
ig cirunverlrnirur ve iggi rRrriRrumRrNA HAyrR oiyoRuz

Bugtin, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu'da yaganan ve 263 madencinin yagamtnt
yitirdifi toplu i5 cinayetinin yrldon[imti. 2013 yrlrndan bu yana her 3 Mart'ta "ig Cinayetlerine
Kar5t Mticadele Gilni.l" etkinlifiyle rilkemizin kanayan yarast haline gelen ig cinayetlerine bir
kez daha dikkat gekmeye, ig cinayetlerinin onlenmesi igin mricadeleyi bir adrm daha
bijytitmeye ga I rgryoruz.

Ulkemizde i5 cinayetlerinin ve ig kazalarrn sayrsr artrk tutulamaz hale geldi. Cinayetlerin ve
kazalartn cinlenmesi, meslek hastalrklarrnr ortaya grkaran etkenlerin ortadan kaldrrrlmasr igin
gerekli galr5malar yaptlmtyor. Yaptlmasr gereken galtSmalar, maliyet ve iggricti mazeret
gosterilerekgegigtiriliyor ve emekgilerin can grivenlifii hige sayrhyor.

i99i safilrfrr ve i5 gtivenlili agrsrndan gidigat olumsuz ydnde ilerliyor. Yasalar ile koruma altrna
alrnacafit soylenen iggi saflrfir ve ig g[ivenlifii konusunda gegti[imiz her gtin i.ilkemiz daha da

geriye gidiyor. Haftzalartmtzda heni.iz tazeli[ini koruyan Soma, Ermenek, Torunlar ve en son

$irvan'da yasanan ve 350 i5ginin hayatrnr kaybettifii iggi katliamlarr 6331 sayrlr i5 Saflrfr ve

G riven I i[i Kan u n u yri rui rlti kteyken meyda na gel m igti r.

5331 Sayrlr ig Saflrfir ve Gtivenlifi Kanunu ve kanun gergevesinde bu gtine kadar yaprlan

drizenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayrlr ig Kanunu'nda yer alan "telafi
galrgmast", "denklegtirme", "gafrr tizerine galrgma", "ktsmi s0reli galrgma", "astl igveren-alt

igveren iligkisi" bagta olmak tizere kuralsrz galrgma kogullarr oldufu srirece iggi saflrfir ve ig

grivenlifii alanrndaki dUzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.

ig cinayetlerinin, ig kazalarrnrn ve meslek hastalrklarrnrn onri alrnamazken,

emekgilerinsendikal haklarr ve grev haklarr OHAL veya milli grlvenlik gerekge gosterilerekbir

bir ellerinden altnmaktadrr. Sendikal orgritlenmenin ontlndeki engeller kaldtrrlmadrkga iggi

saflrfir ve ig grivenlifi konusunda yol almak mi]mkr.in olmayacaktrr.

Ulke giindemi ve galrgma yagamrndaki antidemokratik ortam ortadan kaldrrrlmadan, ig

cinayetlerinin ontine gegmek imkansrzdrr. Emekgiler, uygulamaya konan ozel istihdam

btirolarr ile kiralrk iggi haline donrigtUrtilm[ig, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile

de sosyal haklarr daha geriye gekilmigtir.Gtlvencesizli[in neden oldu[u esnek galtgma, igsiz

kalma korkusu, iggilerin sadece fiziksel saflrfirnr de[il, ruhsal saflrfirnr da olumsuz

etkilemektedir.

Trlrn bunlarrn yanrnda en onemli konulardan birisi de kamu kurumlarr ve 50 kigiden az iggi

galrgtrrrlan, az tehlikeli ig yerlerinde uzman ve hekim galrgtrrma zorunlulu[unun ]. Temmuz

2017 tarihine ertelenmesidir. ig cinayetlerinin onlenmesi, ig grlvenlifiinin saflanmasr ve

meslek hastalrklarrnrn tespit edilebilmesi igin bu iki unsurun trim igyerlerinde g6rev yapmasr

gerekmektedir.



Bu alandaki sorunlartn koklri gozrimri igin onerilerimiz basit, uygulanabilir ve hayatidir:

. i$9i safilrfir ve i5 gUvenlifinin saHanmasrnrn oncelikle devletin ve igverenin gorevi
oldufiu unutulmamalrdrr. igyerlerinde iggi saflr$r ve ig grivenlifii alanrnda gorev verilen
m[.ihendis, mimarlartn isgi saflrfir ve ig giivenlifinin safilanmasr konusundaki
gcirevlerinin bir danrgmanlrk hizmeti oldu[u kabullenilmelidir.

. isgi sallrfir ve ig grivenlifri alanrna ili5kin dilzenlemelerin ve denetimin yalnrzca Qalrgma
ve Sosyal Gtivenlik Bakanlrfir tarafrndan yrlrritrilmesi, dofiru kararlarrn alrnmasrnrn
cintinde bir engeldir. Bu nedenle di.lzenleme ve denetleme; Qalrgma ve Sosyal

Gtlvenlik Bakanlr[r'ntn yantnda, Saflrk Bakanlr[r, i]niversiteler, sendikalar, TTB ve
TMMOB'den olugan idari ve mali y6nden bafrmsrz bir enstitii tarafrndan yerine
getirilmelidir. Qalrgma yagamtna iligkin trim dtizenlemeler bu enstitri tarafrndan
yeniden ele alrnmalr ve kararlagtrrrlmalrdrr.

. i$yerlerine verilecek iggi saHrfir ve ig grivenlifi hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele

altnmalt, iggi saflrfr ve ig g[ivenli[i ticari kuruluglarrn kar alanr olmaktan grkartrlmalrdrr.

2002 yrlrndan 2017 ytltntn ba5tna kadar ig cinayetlerinde hayatrnr kaybeden emekgilerin

sayrsrn r n 20.000'e u la gtrfrn r tizii nttiyle gcirriyoruz.

Bunun igin bizler;

O hal uygulamalart kapsamtnda ig cinayetlerinin, meslek hastalrklarrnrn, denetimsizlifiin
onrinti agacak ttjm dtizenlemelere HAYIR diyoruz!

ig cinayetlerinde devletin ve igverenlerin sugunun, uzman olarak gorev yapan teknik
elemanlarrn sorumlu tutulmasrna HAYIR diyoruz!

Gtlvencesiz Eah5maya yol agacak Ozel istihdam bi.lrolarr ve zorunlu bireysel emeklilik

sigortasrna HAYIR diyoruz!

i5 cinayetlerinin kader, fttrat olarak nitelendirilmesine ve iS cinayeti davalarrndaki

hukuksuzlufa HAYIR diyoruz!
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