinden de tasarruf
yapar.
Marx’ın
deyimiyle
“sistematik
soygunculuk” yoluyla kârını artırmaya çalışır.
Kapitalistin, sömürüyü artırma ve kâr için
tasarruf yaklaşımı, işçinin yaşamını riske atan
meslek hastalıklarının ve iş kazalarının ortaya
çıkmasının bir nedeni olur. Bilincinde olsun ya
da olmasın; kapitalist, sömürüyü artıran

Kapitalistin daha fazla kâra ulaşabilmesinin
çeşitli yolları vardır. Bu yollardan birisi sömürü
oranını artırmakken, diğeri, üretimde maliyeti
düşürmektir. Sömürü oranını artırmak; ücretleri
düşürmek, emek yoğunluğunu artırmak ya da iş
gününü uzatmakla mümkündür. İşçilerin
ücretlerini, emek gücünün değerinin altına
düşürmek, sömürü oranını yükseltmek için
çaba harcayan kapitalist için önemli bir araçtır.
Ücretlerin, emek gücü değerinin altına
düşürülmesi durumunda, işçi emek gücünü
yenileyemez. Bir sonraki çalışma zamanına
hazır hale gelemez ve güçsüz düşer. Emek
yoğunluğunun artırılması durumunda ise, işçi
aynı zaman diliminde daha yoğun çalışacağı
için emek gücü, aşırı bir biçimde tüketilecektir.
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uygulamaları ve iş güvenliği önlemlerini
almayışıyla işçilerin yaşamına kast etmiş olur.
İşçinin yaşamına kastedilen üretim sürecinde;
kapitalist, işçiyi düşünmez ve işçinin de bir
insan olduğunu aklına getirmez. Zira işçi,
üretim sürecinde, emek gücü sahibi olarak;
kapitalistin sermayesinin bir parçasıdır. Emek
gücünü hoyratça tüketirken, emek gücünün de
bir ömrünün, emek gücü sahibinin de bir
yaşamının olduğu gerçeğini görmezden gelir.
İşçinin sağlığına karşı da, işçinin yaşayacağı
ömre karşı da ilgisizdir.

ve ilgisizliğini de yaratan kapitalist üretim
biçimin kendisidir. Kapitalist, bu üretim
biçiminde,
kişileşmiş
sermaye
olarak
sermayenin hizmetine koşulmuş ve rekabet
ortamına itilmiş, sürecin nesnelerinden biridir.
Onun, üretim sürecindeki tutumuna yön veren
şey sermayenin ihtiyacı olan kârdır.
Sonuç olarak şunu belirtelim ki, meslek
hastalıkları ve iş kazaları; sömürüyü artırma ve
sermayeyi genişletme ihtiyacının zorunlu
sunucu olarak ortaya çıkmaktadır. Zira
“kapitalist üretim tarzı, özü gereği, belli bir
noktanın ötesindeki her tür akılcı iyileştirmeyi
dışlar.” 3 Bu gerçekliğin bilinciyle, işçi sağlığı
ve iş güvenliği sorununu ele almak gerekir.

İşçi yaşamına kastedilen süreç, sadece
kapitalistin kâr hırsına ya da işçi yaşamına olan
ilgisizliğine indirgenemez. İşçi yaşamına
kastedilen koşulları yaratan, kapitalistin hırsını
1
2

3

Karl Marx, Kapital 1, Sayfa 247, 1. Baskı, Sol Yayınları
Karl Marx, Kapital 1, Sayfa 247, 1. Baskı, Sol Yayınları
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Karl Marx, Kapital 1, Sayfa 460, Yordam Kitap

Yok Edilen Canlar, Çalınan Zamanlar:
Hesap Verin!
Nilgün GÜNGÖR

Covid’in durmadan işleyen sayacı, 8 milyarlık
dünya nüfusu içinde 20 kişiden birinin ( = 400
milyon) hastalığa yakalandığını gösteriyor. 6
milyon kişinin, yani hastalığa yakalanan her 70
kişiden birinin de hayatını kaybettiğini...

Covid’in başkentinde çalınan iki yıl
Zor bela alınan kapanma kararlarının ardından
Temmuz 2020’de ölümler günde 50 kişiye
kadar
düşmüştü.
Ama
daha
aşı
bulunmadığından işçi semtleri, banliyöler,
hastalık, işsizlik, temel gıda ürünlerinden bile
yoksunluk
arasında
kıvrandılar.
Eğitimlerinden, yarı zamanlı işlerinden olan
üniversite öğrencileri yiyecek kuyruklarında
beklemeye mahkum kaldı. Kasım-Aralık
2020’de bu kez 500 ölümle yeni bir zirve
yaşandı. Aşı randevularının verilmeye
başlamasıyla birlikte ölümler yine azaldı fakat
omicron ve -aslında bitmeyen- delta varyantları
yeni dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor.

Fransa’da ise 22 milyon insan ( = 3 kişiden
biri) hastalığa yakalandı. 135.000’den fazla
kişi ise hayatını kaybetti. Bu Avrupa’daki en
yüksek sayı olmakla kalmıyor; dünya listesinde
de en üst sıralarda yer alıyor. Tıp tarihinde
kuduz, humma gibi hastalıkları önleyici aşılarla
yer tutan Fransa covid karşısında “sürü
bağışıklığı” politikasını uygulamaya mahkum
oldu.
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Hastanelere gidenler, covid’in nasıl baskın olgu
olduğunu gözleriyle görüyorlar. Fransa hala
Avrupa’da covid’in başkenti.

kabul edilmesinde yaşandı, Baştan itibaren
tekelci kapitalistlerin devleti tarafından
toplumu bilgilendirme, koruyucu malzemeleri
sağlama konusunnda sergilenen hiçe sayma,
önceki onyıllarda hastane-sağlık sisteminin
elbirliğiyle çökertilmişliğinin üzerine bindi.
Zamanında alınmayan tedbirler, söylenen
yalanlar:
Manzara
yalancının
mumu
gibiydi!Bundan dolayı da toplumun hayat
tecrübesine yerleşik bütün şüphe, yargı,
tereddüt, önyargı hücreleri harekete geçti.
Eğitimli bir toplumda bile aşı konusunda ikna,
aydınlatma, bireysel-toplumsal sorumlulukları
harekete geçirmede ne kadar geride
kalınabildiğine tanık olduk. Bilinmeyenden
duyulan korku, farklı dinlerden insanların
elimine edileceği endişesi, tatil cenneti deniz
aşırı sömürgelerde siyahların kendilerine zaten
aylar sonra ulaştırılan aşı nezdinde beyaz
yönetici sınıfa karşı güvensizliği... Böylesi
endişeleri gidermek yerine devlet aşıyı sopa
gibi kullandı!.

Salgının kök sebebi tekelci kapitalizm
milyonlarca hayatı söndürmekle kalmadı. Tüm
toplumun ve tek tek her birimizin iki yılını
çaldı. Bu ayların nasıl geçirildiğini, her açıdan
nasıl bir yoksunlaşma içerisine girildiğini, işçi
sınıfının daha hangi kayıplara uğradığını
birbirimize anlatmaya gerek yoktur. Bize
gereken, normalize edilen can kayıplarının, el
koyulan ve her yönden derin bir yoksullukla
geçirilen zamanlarımızın bedelini ödetebilmek,
krizi fırsata çeviren birikim ve istihdam
politikalarına karşı saflarımızı pekiştirmektir.
Acilse geç kalınmıştır
Bir şey acilse mutlaka geç kalınmıştır. O
aşamada eski sistemi, aygıtın işleyişini
hızlandırarak yapılacak her şey çırpıştırma
olmaktan öte gitmez, durumu da kurtarmaz.
Pandemi ile birlikte yaşadıklarımız bu altın
kuralın yeni bir doğrulamasıdır. Pandemi, tıpkı
depremler, iş cinayetleri, doğa yıkımları, insan
yıkımları, sağlık sisteminin çökmesi gibi,
büyük felaketler gibi tekelci kapitalizmin öz
yaratımıydı.Kent
içindeki
hastanelerin
kapatılması, kırsaldaki sağlık tesislerinin
dağınık nüfus için erişilemeyecek hale
getirilmesi, acil servislerdeki çöküntünün ancak
grevlerle
anlatılabilmesi,
hemşire
ve
hastabakıcıların, yaşlı bakımında çalışan
işçilerin Avrupa’da en düşük ücretleri alıyor
olması, ağır çalışma yükü altında zaten
ezilmeleri:Kapitalizmin yarattığı bu kirli
yığınak, olduğu gibi üzerimize boca edildi.
Kapitalizmin
çözümsüzlüğü
de
sözde
çözümleri de hayatımızın ortasında patladı.

Oluşan boşluğu boş inançlar, dinci gerici
önyargı ve itikatlar, aşı karşıtı aileler
(Fransa’daki oranları Avrupa’da en yüksek),
aşının genleri bozacağı demagojisini yapan
ırkçı-faşist parti ve gruplar, demagoglar
doldurdu. Bu bileşim, aylar boyunca her hafta
sonu "anti-vax, anti-pass, anti-mask” (aşı,
sağlık kartı, maske karşıtı) slogan ve simgelerle
eylem yapan sözde bir akım doğurdu. Aşı
merkezlerine
saldırdılar,
hatta
son
yürüyüşlerinde “özgürlük konvoyu” adını bile
kullandılar.
Fransa’da nüfusun iki doz aşısını olmuş 51
milyon, hatırlatma dozunu almış 37 milyon kişi
var. Birçok yere girişte sağlık kartı (HES kodu
gibi) ve aşı kartının zorunlu olmasıyla aşılama
oranı artmasına rağmen, birinci dozu olanların
sayısı 54 milyondan gıdım gıdım ilerliyor. Can
kayıpları için çizilen profil durumu daha da
vahimleştiriyor. Ölenler için “yaşlılar” ve

Aylar süren “Maske yok, jel yok” aşaması gibi,
aşı bulunup kullanıma sokulduktan sonrası da
bir başka ağır örnektir. Bu sürecin en büyük
zorluklarından biri, aşının toplum tarafından
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“birden fazla hastalıktan muzdarip olanlar”
deniyor. İnsanın değerinin ürettiği ve hemen şu
anda üretiyor olduğu artıdeğer ile ölçüldüğü
kapitalizm altında bu tanımlama kimlerin doğal
seleksiyona tabi olacağını anlatıyor bize. Her
şeyden şüphe eden, komplo teorisi uyanıklığı
ile topluma akıl veren aşı karşıtlarının
umurunda
bile
olmayacaktır
elbette.
Pandeminin işçilerin yaşamı için yarattığı
tehlikeyi açıklamak şöyle dursun, aksine
burjuvazinin işine yarayacak sis bombaları
atan,
akademik
kulelerin
sorumsuz
analizcilerinin de!

patentlerin
kaldırılması
antikapitalist
taleplerinin toplumsallaştırılması, işçi sınıfının
enternasyonal birliğine hizmet edeceği gibi aşı
karşıtı korodan ayırdedilmeyi de sağlayacaktır.
(Proletaryanın diğer bölüklerinden kalın
sektörel işbölümü -keza eğitim ve vasıf
yönünden- çizgileriyle birbirinden ayrılmış,
sınıfsal yönü çok silik göçmen işçi çevreleri de
bu resmin içindedirler.)
Daha yakından bakalım: İşçi sınıfına
zerkedilmiş
bireysel
düşünüş
ve
neoliberalizmin bilim karşıtı felsefi müttefiki
postmodernizm, bireyi salt kendi bedeni ve dar
özgürlük anlamlandırması içerisine hapsetmiş
biyopolitika anlayışı ile gerekçelendirilen aşı
karşıtlığı, düşündüğümüzden daha etkili bir
biçimde karşımıza çıktı. Gördük ki, işçi
sınıfının gerçek ve bütünsel çıkarlarına, emeğin
ve toplum sağlığının korunması misyonuyla
kurulmayan her cümle, her edim, kapitalist
hapishanenin duvarlarını pekiştiriyor yalnızca.

Pandemi bizim için bitmedi
Emeğin fizik ve moral yıkıma karşı korunması,
sınıfın birliği ve mücadelesi içinden
sağlanabilir. Covid sürecinde bu, hem işçi
sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve
işçiler tarafından denetlenmesi, aşılara herkesin
hızlı ve yaygın erişimin sağlanması, hem de
işsizlik ve sonuçlarının işçilerin sırtına
yıkılmasına karşı mücadele anlamına gelir.
İkisi bir bütündür. Covid’in küçümsenmesine,
varlığının inkarına, aşının reddine ve aşı
karşıtlığına karşı etkisiz kalmak, burjuvazinin
ve onun mentalitesinin değirmenine su
taşımaktan başka bir sonuç vermeyecektir.

Pandemi bitmedi. Dünyada aşı olmayanların
sayısı olanlardan kat kat fazladır. Daha az
gelişmiş kapitalist ülkelerde halkın yalnızca %
10,6’sı ilk doz aşısını oldu. Buna rağmen
Avrupa’da Fransa da dahil olmak üzere önleyici
tedbirler ardı ardına kaldırılmaya başlandı.
Toplumdaki bıkkınlık, artan hayat pahalılığı ve
bulabildiğin
işe
sarılma
zorunluluğu,
kapitalistlerin imdadına yetişti.

Çuvaldızı kendimize batırdığımızda kendi
yığınağımızı da hızla değiştirme ihtiyacı bir kez
daha beliriyor önümüzde. Fransa’da kamu
sektöründe (sağlık, eğitim, ulaşım işkollarında,
belediyelerde...) ve çok kısmen de özel sektöre
ait büyük işletmelerde azalan bir güce
(sendikalaşma oranı % 7) sahip, genç kuşak
üzerinde etkili olamayan sendikalar (ve sol
çevreler) aşı karşıtı çığırtkanlığa göğüs
geremediler. Oysa bütün dezavantajlara
rağmen, bilimin, sosyolojinin olanakları,
tarihsel olarak marksizmin üç kaynağından biri
diye anılmanın, sınıf mücadelesi pratiğinin
özgül ağırlığı farklı bir biçimde koyulmalıydı.
Aşı ihtiyacının tüm dünyada karşılanması,

Pandemi bitmediği gibi Fransız ekonomisi de
son 52 yıldır yaşanmamış bir olgu olarak % 7
büyüdü! Kuşkusuz bu kısmen bir önceki yılki
% 8 küçülmeden çıkılmasıyla ilgilidir. Aynı
zamanda AB politikası olarak enflasyonist
politikanın da önü açılmıştır. Keza hayat
pahalılığını karşılayacak bir ücret ve asgari
ücret zammı yerine iki kez tazminat ödemeleri,
en yoksul hanelere enerji çekleri ile olası
sarsıntılar ertelenmiştir. Tekelci burjuvaziye ve
orta-küçük işletme sahiplerine ise teşvik ve
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koruma yağmış; onların bu süreci en hafif
atlatması sağlanmıştır. Yeni malzeme ve
ürünler, (misal elektrikli otomobiller, elektrikli
scooter ve bisikletler) yeni çalışma biçim ve
organizasyonları hayatlarımıza daha. fazla
yerleşmiştir.
İnşaat
sektöründeki
(ve
istihdamdaki) canlanma da içinde olmak üzere
kentin
çehresi
değişmekte,
2024
olimpiyatlarının fırsatlarına göz kırpılmaktadır.
Onlar için pandemi neredeyse bitmiştir
Ama bizim için pandemi devam ediyor.
Hepimiz biliyoruz ki, geleneksel tipte vurulan
ilk aşılar placebo yerine geçti, dolayısıyla ister
istemez dördüncüyü, beşinciyi gerektirdi.
Bunun
yerine
etkin
bir
aşılama
gerçekleştirilmedikçe ve bu hızlı bir şekilde
yapılmadıkça bu sarmaldan çıkamayacağız.
Kapitalizmin bu iki yılı ve daha fazlasını hesap
vermeden atlatmasını, temize çekmesini sınıf
mücadelesiyle boşa çıkarmalıyız. Bir rakam
olmadığımızı böyle öğrenecekler...
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Zafer Açıkgözoğlu Davası
Av. Onur DENİZ

Meydana gelen iş cinayetlerinin 1 (iş kazası)
hukuki açıdan birden çok yansıması
olmaktadır. Bunlardan ilki iş kazasının Türk
Ceza Kanunu anlamında tanımlanan “taksirle
ölüme neden olma” suçu kapsamında
olmasıdır. Bu doğrultuda yetkililer ilgili kanun
maddeleri yönünden ceza yargılamasına tabi
tutulmuşlardır.

Zafer Açıkgözoğlu’nun ölümü, meydana geliş
şekli ve taşeron sistemi tartışmaları birlikte
değerlendirildiğinde,
herkesi
derinden
etkileyen bir hikâye olmuştur. Kendisi 2013
yılında, İstanbul Üniversitesi’nde taşerona
bağlı olarak çalışırken, görevi olmadığı halde,
hiçbir koruyucu güvenlik önlemi alınmadan,
gerekli ekipman ve eğitim verilmeden, lağım
sularını temizlemeye zorlandı. Basınç nedeni
ile taşan lağım sularına maruz kaldı.
Enfeksiyon nedeni ile karaciğeri iflas etti.
Yapılan karaciğer nakline rağmen kısa bir süre
sonra vefat etti. Onun ismi kayıtlara iş cinayeti
olarak geçti. Zafer Açıkgözoğlu ismi, hafızalara
taşeron sisteminin barbarlığını, korkunçluğunu
anlatır oldu.

Zafer’in olayında şirket yetkilileri meydana
gelen olayı bildirmedikleri için, Zafer henüz
hayatta iken bizzat suç duyurusunda
bulunulmuş, hatta kendisi son günlerinde zor da
olsa savcılığa ifadeye gitmişti. Aylarca süren
soruşturma evresinde bilirkişi raporu alındı ve
söz konusu rapora göre meydana gelen ölüm
olayı ile su baskını arasında bir illiyet bağı
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(nedensellik bağı) olduğu net bir şekilde ortaya
çıktı. Başka kelimeler ile ifade etmek gerekirse,
Zafer’in ölümüne neden olan “fulminant
hepatit” hastalığının meydana gelen lağım
suyuna maruz kalma olayı ile oluşmasının
mümkün olduğu ortaya çıktı. Savcılık, taşeron
Doğuş Sosyal Hizmetler yetkili müdürü Cafer
Erdoğan ve şirket sorumlu temizlik proje
müdürü olan sanık Gülseven Yangın'ın atılı
suçu işlediklerinden bahisle, cezalandırılmaları
talebiyle kamu davası açtı. Üzücü olan bilirkişi
raporuna göre şüpheliler asli kusurlu oldukları
halde iş kazasında kurban giden Zafer
Açıkgözoğlu’nun da tali kusurlu olarak
değerlendirilmesiydi. Sanki Zafer’in verilen
emirlere karşı koyma şansı varmış, sanki
üstüyle başıyla, terlikleriyle taşan lağım
sularını temizlemeye zorlanmamış gibi.

olası etkileri dikkate alınarak, takdiri indirim
yapılarak önce 1 yıl 8 ay hapse ile
cezalandırılmasına sonrasında ise sanığa
verilen hapis cezasının sanığın kişiliğine,
yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa göre,
12.100TL. adli para cezasına çevrilmesine
karar verildi. Yapılan itirazlar üzerine dosya
Bölge
Adliye
Mahkemesinde
istinaf
incelemesine gönderildi.
Söz konusu olayın bir diğer boyutu da meydana
gelen ölüm olayının tazminat boyutudur.
Yapılan iş kazası bildirimi neticesinde, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve
Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunda,
meydana gelen olayın iş kazası olmadığı
belirtilmiştir. Bu nedenle tazminat davası
açılmasından önce olayın iş kazası olduğunun
tespitine yönelik bir davanın açılması zorunlu
olmuştur. Söz konusu dava neticesinde
mahkeme, meydana gelen olayın bir iş kazası
olduğunu tespit etmiş durumdadır. Bu dosya da
Bölge
Adliye
Mahkemesi’nde
istinaf
incelemesi aşamasındadır. Söz konusu
dosyanın kesinleşmesi ile birlikte tazminat
davası açılması gündeme gelecektir.

Yıllar süren yargılama sonucunda Gülseven
Yangın beraat ederken, taşeron firma müdürü
Cafer ERDOĞAN'ın işyerinde gerekli iş sağlığı
ve güvenliği organizasyonu ile sahada alınan
tedbirlere ilişkin etkin bir denetim mekanizması
kurmayarak, müteveffanın gerekli iş güvenliği
eğitimi almasını sağlamayarak, işyerinde
yaşanması muhtemel acil durumlar(sel
basması) için gerekli tedbirleri almayarak,
tahliye durumunda gerekli ve yeterli eğitim ve
donanıma
sahip
olmayan
müteveffayı
görevlendirerek, İSKİ'yle gerekli iletişimin
kurulmasını sağlamayarak bahse konu kazanın
yaşanmasına neden olarak, “taksirle ölüme
neden olma” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.
Söz konusu ceza, sanığın duruşmadaki iyi hali
ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki

Zafer’in iş kazasına uğramasının üzerinden
neredeyse 10 yıl geçmiş olmasına rağmen
yargının ağır işleyişi nedeni ile bir arpa boyu
yol alınamaması, doğaldır ki yakınlarını
meydana gelen olay kadar üzmekte, acılarını
büyütmektedir. Ailenin belki de tek tesellisi
onun adının bunca zaman sonra dahi hala
unutulmamış olmasıdır.

1

Kavram birliği sağlanması açısından “iş cinayeti”
kavramı yazının devamında hukuk literatüründe geçtiği
şekli ile “iş kazası” olarak adlandırılacaktır.
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Epidemiyolojik Yarıktan Metabolik Yarığa
İşçi ve Çevre Sağlığı
Sultan GÜLSÜN

I.Bölüm: Tarihsel Uzanım
Erken kapitalist dönemin çevresel diyalektik
yaklaşımını on dokuzuncu yüzyılın ortalarına
doğru vurgulayan Marx, Ramazzini'nin
epidemiyolojiyi işçi sınıfı mesleklerine kadar
genişleten endüstriyel patoloji çalışması ile
halk sağlığı gelişiminde anahtar olarak
görüyordu. Meslek hastalıkları üzerine
endüstriyel patoloji ya da şu an için işçi ve
çevre sağlığının geçmiş dönem ekonomi
politiğindeki tarihsel sonuçları üstlendiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Örnek vermek
gerekirse Percival egemen sınıfın kolera, tifo ve
diğer
hastalıklara
yakalanmasıyla
araştırmalarına büyük ölçüde işçiler üzerindeki
koşulları inceleyerek başlamıştı. Bunların
tümü insanın bedensel varlığında bir yarık
(epidemiyolojik yarık) olarak görülebilecek şey
de dahil olmak üzere insanlık ve doğa arasında
kapitalizm tarafından yaratılan metabolik yarık
ile ilgiliydi. Marx'a göre periyodik salgın
hastalıklar tarlaların guano ile gübrelenmesi
nedeniyle
birbirine
bağlı
toplumsal

metabolizma sürecindeki onarılamaz yarığın
bir tezahürüydü. Böylelikle de insan morbidite
ve
mortalitesindeki
bedensel
yarılma,
toplumsal üretim yoluyla insanlık ve doğa
arasındaki metabolik yarılmanın bir parçasıydı.
Yirminci yüzyılın ortalarında epidemiyolojiye
yönelik
sosyal-çevresel
yaklaşımların
marjinalleştirilmesi tıbbın bulaşıcı hastalıklara
karşı
modernleşme
süreci
tarafından
epidemiyolojik geçiş teorisini ortaya koydu.
Kapitalist
toplumlarda
artan
sağlık
eşitsizliklerini
hesaba
katmamak
ve
hastalıkların yayılmasına yol açan kapitalist
küreselleşmenin genişlemesi sadece yoksul
ülkelerle sınırlı değildi. Canlıların belirli bir
yerde
ve
belirli
doğal
koşullarda
konumlandırıldığı bedenleri hem ekolojik hem
de toplumsal olarak bütünleştiriciydi. Benzer
şekilde tüm meslekler arasında en tehlikeli
olanlardan birinde çalışmanın yanı sıra sırf iş
yerinde çalışabilmek için maden sahibinin
mülkünde yaşamaya zorlanan madencilerin ve
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ailelerinin sömürülmesi doğrudan doğa ile
işçilerin sağlığındaki hattı çiziyordu. İşçi ve
çevre arasındaki diyalektik ilişkiye dair ağları
oluşturan bu temelden işçilerin epidemiyolojik
koşullarını araştırırken Marx, Edward Smith'in
verilerine dayanarak sanayi işçilerinin besin
alımlarına dikkat etti. Düşük besin alımıyla
beslenen kadınların çocukları da sağlıksız
gelişiyordu.

kısıtlandığından etik olarak sınırlandırılır.
Doğal çevreyi değiştirerek ekosistemlere zarar
veren biyoaktif çevresel kirleticiler; üretim ve
ulaşım için enerji temeli olarak fosil yakıtların
tüketimi, madencilik ve endüstriyel ölçekteki
artışlar,
sentetik
kimyasal
maddelerin
yaratılması ile yakından bağlantılıdır. Bu
bağlantılarla ortaya çıkan küresel ısınma
artmaya devam eder ise yalnızca çok yüksek
güven veya yüksek güven olarak adlandırılan
eğilimlerin dahil edildiği artan yetersiz
beslenme ve buna bağlı bozukluklar, çocuklarla
ilgili olanlar dahil büyüme ve gelişme, sıcaklık
dalgaları, seller, fırtınalar, yangınlar ve
kuraklıklardan kaynaklanan ölüm, hastalık ve
yaralanmalarda artış, yer seviyesindeki ozonla
ilişkili
kalp-solunum
morbiditesi
ve
mortalitesinde artış sağlıksızlığı da beraberinde
getirecektir.

II.Bölüm: Örtüşen Maruziyetler
Neoliberal küreselleşmenin getirdiği sermaye
birikimi; ekosistemlerinin yok edilmesi ve
özellikle türlerin geniş monokültürlerindeki
yığılmayı kapsar. Kapitalist meta zincirlerinin
genişlemesi ve halk sağlığı sistemlerinin
neoliberal yıkımı da doğa ile insan müdahalesi
arasındaki
metabolizmanın
kontrolünü
kaybetmenin açık bir örneğidir. İnsanlarda
(aynı zamanda evcilleştirilmiş hayvanlarda ve
bitkilerde olduğu gibi) salgınlar; ekolojik
yıkımdan, monokültürlerden ve hayvan besi
yerleri de dahil olmak üzere patojenler için
yollar yaratan geniş yığınlardan kaynaklandı.
Çok miktarda hayvan ve bitki yetiştirme çabası;
tarlalarda ve çiftliklerde kendi türünden doğal
olmayan kalabalıklar biriktirmişti. Bir
organizmanın bu tür seyreltilmemiş kütleleri
daha önce nadir görülen ve önemsiz parazitlerin
bireyden bireye yayılması için hazır bir alan
olarak
hizmet
etti
ve
nihayetinde
biyoçeşitliliğin
azalmasıyla
sonuçlandı.
Hastalıkların yayılması çok daha kolay
gerçekleşti. Parazit kökenli salgın hastalıklar
gibi herhangi bir durum iklim krizi etkisiyle ani
değişen koşullar dolayısıyla büyük arazilere de
taşınmaya başladı artık.

Çevre ve işçi sağlığı, küresel sağlık/iklim
adaleti sorunlarından ayrılmadığı için çevresel
halk sağlığı etiğinin boyutlarını tartışmaya
açmaktadır. Kırılgan bir ekosistemi tehdit eden
ve sağlığı olumsuz etkileyen alanlar (tehlikeli
artık materyaller, hava, toprak ve su kirliliği
gibi) toplumsal dislokasyonlar (iş göçü)
yaratabilir ve arazi kullanımını değiştirebilir.
Özellikle çevre ve iş sağlığı bağlamında,
demokrasi biçimini pratik ve etkili hale
getirmenin yollarını bulmamız gerekiyor.
Bugün, iklim krizi hakkında bilinenler göz
önüne
alındığında,
Arktik'teki
petrol
sondajından tropik yağmur ormanlarındaki
arazilerin açılmasına kadar çevreye zarar veren
bir çok hasar işçilerin sağlığı için de değişen
boyutlardaki hasarlarla örtüşüyor.

İşçi sağlığı katmanlara ayrıldığından dolayı
oldukça kentleşmiş sosyo-sistemler arasında
işlediği görülür ve hem çevre sağlığı hem de
işçi sağlığı endemiktir dolayısı ile halkın politik
müdahalesini gerektirir çözüm için. Optimal
sağlık arayışları da bu sistemler içerisinde

***
Guano: Deniz kuşlarının dışkılarından oluşan
bu madde kökeninin doğal olmasına rağmen
tarımsal üretimde kullanılan ilk yapay
gübrelerdendir.
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Mortalite: Mortalite veya kaba ölüm hızı
genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına
ölümlerin sayısının oranıdır.
Morbidite: Morbidite, istatistiksel bir ölçüm
terimi, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi
içerisinde hastalığa tutulanların sayısının
sağlıklı kalmış nüfusa oranıdır.
Epidemiyolojik Yarık: Bedensel Yarık
Metabolik Yarık: Ekolojik yarık
***
• H Barrett, D., W Ortmann, L., Dawson, A.,
Saenz, C., Reis, A., & Bolan, G. (2016).
Public health ethics: cases spanning the
globe.
• Nelson, M. C. (2006). Occupational Health
and Public Health: Lessons from the Past
Challenges for the Future
• Rose, N. (2021). From the Cancer Stage of
Capitalism to the Political Principle of the
Common: The Social Immune Response of
“Food as Commons”. International Journal
of Health Policy and Management.
• Stokols, D., Pelletier, K. R., & Fielding, J.
E. (1996). The ecology of work and health:
research and policy directions for the
promotion of employee health. Health
education quarterly, 23(2), 137-158
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