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SÖYLEŞİ
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Keleş:
"İŞ TEFTİŞİ, İŞYERLERİNDE SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI 

OLUŞTURULMASI AMACINA ULAŞILMASINDA ÖNEMLİ ARAÇLARDAN BİRİSİDİR."

SORU 1: Ülkemizde işçi sağlığı iş güvenliği konusundaki yasaların ve diğer yazılı kuralların ne ölçüde 
uygulamaya geçtiğini düşünüyorsunuz?
YANIT 1: Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasaların ve diğer yazılı kuralların ne ölçüde 
uygulamaya geçtiğinin değerlendirilebilmesi "uygulamalar" kavramına açıklık getirilmesini gerektirmektedir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler Devlet, İşçi ve işveren kesimlerine farklı görev ve 
sorumluluklar yüklemektedir.
İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği mevzuatımız, genel anlamda devleti çalışma hayatının izlenmesi ve 
denetlenmesi, işveren kesimine iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşturan risklere karşı işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin alınması, diğer bir ifade ile sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamının sağlanması, işçi 
kesimine ise alınan önlemlere uyulması görev ve sorumluluğunu vermektedir.
Bu durumda yasal düzenlemelerin ne ölçüde uygulamaya geçtiği her kesim için ayrı ayrı incelenmeli ve 
değerlendirilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin, izleme ve denetim yükümlülüklerini belirleyen yasal 
düzenlemeler, başlıca Bakanlığımız Kuruluş ve Teşkilat Yasası, İş Yasası, iş Teftiş Tüzüğü, İş Teftiş Kurulu 
Yönetmeliği ve Bakanlığımız Genelgelerinden oluşmaktadır.
Bakanlığımız iş Teftiş Kurulu'nca yürütülen denetim uygulamaları anılan yasal düzenlemeler doğrultusunda 
yürütülmektedir.
İşveren kesiminin sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamının oluşturulması yükümlülüğünü belirleyen yasal 
düzenlemeler ise iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici koruma önlemlerinin belirtildiği genel ve özel 
normları içeren yasa, tüzük ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.
Anılan yasa ve tüzüklerde işçilerin alınacak önlemlere uymaları hüküm altına alınmıştır.
işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve önlemlere uyulmasını düzenleyen 
hükümlerin işçi ve işveren kesimince uygulanma düzeyi, başta tarafların işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna 
verdiği önemin derecesi olmak üzere, eğitim düzeyleri, ekonomik yapıları, işyerlerinin kurulduğu yapıların, 
kullanılan teknolojilerin ve hammaddelerin niteliği, iş kollarının özellikleri vb. pek-çok faktöre bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir.
Yasal düzenlemelerde hükme bağlanan ve işyerlerinde alınması gerekli koruyucu önlemlerin işveren 
kesimince ne ölçüde uygulandığının göstergesi olarak SSK iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri 
esas alındığında, uygulamanın yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Ancak sadece SSK istatistiklerinin gösterge 
kabul edilmesi çeşitli nedenlerle yanıltıcı olabilir. SSK istatistiklerinin incelenmesinde iş kazalarının sayısının 
yüksek olması iş güvenliği önlemlerinin yetersiz uygulandığı, meslek hastalıklarının sayısının düşük olması 
işçi sağlığı önlemlerinin yeterli düzeyde uygulandığı sonuçlarını verebilir ki bu durum anılan istatistiklerin bu 
konuda sağlıklı bir değerlendirmeye esas kabul edilemeyeceğinin tipik örneklerindendir.
SORU 2: İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının henüz oluşmamış olmasında iş teftişinin 
payı nedir?
YANIT 2: Birinci sorunuzun yanıtında da belirtildiği gibi sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, 
işçi sağlığı ve İş güvenliği konusunda koruyucu önlemlerin işyerlerinde uygulanmasıyla doğrudan ilişkili olup, 
bu yükümlülük mevzuatımızla işveren kesimine verilmiştir.
İş Teftişi, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması amacına ulaşılmasında önemli 
araçlardan birisi olup, işveren ve işçi kesimlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin oluşmasına, 
işyerlerinde gerekli koruyucu önlemlerin aldırılmasına ve alınan önlemlere uyulmasına eğitim, ikna ve 
yaptırım yöntemleri ile katkıda bulunmaktadır.
Bu durumda işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının henüz oluşmamış olmasında İş teftişinin 
payından söz edilemez; tam aksine işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşmasında iş 
teftişinin payından söz edilebilir.
Esasen iş Teftişi yapılan işyerlerinin durumu ile iş teftişi yapılmayan işyerlerinin durumunun kıyaslanması, 
açık olarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasında iş Teftişinin olumlu payını göstermektedir.
Diğer taraftan işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın yarar ve gerekliliğine işveren 
kesimince inanılmıyor ise yasa. yazılı kurallar, izleme, denetleme ve kontrolün etkisinin ancak belirli bir 
dereceye kadar olacağın gözardı edilmemelidir.
SORU 3: İşçi çalıştıran işyerlerinin, iş hukuku mevzuatına uygunluğunu izlemekle sorumlu olan 
Bakanlığın, konu ile ilgili birimi sizin Başkan olduğunuz İş Teftiş Kurulu. Biriminizin olanakları (insan 
gücü araç-gereç vb) nelerdir? Daha etkin bir iş teftişi için nelere gereksinme duyuyorsunuz?
YANIT 3: İş Teftiş Kurulumuzda 237 Teknik, 320 Sosyal olmak üzere 557 iş Müfettişi görev yapmaktadır.
1992 yılında 69 Teknik ve 113 Sosyal olmak üzere toplam 182 iş Müfettiş Yardımcısı alınarak denetim 
kadroları güçlendirilmiştir.
İş Teftiş Kurulumuz işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinde kullanılacak araç ve gereç yönünden yeterli 



değildir.
Daha etkin iş teftişi için, mevzuat ve denetim sisteminde yapısal değişimin gerçekleştirilerek, çağın 
gerektirdiği denetim sisteminin uygulamaya geçirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.
Çağdaş İş Denetimi, sağlıklı ve yeterli bilgi derlenmesi ve iletimini sağlayacak bilgisayar ağının kurulmasını, 
denetimler sırasında Müfettişler tarafından kullanılabilecek ve sonuçların hemen alınabileceği ölçüm araç ve 
gereçlerinin teminini, tüm Müfettişlere günün gereksinimlerine uygun eğitim verilmesini, denetimlerin 
araştırmalar ve istatistikler ile yönlendirilerek desteklenmesini gerektirmektedir.
Yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak olanaklarımız ölçüsünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.
SORU 4: Ücret, fesih hakkı, iş güvencesi, hak arama özgürlüğü, işçi sağlığı ve iş güvenliği vb. 
konuları birbirinden ayıramıyoruz. Bu anlamda, biriminizde görev yapan teknik iş müfettişleri ile 
sosyal (teknik olmayan) iş müfettişlerinin çalışma yaşamının bütün bu yönleriyle ilgilenmesi gerekir. 
İş Teftiş Tüzüğü'nün yaklaşımı da bu doğrultudadır. Siz, örgütünüzdeki iki grup müfettişin 
çalışmalarının bütünleştirilmesi konusunda ne düşünüyor ve neler yapmayı tasarlıyorsunuz?
YANIT 4: Biz de sorunuzda sıraladığınız ve birbirlerini tamamladığına inandığımız konuları ayrı ayrı 
değerlendirmiyoruz.
İş Teftiş Kurulumuzca işin yürütümü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimle görevli iş 
Müfettişlerimiz gerektiğinde aynı zamanda birlikte veya farklı zamanlarda, aynı işyerlerinde uzmanlaştıkları 
konularda denetimle görevlendirilmektedir.
SORU 5: İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, işverenleri çeşitli belgeleri tutmakla yükümlü kılmıştır. 
Bu belgelerin düzenlenmesi için, o konuların uzmanlarının da, uygulamaya (daha geniş bir yorumla 
denetime) katılması gerekmektedir. Ancak işyerlerinde, bu belgelerin titiz ve düzenli bir biçimde 
tutulmamakta ve uzman katılımına yeterince özen gösterilmemektedir. Siz, işverenlerin tutmakla 
yükümlü olduğu belgelerin , iş teftişine katkısı ve bu uygulamanın daha yaygın bir biçimde hayata 
geçirilmesi konularında ne düşünüyorsunuz?
YANIT 5: İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işverenlerin tutmakla yükümlü oldukları belgelerin yetkili 
uzmanlarca titiz ve düzenli olarak düzenlenmesi mevzuatımız gereklerindendir.
İşverenlerin bu yükümlülüğü işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinde işyerlerinde Müfettişlerimiz tarafından 
incelenip değerlendirilmektedir.
Denetimlerde yetkili uzmanlarca düzenlenmeyen, içerik ve şekil yönünden amaca ve mevzuata uygun 
olmayan belgeler kabul edilmemekte ve anılan belgelerin yetkili uzmanlarca düzenlenmesi ve uygun hale 
getirilmesi istenilmektedir.
SORU 6: İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetiminin, teftiş tutanaklarına işve-
renin yanısıra işçi temsilcisinin de imzasının alınması yoluyla, "açıklık" içinde yürütülmesinde yarar 
görür müsünüz? İş Teftişinin etkinleştirilmesin-de, işçi ve işveren katılımının sağlanması konusunda 
neler yapmayı tasarlıyorsunuz?
YANIT 6: İşyerinde işçi sağlığı ve İş güvenliği yönünden yapılan denetimlerde saptanan noksanlıklar bir 
tutanakla düzenlenir.
Mevzuatımız noksan hususların giderilmesinde işvereni yükümlü kılmıştır, işverenin tutanağa imzasının 
alınması sebebi bu nedenledir. İşçi temsilcisinin bu konuda bir yükümlülüğü olmadığından imzasının 
alınmasını bir yararı yoktur.
Ancak işyerinde denetim yapılırken işçi temsilcisi ile görüşülebilir, gerekirse ayrı bir tutanak düzenlenebilir, 
varsa önerileri dikkate alınabilir. Bu zaten gereğinde yapılan bir uygulamadır.
Sorularımızı yanıtlayarak gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.



AVRUPA'DAN:
MAASTRICH: 11 ÜLKE SOSYAL BOYUTU KABUL EDİYOR

Avrupa yalnızca ekonomik değil sosyal bir varlık da olacaktır. Maastrich'te 9-10 Aralık 1991 tarihlerinde 
toplanan 12 ülke. Topluluğun işleyiş kurallarını yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Benimsenen belgeler 
hukuk uzmanları tarafından düzeltildikten sonra Avrupa Birliği Antlaşması adı altında tek bir belge haline 
getirildi, Daha sonra, amaçlanan Birliğin sosyal boyutları hakkında bir protokol düzenlendi, ama İngiltere bu 
protokolü imzalamadı.
Bu, İngiltere'nin ilk çekilişi değildir. Aslında İngiltere 1989'da İşçilerin Temel Hakları konusundaki Sosyal 
Şartı'nı benimsemeyen tek üye ülkeydi. Maastricht'ten önce bile İngiltere'nin tutumu açıkça belliydi. 
Başbakan John Major, sosyal alanda daha fazla yükümlülük gerektiren herhangi bir metni imzalamayacağını, 
çünkü sosyal birleşmenin maliyetinin İngiliz bozulmasını ve Brüksel'deki AT bürokratları tarafından 
yönetilmeyi istemeyen İngiltere, yolunu yine yalnız sürdürmeye karar verdi. Aynı şekilde, Avrupa para birliği 
anlaşmasından da çekildi.
Sosyal haklar için bekleme süreci. 1989 Sosyal Şartı, Avrupa Topluluğu (EC) Komisyonu Başkanı Jacques 
Delors'un uygulamaya koyma çağrılarına karşın, bugüne kadar ölü bir metin olarak kalmıştır. Haziran 1989'-
da Madrid'de toplanan Avrupa Konseyinde, sosyal konulara ekonomik konular kadar ağırlık verilmesi ve 
bunların dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ancak Sosyal Şartın benimsenmesinden iki yıl 
geçmesine karşın bu doğrultuda fazla bir belirti yoktur. Sosyal İlişkiler Bakanları Konseyi, bu alanda karar 
almanın önündeki en büyük engellerden biri olan görüş ayrılıkları ve oy birliği kuralı nedeniyle yalnızca sınırlı 
sayıda kararı benimseyebilmiştir. Avrupa sosyal haklar sözleşmesinin toparlanmasındaki yavaşlık. 
Komisyonun Aralık 1991'de basılan. Sosyal Şartın yerine getirilmesi hakkındaki ilk gelişme raporunda da 
yansıtılmıştır.
Pazarlık. Tam olarak söylemek gerekirse Maastrich antlaşmasının sosyal bölümü, Avrupa'nın sosyal 
boyutunu canladırmaktan çok bunun öncelikli bir amaç olarak algılanması anlamına   gelmektedir. Fransa, 
Almanya, İtalya ve Belçika, İngiltere'ye karşı çıktılar. Oysa son iki ülkenin bu konuda kaygılanmak için 
nedenleri vardı. Çünkü parlamentoları, Avrupa Parlamentosu onay vermedikçe anlaşmayı onaylamama 
kararı almışlardı. Bu da büyük ölçüde sosyal bölümün içeriğine bağlı olacaktı.
Şartlı çoğunluk uygulaması yayılıyor. Avrupa Konseyi, İşçi sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren konularda 
kararlarını şartlı çoğunluk oylaması ile almaktadır. Bu sistem şimdi çalışma koşullarını, işçilerin görüşme ve 
bilgi edinmelerini, iş piyasasındaki fırsatlarda ve işyerindeki davranışlarda kadın-erkek eşitliğini ve işten 
çıkarılan kişilerin eski konumlarına döndürülmesin! etkileyebilecek kararları da kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılacaktır. Sosyal güvenlik, işten çıkarılma durumunda işçinin korunması, üçüncü dünya 
ülkelerinden gelen yasal göçmenlerin işe alınma koşulları ile iş bulma ve işe alma konusundaki programlara 
parasal katkı konularında ise hala oybirliği gereklidir.
Komisyon, sosyal politika önerilerini sunmadan önce Topluluk hareketinin olası kuralları konusunda sosyal 
ortaklara danışmak durumundadır. Eğer böyle bir hareketin istendiğini düşünüyorsa, önerinin gerçek içeriğini 
danışmalıdır.
Avrupa topluluğu iş sözleşmeleri. Bu pazarlık, sosyal ortaklar ve üye ülkelerin süreçleri ve uygulamalarıyla
uyumlu olan,bütün Topluluğu kapsayan toplu iş sözleşmelerinin yapılması olanağını da sağlamaktadır.
Çifte standart mı? Çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve Avrupa toplu iş sözleşmelerinin yasal düzenlenmesi 
de içinde olmak üzere Sosyal Şartın uygulanmasını amaçlayan bazı önlemler şimdiye kadar İngiliz vetosuyla 
bloke edilmişti. Fakat şimdi, diğer 11 üye tarafından benimsenebilecektir. Bu da, şartlı çoğunluk oylamasıyla 
alınan Konsey kararlarının İngiltere'ye uygulanmayacağı anlamına gelir.
İngiltere Sanayicileri Konfederasyonu (CBI) bu durumundan hoşnut olduğunu belirtti, fakat İngiltere'nin 
çekilmesiyle, sosyal boyutu güçlendirilmiş Avrupa'nın ateşli savunucularının yolunu açmış olmasından 
kaygılanıyordu. Bu noktada, Avrupa Sanayicileri ve İşveren Konfederasyonları Birliği'nin (UNİCE) her zaman 
Topluluk düzeyinde sosyal yasaların gerekliliği konusunda ısrar etmiş olduğunu anımsamak gerçekten 
ilginçtir. Şimdi İngiltere sahneden çekildiğinden, UNICE, hem kendisinin hem de İngiliz hükümetinin karşı 
çıktığı iş konseyleri hakkındaki kararnameyi Konseyin benimseyeceğinden korkmaktadır. Böylece, 
İngiltere'nin davranışı geri tepebilir. Gerçekten de, anlaşmaya göre eğer İngiltere Avrupa'nın sosyal 
boyutunu kabul etmeye karar verirse, oluşturulmasına katılmadığı halde, sosyal yasalar paketinin 
tümünü benimsemek zorunda kalacaktır.
TUC (İngiltere Sendikalar Konseyi) İngiliz işçilerinin, Avrupalı meslektaşlarının yararlandığı haklardan 
mahrum edildiğini ileri sürmektedir. Bu görüş Avrupa kıtasındaki sendikalar tarafından da paylaşılmaktadır. 
İşçi Partisi de, ülkenin Avrupa'daki sosyal akımdan yalıtılmasının İngiltere'de çalışan kesimin çıkarlarına 
uygun olmadığını düşünmektedir.
Pek çok sorun askıda. Birlik Antlaşması'na bağlı protokolün gerçekten uygulanması politik bir meydan okuma 
demektir, İngiltere'deki Avrupa yanlısı milletvekilleri kendi ülkelerine uygulanmayacak kararnameleri 
düzeltebilirler mi? İngiltere Avrupa Konseyi'nin başkanlığını tanıdığında, İngiliz Çalışma Bakanlığı, Sosyal 
ilişkiler Konseyi'nin hazırlığına ve düzenlenmesine katılacak mı? UNICE Başkanı Z. Tyszkiewicz'e göre 
protokol metni, "11"ler tarafından benimsenen önlemlerin Topluluğun gelişiminin bir parçası olarak kabul 
edilip edilmeyeceği konusundaki temel soruya bile yanıt vermemektedir. Avrupa'nın "iki-başlı bir canavar" 



olmasını önleme için UNICE, Avrupa Devlet Divanı'ndan, anlaşmanın yarattığı bütün sorunları aydınlatmasını 
istedi. Ancak daha iyimser gözlemciler bu uygulamanın gereksiz olduğunu, İngiltere'nin, geçmişte de hep 
yaptığı gibi topluluğa yeniden katılabileceğini iddia etmektedirler.
DÜŞÜK ÜCRETLER HAKKINDA KATI GERÇEKLER
1989 tarihli Avrupa Sosyal Şartını yürürlüğe koyma planları, Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun uygun 
ücretlendirme konusunda görüş bildirmesini gerektirmiştir. Şartın 4 (1) numaralı maddesi, işçilerin "uygun 
ücret", yani "kendilerine ve ailelerine iyi bir yaşam standardı sağlayacak ücret" alma hakkı bulunduğunu 
taahhüt etmektedir. Bu görüşün hazırlanmasında Komisyona yardımcı olmak amacıyla Gelir ve Fiyat 
Araştırma Merkezi (CERC), son 10 yıl boyunca, 12 topluluk ülkesinde düşük ücretlerle ilgili bir araştırma 
yapmakla görevlendirilmiştir.
Araştırma, farklı ülkelerdeki toplu pazarlık sistemlerini ve işçileri düşük ücretten korumak üzere kurulan 
düzenekleri karşılaştırmaktadır. Ülkeler arası karşılaştırma yalnızca tam zaman çalışan işçileri 
kapsamaktadır; çünkü bazı ulusal araştırmaların yarım zaman çalışanların çalışma saatleri hakkında 
sağladığı veriler yetersizdir, Araştırmanın amaçları bakımından düşük ücret, her ülkenin ortalama ücret 
düzeyine göre tanımlanmıştır.
Sektörel toplu pazarlığın kapsadığı işçilerin yüzdesine, meslekler arası bir asgari ücretin varlığına ya da 
yokluğuna, şirketlerin uyguladığı taban oranlarla ya da meslekler arası asgari ücretle karşılaştırıldığında her 
sektör içinde   kararlaştırılan  asgari  ücret oranlarına göre. Topluluk içinde dört tane ana ücret kararlaştırma 
düzeneği belirlenmiştir. Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da uygulanan ilk düzenek, bir yandan sektördeki 
anlaşmalara göre asgari ücret alan işçileri korumak amacıyla etkili sektörel ve ticari etkinlikleri birleştirirken, 
diğer yandan ulusal ya da kararlaştırılmış bir meslekler arası asgari ücret ile bu anlaşmaların kapsamadığı 
kişiler için bir güvenlik ağı görevi görmektedir.
İspanya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz'de uygulanan ikinci sisteme göre en duyarlı ücretlilerin korunması, 
bir meslekler arası asgari ücrete dayanmaktadır. Bu tür ücret karşılaştırma düzeneğinin yaygınlığı, asgari 
ücretlerin düzenli olarak yeniden görüşülmediği ve gerçekte ödenen oranların altında olduğu yetersiz sektörel 
pazarlıkla açıklanabilir. Bu durum sendika örgütlerinin, şirket düzeyinde ücret saptanmasında gerçek bir 
etkisinin olmadığı ülkelerde daha çok görülmektedir.
Danimarka, İtalya ve Almanya, araştırmada belirlenen üçüncü ücret kararlaştırma düzeneği olan sektörel 
pazarlığa güvenmektedirler. Bu ülkelerde pazarlık kesin bir rol oynar ve bütün ücretlilerin %80-100'ünü 
kapsar.
İrlanda ve İngiltere'de kullanılan dördüncü sistem, sektörel düzeyde çok az pazarlık içerirken meslekler arası 
pazarlığı hiç kapsamaz. Gerçek ücret oranları, büyük ölçüde şirket düzeyindeki pazarlıklarla belirlenmektedir. 
Toplu pazarlık zorunlu ya da sistematik olmadığından sendikasız işçiler hakemler tarafından korunmaktadır.
Bazı ülkelerde düşük ücret çok daha yüksek orandadır. Her ülkede düşük ücret alan işçilerin yüzdesi, yaygın 
olan ücret kararlaştırma düzeneğine bağlıdır. Yeterli istatistik bilgilerin elde edilebildiği ülkeler, ortalama 
ücretin %66'sından azını kazanan tam zamanlı işçilerin sayısına bağlı olarak üç sınıfa bölünebilir. Ortadaki 
sınıf, meslekler arası asgari ücretin zayıf sektörel pazarlığı telafi ettiği ülkeleri ve sistematik sektörel 
pazarlığa güvenen ülkeleri kapsar. Düşük ücretlerin en düşüğü için (ortalama ücretin %50'sinden daha az), 
meslekler arası asgari ücrete sahip yedi ülke ile (Belçika, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve 
İspanya), tam zamanlı işçiler arasında çok düşük ücretlilerin oranının her zaman %5'ten fazla olduğu diğer 
beş ülke arasında ayrım yapılabilir.
"Risk" grupları. En düşük ücretleri alan işçiler daha çok sermayesi az, işçi maliyeti yüksek olan ve şirket 
düzeyinde pazarlığın bulunmadığı sektörlerde çalışmaktadır. Bu risk grupları, kadınları, kıdemi az işçileri; 
tekstil endüstrisinde, otellerde, özel girişimcilerin yanında ya da küçük işletmelerde çalışanları 
kapsamaktadır. Ancak, her grubun göreceli risk düzeyi ülkeden ülkeye oldukça değişmektedir. Hollanda   ve 
Almanya'da kadınlar arasında düşük ücret alanların genel toplumdaki düşük ücretlilere oranı 2:5 iken İtalya 
ve Portekiz'de bu oran 1:6'dan azdır.
Düşük ücret alanlar içinde egemen olan grup da ülkeden ülkeye değişmektedir. Almanya'da düşük ücret alan 
10 tam zamanlı işçiden 8'i kadındır. Hollanda'da bu 10 kişiden 9'u 25 yaşın altındaki genç insanlardır. 
Portekiz'de düşük ücret alanlar içinde çoğunluğu oluşturan grup ilkokuldan sonra eğitim almamış kişiler iken 
İngiltere'de yarım zaman çalışanlar, İspanya'da ise tehlikeli işlerde çalışanlardır.
Kadınların ve genç işçilerin risk düzeylerinin ülkeden ülkeye değişen kümülatif ağırlığı, bireylerin ücret 
düzeyinin yalnızca ekonomik etkenlere dayanmadığını göstermektedir. Gerçekte bu düzey, yine ülkeden 
ülkeye değişen kültürel ve geleneksel etkenlere daha fazla bağlıdır (işten ayrılmanın azaltılması için önlemler 
alınması ve eğitim verilmesi, kız çocuklarının okula kaydedilmesi, eşit iş fırsatları, çocuk bakımının 
düzenlenmesi, vb.).
OECD ÇALIŞMA BAKANLARININ TOPLANTISI
1991'in ikinci yarısındaki büyüme, OECD'nin Temmuz ayında yayınlanan Ekonomik Görünüm adlı raporunda 
öngörülenden daha yavaş olmasına  karşın şimdi belirli  bir iyileşme
söz konusudur. Söylendiği gibi ABD'-deki durum da beklenenden daha yavaş gelişmektedir, fakat önceden 
duraklama gösteren ülkelerde ekonomik gelişme hızlanmaktadır. Yine de, 1993'ün sonuna kadar OECD 
ülkelerindeki ortalama işsizlik oranının, şimdiki düzeyi olan %7'nin biraz üzerinde kalması beklenmektedir. 
Bunlar, 1992 OECD istihdam Görünümü raporundan çıkarılan ana sonuçlardır.



OECD Çalışma Bakanları Paris'te 14-15 Ocak 1992 tarihlerinde bu zeminde biraraya gelerek gelecekteki iş 
politikasını tartıştılar. Uzun süreli işsizlik oranının arttığına dikkat çekildi ve şu alanlarda etkinliklerin gerekli 
olduğuna karar verildi:
-   işe  başvurmada  ve  eğitimde eşitsizliği azaltarak ve uzun süredir işsiz olanlar ile en zayıf grupları iş 
piyasasına dahil ederek iş kaynaklarını harekete geçirmek.
-  İşçi ve işverenlerde etkin arayış ruhunu canlandırmak.
-  işle ilgili becerileri özendirerek iş gücünün niteliğini artırmak.
İş piyasasının etkinliği ve iş bulma olanakları nasıl iyileştirilebilir? Ekonomik fırsatları ve etkinlikleri herkes için 
iyileştirmenin bir yolu olarak hem işçilere hem de işverenlere çeşitli seçenekler sunulması önerilmektedir. 
Uygun gelir destekleme önlemleri ve vergi politikaları yoluyla iş bulma isteği oluşturulmalıdır. İşsizlere ve 
sosyal yardım alanlara yönelik, daha etkili ve geniş eğitim ve yeniden işe alma programlarıyla bu çabalar 
desteklenmelidir. Ailedeki sorumlulukların ve işyerindeki gereksinimlerin kadın ve erkeğe eşit şekilde 
paylaştırılması için iş piyasasının ve sosyal programların uyumlu bir karışımı oluşturulmalıdır. İş piyasasında 
önemli bir yapısal sorun oluşturan uzun süreli işsizleri yeniden piyasayla bütünleştirmesi için çaba 
gösterilmelidir. İşe yetersiz hazırlanan genç işçilere de özel önem verilmelidir.
Uluslararası göç. Uygun ekonomik ve sosyal koşullarda iş piyasası esnekliğinin bir ögesi olabilir. Ancak 
Bakanlar, yapısal reform ve insan kaynaklarının geliştirilmesi için tutarlı stratejiler oluşturulması gerektiğini 
kabul etmişlerdir. OECD, göçün gerek ekonomik, gerekse sosyal neden ve sonuçlarını hem kişinin ayrıldığı 
ülke, hem de göç edilen ülke açısından inceleyerek bu sürece katkıda bulunabilir.
Bakanlar, gelecek için beceri geliştirmenin, politikalarda tutarlılık ve süreklilik sağlamanın gerektiğine 
inanmaktadır. Bunun etkililiği, geliri garantileyen pasif önlemlerin, özellikle de var olan işleri kabul etme 
yönünde hiçbir zorunluluk olmaksızın uzun süre boyunca yüksek işsizlik geliri sağlayanları, çalışmaktan 
caydıran etmenlerin ortadan kalkmasına bağlı olacaktır. Benzer şekilde, "aktif önlemlerin" belli işsiz 
kesimlerini, diğerlerinin zararına gözetmesine izin verilmemelidir, çünkü bu yalnızca sorunun yer değiştirmesi 
demek olacaktır.
KADIN VE ERKEK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ: ÜÇÜNCÜ EYLEM PROGRAMI
Kadın ve erkeğin fırsat eşitliği ile ilgili üçüncü beş yıllık programını (1991-1995) benimseyen Avrupa 
Komisyonu, Roma Antlaşması'nın 119. maddesinde kabul edilen eşit fırsat ilkesini somut olarak ifade etme 
kararını bir kez daha onaylamıştır. Önceki iki programla aynı çizgide hazırlanmış olsa da yeni program, tek 
bir Avrupa pazarına yönelik yeni sosyoekonomik hareketleri dikkate almak zorundadır. Programda, kadınların 
şu anda kullanılmayan bir "yetenek birikimi" oluşturduğu görüşüne yer verilmiştir. Gerçekte uzun süreli 
işsizlerin %55'i, büyük ölçüde niteliksiz olmalarına bağlı olarak, kadınlardır. Bu nedenle komisyon eşitlik 
politikalarını sosyoekonomik ve yapısal konulara bağlayan bir strateji düzenlemiştir. Komisyon tarafından 
önerilen önlemler, kadınların ekonomik ve sosyal gelişmeye katılımının ve katkısının sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Öneriler; bu alanda yasal çerçevenin oluşturulması ve uygulanması, kadınların iş 
piyasasıyla bütünleştirilmesi ve kadının toplum içindeki konumunun iyileştirilmesi olmak üzere üç ana konuda 
yoğunlaşmaktadır.
Yasaların hazırlanması ve uygulanması. Komisyon, fırsat eşitliğiyle ilgili karmaşık yasal çerçevenin toplum 
tarafından anlaşılmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bunun içi yalnızca var olan yasaların etkilerini 
izlemekle yetinmeyecek, bundan daha önemlisi, yasaların yürütülmesi ve etkili yaptırımlar konulması için 
önlemler geliştirecek ve gerekliyse bunları güçlendirecektir. Komisyon ayrıca bunlarla ilgili programların 
açıklığa kavuşturulmasında ve eşit işe eşit ücret ilkesi, dolaylı ayırımcılık, sosyal koruma ve bekar kadınların 
durumu gibi özel konuların ele alınmasında da ilerleme kaydetmiştir.
Bunlardan başka komisyon, yasa kapsamına giren bütün mesleklerden kişilerin konudan haberdar olmaları 
için bir kampanya düzenleyecektir. Topluluk yasalarının ulusal yasalara dahil edilmesinin ve sosyal ortaklar 
da içinde olmak üzere ilgililere zamanında bilgi vererek davranış eşitliği konusunda toplu pazarlık takvimine 
alınmasının sağlanması için ülkeleri zorlamaktadır.
Kadınların iş piyasasına katılması. Bu alanda komisyonun başlıca üç amacı vardır. Ayırımcılığı, öğrenim 
olanakları ve mesleki eğitim ile ortadan kaldırarak kadınların iş piyasasına katılımının artırılmasını 
hedeflemektedir. Kadınlar tarafından yapılan işin hissedilen değerini artırma gereği konusunda ısrarlıdır. Son 
olarak Komisyon, iş ve aile yaşamı arasında dengeyi sağlayarak kadınların iş piyasası. ile bütünleşmesini 
hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu üç amaca ulaşmak için işe alma ve mesleki eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayacak, toplum
bazında bir girişim olan "NOW"u başlatmıştır.
Çalışma koşullarını iyileştirmek, hem kadın hem de erkek işçilerin iş ve ev sorumluluklarını bağdaştırmak için 
ayrıca bir dizi özel önlem alınacaktır. Benimsenecek yönetim yasaları şunları kapsayacaktır: işyerinde kadın 
ve erkeklerin itibarının korunması, çocuk bakımı ve gebe kadınların korunması.
Kadının sosyal konumunun geliştirilmesi. Kadının toplum içindeki konumunun geliştirilmesi, gerçek fırsat 
eşitliğini oluşturmada gerekli bir ön koşuldur. Bu nedenle Komisyon eylem için şu üç alanı hedeflemiştir: 
karar vericileri, işverenleri, sendikaları ve toplumu duyarlı hale getirmeyi amaçlayan etkinliklerin geliştirilmesi 
ve bilginin yayılması, kadının toplumdaki görüntüsünün bir bütün olarak iyileştirilmesi ve kadınların 
politikadaki karar aşamalarına ve toplum yaşamına daha çok katılmalarının özendirilmesi.
Programın değerlendirilmesi. Komisyon programın ortasında etkililiği değerlendiren bir rapor hazırlayacak, 



ayrıca üye ülkelerin sunduğu raporları da dikkate alacaktır. Ayrıca, 1995te hazırlanacak sonuç raporunda 
komisyon, programın Topluluk düzeyinde yarattığı sonuçları ve tutumlarda ne dereceye kadar olumlu bir 
değişiklik olduğunu değerlendirecektir.
(ILO, Social and Lahour Bulletin, 1/91)



ÇALIŞAN KADIN SORGULUYOR

Herkes Aya
Biz Yaya
Neden?

TEMEL DÜZEYDE EŞİTLİK
Kadın çalışanların sorunları yalnızca onları etkilemez. Bir kadın çalışanla ilişkisi olan herkes -eşi, yanında 
çalışanlar, işvereni- bunlardan etkilenir. Bunu aklımızda tutarsak, kadınların (gönencinin) bütün toplumun 
gönenci demek olduğunu görürüz. Ancak hükümetler genellikle minimalist bir yaklaşım benimseyerek bir 
etkinlik boşluğu oluşturmaktadırlar. Bunu doldurmak için kadın çalışanlar gitgide artan oranda sendikalara 
başvurmaktadırlar. Aşağıdakiler, bugüne kadar alınan sonuçların örnekleridir.
Anne-babalık izni ve çocuk bakımı. Avustralya'da, Avustralya Sendikalar Kongresi (ACTU) tarafından 
yürütülen bir kampanyada bütün çiftlerin 52 hafta annelik ya da babalık izni hakkı olduğuna ve bu izni ne 
zaman kullanacaklarını her çiftin kendisinin belirleyeceğine karar verilmiştir. Hollanda'da şu anda çocukların 
yalnızca %Vİ gündüz bakım merkezlerine girebilmektedir. Ancak daralan iş piyasasından dolayı bazı 
işverenler, sendikalarla ve yerel yetkililerle işbirliği yaparak çocuk bakımı projeleri oluşturmaktadırlar. Kendi 
anne-babaları vardiyalı çalışan çocuklara bakmak için "konuk anne-babalar" ortaya çıkmıştır. Konuk anne-
babaların düzenli olarak denetlenmesi ve eğitilmesi, çocukların iyi bakılmasını sağlamaktadır.
İspanya'da sendika baskısı, doğum sonrası iznini 14 haftadan 16 haftaya çıkaran yasanın çıkmasına 
yardımcı olmuştur. Yasa, 9 aylıktan küçük çocuklarına bakmak için annenin ya da babanın her gün 1 saat işe 
gitmemesine izin vermekte ve babalara çocuk bakımı için 3 yıla kadar ücretsiz izin hakkı tanımaktadır.
İsveç Yiyecek işçileri Sendikası'nın da yardımıyla, Filipinler'deki Marfishing'de yerel çalışanlara ucuz ve 
nitelikli çocuk bakımı sunmak üzere bir merkez açılmıştır.
Bu girişimin başarısı çalışan anne-babaları,  özellikle  anneleri  sendika içinde daha etkin kılmasıyla 
ölçülecektir.
ABD'de çocuk bakımı olanaklarını ve anne-babanın izin politikalarını iyileştirmede genellikle sendikalar başı 
çekmektedirler. Bush yönetiminin, ücretsiz anne-babalık izni hakkındaki ilk yasayı geçenlerde veto etmesine 
karşın sendika, bu konuda ulusal yasalar çıkarılması için görüşmeler yapmaya devam etmektedir.
Gece çalışması. 1990'daki Ulusal Çalışma Konferansı'nda, gece çalışması hakkında yeni bir Sözleşme (171) 
ve Tavsiye Kararı (178) benimsenmiştir. Sözleşme hem kadınlar hem de erkekler için, sağlık sorunları 
çıkarsa gündüz çalışmasına alınmalarını da içeren özel önlemleri kapsamaktadır. Gebe işçilere doğumdan 
en az sekiz hafta önce farklı bir çalışma takvimi uygulanacaktır. Pek çok kadın çocuk bakımının olmamasına 
ve ailedeki sorumlulukların eşit paylaşılmasına karşın gece çalışmasını kabul etmeye zorlanmaktadırlar. 
Bunu azaltmak için bütün dünyada sendikalara bağlı kadınlar, sendikalarını ikna ederek Sözleşmenin ve 
Tavsiye Kararının onaylanması için hükümetlerine baskı yapmalıdırlar.
Evde yapılabilen işler. Kadınlar çocuklara, yaşlılara ve hastalara bakmak zorunda olduklarından genellikle 
evde yapılabilen işlere yönelmektedirler. Bu kadınlar sömürülmeye özellikle açıktır ve düşük ücretler için 
uzun saatler çalışmak zorunda kalabilirler. Yalıtılmaya bağlı olarak sendikalaşma oranı genellikle çok 
düşüktür, fakat en azından bir tane dikkate değer istisna vardır, bu da Hindistan'daki Kendi işinde Çalışan 
Kadınlar Birliği'dir (SEWA)'dir. 1971'de kurulan, şu andaki üye sayısı 22 000 olan SE-WA, evde çalışan 
işçilerin kötü durumunu kamuoyunun dikkatine sunmada öncü olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Kadınların iş gücüne katılımı son yıllarda dramatik şekilde artmış, ancak sorun yaratan görevlerde bulunan 
kadınlara yardım etmek için alınan önlemler yeterli olmamıştır. Kadınların gereken yardımın hepsini 
almalarını sağlamak için sendikalardaki kadınlar kendi çabalarıyla seslerini duyurmalıdırlar. Bunun sonuçları 
yukarıdaki örneklerde de görülebilir. Yalnızca aile bakımı sağlanarak ve kadınların kendi yaşamlarının 
denetimini ele almalarına izin verilerek herkes için daha nitelikli bir yaşam sağlanabilir.
GEBELİK HAKLARINDA AVRUPA TOPLULUĞU KARARI
Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) bu yakınlarda, iş yaşamında cinslerin eşitliği için dönüm noktası olabilecek 
bir karar vermiştir. Gebeliğe bağlı kötü davranışın doğrudan cins ayırımı olduğu kabul edilmiştir. Karara göre, 
"Eğer bir işveren, kendisi İçin istenmeyen sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle, işe uygun olduğu halde 
gebe bir kadın adayla iş sözleşmesi yapmayı reddederse; AET Eşit Davranış Kararnamesi'nin 2 ve 3. 
maddelerini doğrudan ihlal etmiş sayılır." Mahkeme kararına göre gebelik kadınlara özgü olduğundan, 
gebelik nedeniyle kötü davranış sözkonusu olduğunda, tanım olarak cins nedeniyle ayırımcılık vardır. Bu 
durumda, cins eşitliği davalarında genellikle yapıldığı gibi, gebe kadına uygulanan davranışı kuramsal bir 
erkeğe uygulanan davranışla karşılaştırmaya gerek yoktur.
Yeni ufuklar açan bu yasa, uygulamada şu anlama gelmektedir: Bir işveren diğer yönlerden uygun bir kadını 
yalnızca gebe olduğu için ya da gebeliğine bağlı bir nedenle işe almayı ya da terfi ettirmeyi reddederse 
doğrudan ayırımcılık yapmış olur. Buna ek olarak, ayırımcılık cinse göre yapıldığından, işveren kadının daha 
sonraki yokluğuna bağlı olarak uğrayacağı parasal kaybı öne sürse bile ayırımcılığı haklı gösteremez. Etki 
olarak bu karar, gebelik ayırımcılığına karşılaştırmalı yaklaşımın sonudur.
Avrupa Adalet Mahkemesi kararları bütün AT ülkelerini bağlamaktadır. Çünkü Topluluk yasasının temel 



ilkelerinden birine göre mahkemeler
ulusal yasaları, ECJ'nin yaptığı gibi, bir AET kararnamesinin ifadesi ve amacı ışığında yorumlamak 
zorundadırlar.
Mahkeme, bir Danimarka şirketiyle ilgili kararda, gebelikle ilgili hastalıklara bağlı olarak devamsızlığının 
uzaması nedeniyle şirketin bir kadın işçiyi işten çıkarma hakkı olduğunu onaylamıştır. Bu karara göre cins 
ayırımına karşı çıkarılan 1967 kararnamesinin kadın işçilere sağladığı özel koruma, doğum sonrası izninden 
sonra çıkan bu tür hastalıkları kapsamamaktadır. Kararın yaptığı, gebeliğe bağlı bir nedenle işten 
çıkarılmanın otomatik olarak ayırımcılık sayılacağı sınırları saptamaktır, ki bunun süresi gebeliğin 
başlangıcıyla başlar ve yasal doğum sonrası İzni bitip kadın işe dönünceye kadar devam eder. ECJ'ye göre 
eğer bir sınır konulmazsa, bir kadın gebelikle ilgili hastalıklardan dolayı işten çıkarılmaktan sürekli olarak 
korunmuş olacaktır. Oysa doğum sonrası İzni sona erdikten sonra gebeliğe bağlı hastalıklarla diğer 
hastalıklar arasında ayırım yapmaya gerek yoktur. Burada sorun, kadının hastalığına bağlı olarak işten 
çıkarılmasının bir erkekle aynı koşullarda gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Eğer hastalığa bağlı işe gelememe 
aynı koşullardaki bir erkeğin de işten çıkarılmasına yol açacak idiyse, doğrudan cins ayırımı yok demektir.
(ILO, Social and Labour Bulletin, 1/91)



HEDEF:
UYGULAMADA EŞGÜDÜM

Doç. Dr. A. Gürhan Fişek
Bir ülkenin işçi sağlığı iş güvenliği (İşS-İşG) düzeyini veren önemli göstergelerden biri, iş kazaları ile meslek 
hastalıklarının düzeyidir. Ülkemizde iş kazalarının çok yüksek, meslek hastalıklarının ise çok düşük düzeyde 
seyrettiğini görürüz. Bunların düzeyi yıllardır hemen hemen aynı. iş kazalarını önleyecek, meslek 
hastalıklarını saptayacak etkin mekanizmaları kuramamışız.
Bunun temel nedeni, konudan sorumlu olan dört kesimin etkin olarak olaya katılmamış ve aralarındaki 
eşgüdümü sağlamamış olmalarıdır. Bu dört kesim: Devlet, işçi, işveren ve bilim çevreleridir. [Bilim çevreleri  
ile, üniversiteleri, devletten bağımsız (ya da özerk) araştırma kuruluşlarını, meslek oda ve birliklerini, konuya 
gönül verenlerin oluşturduğu çeşitli dernekleri ve bu konuda çalışan uzmanları anlatmak istiyoruz.]
Bugün ülkemizde İşS-İşG alanındaki en büyük sorun, eşgüdümün olmayışıdır. Çeşitli zaman dilimlerinde 
çeşitli kurumlarda görev alan iyi niyetli ve gönüllü bir avuç insanın orada, bir coşku seli ortaya koyup; olumlu 
eylemler sergilediğini ve kurum işlevlerinde gelişmeye yol açtığını görüyoruz. Ama bunlar kalıcı olmuyor ve 
yalnızca o kurumla sınırlı kalıyor. Neden?
Çünkü bir köşede meydana gelen coşku seli, konu ile ilgili diğer birimlere ve uygulamanın en alt 
basamaklarına iletilemiyor. Bu alanda bir duyarsızlık var. Eş-zamanlı ve eş-yönlü işler yapılmıyor. Kısaca 
konuyla ilgili birimler arasında eş-güdüm yok.
Eşgüdüm eksikliğinden yıllardır sözedilir. 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu'na da, 1971'de çıkarılana da bu 
yolda maddeler konulmuştur. Beş yıllık kalkınma planlarında bu dilek belirtilmiş ve dilek doğrultusunda 1978 
ve 1979 yıllarında iki kez Ulusal Düzeyde işçi Sağlığı iş Güvenliği Kurulu toplanmıştır. Türk Tabipleri Birliği, 
1978 ve 1988'de, iki kez. Ulusal İşçi Sağlığı Kongrelerini toplamış; her ikisine de oluşumu, konudan sorumlu 
olan kesimlerin katılımına açık tutmuştur. Çalışma Bakanlığı'nca 1980 yılında yayınlanan İşyeri Hekimlerinin 
Çalışma Şartlan ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen, işyeri hekiminin işyeri dışı 
kuruluşlarla ilişkileri, Türk Tabipleri Birliği'nce İş Hekimliği Sertifika Kursları ile bir programa bağlanmaya 
çalışılmıştır. Ancak, ortada olan gerçek, işyeri sağlık örgütlerinin, işyeri dışı uzmanlık kuruluşları ile bağlarının 
çok cılız bir düzeyde olduğudur. Son yıllarda, bazı belediyelerin çabası ile kuruluş aşamalarındaki 
işyerlerinde, denetimlerin aynı dönemde gerçekleştirilmesi için, belirli yönlendirmelere gidildiği de 
bilinmektedir. Bütün bunlara karşın, hala, işS-işG konusunda uygulamada bir eşgüdümün sağlandığını 
söylemeye olanak bulunmamaktadır.
Eşgüdüm eksikliği iki önemli "açığın" ifadesidir. Bunlardan biri eğitim açığıdır. Uygulamanın can damarında, 
yani işyeri düzeyinde görev alanlar, bu konuda ne yazık ki yeterli bilgi ve deneyimden yoksundurlar. Yasal 
zorunluluklara karşın, bunlara ulaşan bir bilgilendirme desteği bulunmamaktadır. Böylece "mesleğini çağdaş 
bilimsel ve teknik gelişmelerin ışığında uygulama" ve "hak arama özgürlüğü" gibi temel araçlar 
kullanılamamaktadır.
Diğer bir açık, konu ile ilgili baskı gruplarının birikim-niyet-eylem açığıdır. Hem kamuoyunda, hem de konu ile 
ilgili kesimlerin örgütlerinde, İşS-İşG konusunda bir kayıtsızlık, birikim oluşturmaya yönelik isteksizlik ve 
bunların doğal uzantısı olarak eylemsizlik söz-konusudur. Bu da, alanda çalışan üyelerinin niyetini, 
birikimlerini ve eylemliliklerini etkilemektedir.
Ülkemizde, yalnızca İşS-işG konusunda değil, daha bir çok konunun çözümsüz kalmasında, bu durumdan 
yarar görenlerin, konuları üst düzeyde toplantılara hapsetme eğilimi vardır. Bu eğilimin aşılmasında en 
önemli adım, olayların yalnızca ülke düzeyinde değil, ağırlıkla işyeri düzeyinde (uygulamada) ele alınmasıdır. 
Yine önemli bir adım, yeni yasa, yönetmelik beklentisine girmeyip, eldeki yasal olanakları en iyi biçimde 
değerlendirmeye çalışmaktır.
Aynı olgu, eşgüdüm için de düşünülmelidir, işyeri düzeyinde İşS-İşG ile ilgili olanların ya da bu olaydan 
sorumlu olanların, kendi aralarında ve işyeri-dışı odaklarla eşgüdümünün nasıl sağlanacağı ortaya 
konulmalıdır.
İşyeri düzeyinde İşS-İşG uygulamasından işveren sorumludur, işveren bu uygulamayı, işyeri hekimi, sorumlu 
kimyager ya da iş güvenliğiyle ilgili mühendis (ya da teknisyen), sosyal işler görevlisi ve üretim elemanları 
aracılığı ile yapar. Bu görevliler, işverence atanmış olmakla ve ücretlerini ondan almış olmakla birlikte, kendi 
meslek ahlak kuralları ile de bağlanmış bir konumdadırlar. Bu kurallar ile kendi meslek alanlarındaki bilgi-
teknoloji birikimi, onlar üzerinde belirli bir denetim oluşturmaktadır.
Öte yandan, aynı zincir içinde görevli olan işçi (ya da sendika) temsilcileri de bir yandan üretim elemanı 
olarak görev yapıp sorumluluk taşırken; öte yandan işçilerin hakkını ve hukukunu savunmakla ödevlidirler.
Demekki, işyeri düzeyinde İşS-İşG alanında görev yapanlar bir yanıyla uygulayıcı, bir yanıyla denetleyici 
ödev üstlenmektedirler. Konunun çok boyutlu oluşu, bir çok görev alanının birbirinin içine girmekte oluşu da 
gözönüne alınırsa, uygulayıcıların çalışma konularının sık sık çakışması da yadırganmamalıdır. Bu çatışmayı 
değil, tersine, eşgüdüm gereksinmesini ve birbirini denetlemeyi gündeme getirmektedir.
İşS-İşG'de başarının anahtarı, işyeri ve işyeri-dışı denetim mekanizmaları arasında olumlu bir iletişim ve 
etkileşim ortamı yaratılması; uygulamayı etkileme olanaklarının eş yönlü ve eş zamanlı kullanılmasıdır.
işyeri-dışı denetim mekanizmaları dediğimiz zaman, uluslararası denetim mekanizmalarından (BM, ILO, 
WHO vs), ulusal denetim mekanizmalarına (Çalışma ve Sos. Güv. Bak., Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 



Bakanlığı vs); özerk kuruluşların denetim çalışmalarından (TSE, MPM, meslek odaları vs), yerel yönetimlerin 
denetim çalışmalarına kadar geniş bir hizmet ağını anlatmak istiyoruz.
Bütün bu işyeri-dışı denetim mekanizmalarının, çok geniş olanakları olduğu gibi, önemli zaafları da 
bulunmaktadır. Bütün bir yapıyı işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasında kullanmak 
İstiyorsak, işyeri dışı denetim mekanizmalarını ve onların zaaflarını çok iyi tanımak zorundayız. Bu zaafları, 
işyeri denetim mekanizması ile kapatmak olanaklıdır. Bu çaba işyeri denetim mekanizmalarını da güçlü ve 
yetkin kılacaktır.
İşyeri-dışı denetim mekanizmalarının zaafları nelerdir? Herşeyden önce işyeri dışı denetim organlarının 
yaptıkları denetimler çok kısa bir zaman dilimine sığdırılan denetimlerdir. Biz bunlara "nokta" denetimleri 
diyoruz. Bir nokta kadar küçücük olan bu zaman diliminin dışında kalan ve denetlenemeyen çok geniş ve 
denetimden uzak bir zaman dilimi vardır. Ülkemizdeki işçi ve işyeri sayılarına oranlandığında, denetleyici 
sayısındaki yetersizlik bu noktayı daha da küçültmekte ve o işyerine yapılan denetim sıklığını azaltmaktadır.
Denetleyicilerin, denetim sırasında, genellikle yalnızca işverenlerle bağlantı kurmaları, denetim organları ile 
işyerinde konu ile ilgili olanlar arasında bir iletişim kopukluğunu doğurmaktadır. Bu aynı zamanda koalisyon 
hükümetinin, kendisine hedef olarak koyduğu şeffaflık ilkesinin de ne denli doğru bir saptama olduğunu 
ortaya koymaktadır.
Denetimlerin laboratuvar olanakları desteklenmemiş olması da, denetleyicileri 5 duyuları ile denetim yapmak 
zorunda bırakmaktadır. Bu da XX. yüzyılın sonlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişme düzeyinde gülünç 
kaçmakta, denetimlerin saygınlığını ve sağlıklılığını etkilemektedir. Bu, zaaflardan yalnızca bir kaçıdır. Ama 
en azından görüyoruz ki, işyeri dışı denetim mekanizmalarının etkinliklerini geliştirebilmeleri ve kalıcı kıla-
bilmeleri için, işyerinde sürekli bulunan elemanlara gereksinmesi vardır. Bu da işyerinin İşS-İşG ile ilgili 
personelidir. Denetliyiciler, bu personel ile iletişim kurmalı ve işbirliği sağlamalıdırlar.
Öte yandan işyerinde İşS-işG ile ilgili kişilerin, gerek denetleyicilerin raporlarını ve gerekse kendi saptama ve 
değerlendirmelerini tartışacakları ve birbirlerine iletecekleri bir ortama gereksinmeleri vardır.
Bu ortam, aynı zaman, aynı hedef için çalışan kişilerin güçlerini hangi konularda bitiştireceklerini, önceliklerini 
ve daha etkin çalışabilmek için alınması gerekli önlemleri sıralamalarına olanak verir.
Aynı ortam, işyeri dışı denetim mekanizmaları da görev alan denetleyiciler için de bulunmaz bir ortamdır. Bu 
yolla görüş alışverişinde bulunmak, kendi önerilerin iletmek; denetim organlarının önceliklerini de aktarma 
olanağı bulabileceklerdir. O kadar ki, toplantı tutanakları aracılığıyla, denetleyiciler, işyerinden uzak kaldıkları 
dönemdeki toplantılarda elde edilen gelişmeleri de inceleme olanağı bulabilirler.
Yasalarımız, bu gereksinmeyi çok önceden değerlendirmiş; 50'den çok işçi çalıştıran işyerinde "İşçi Sağlığı iş 
Güvenliği Kurulu" kurulmasını öngörmüş; hem işleyişini, hem ödevlerini bir Tüzük ile ortaya koymuştur. Bu 
tüzük incelendiğinde, genel çerçevesini koyduğumuz işlev ve ödevlerin çok daha ayrıntılı ve titiz bir 
çalışmaya ortaya konulduğu görülebilir.
Önerilen   denetim   mekanizması gerçekten çok titiz bir çalışma ürünüdür. İşS-işG mevzuatının bir bütün 
olarak işletilmesi işyeri dışı denetim mekanizmalarıyla yoğun bir organik ilişki içine sokulduğunda, 
uygulamada, başarı düzeyini inanılmaz ölçülerde yükseltebilecektir.
işyeri düzeyindeki denetim ağının da zaafları vardır. Bu zaafların başında,
- Eğitim eksiği
- Laboratuvar desteğinin olmayışı
- Güvence eksiği gelmektedir.
Bunların ilk ikisi işverene yasalarca yükümlülük olarak verilmiştir. Dolayısıyla karşılanmasında, işyeri dışı 
denetim kuruluşları hem zorlayıcı ve hem de yol gösterici olmalıdır.
Güvence eksiği ise çalışma yaşamımızın kronik ama güncel sorunudur, işini en iyi biçimde yapmaya çalışanı 
kimse tehdit edememelidir. Bunun için meslek odalarından. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanlığı müfettişlerine; 
yargıdan, basın-yayın ve araştırma kuruluşlarına kadar çok geniş bir ilgi odağının eşgüdümlü çalışması 
kaçınılmazdır.
Bu noktada yeniden başlığımıza bir göz atmak istiyorum. Hedefimiz, eşgüdüm.. Ne için?... İşyerindeki hizmet 
ve denetim ağına can vermek, işlerlik kazandırmak için.



PSİKOTEKNİ
R.Mısıtı

"Psikotekni" terimi endüstriyel psikolojinin ilk gelişimini göstermesinden ötürü artık yalnızca tarihsel bir 
öneme sahiptir. Geçen zaman ve kullanım şekli bu terimin melez ve oldukça şanssız olduğunu göstermiştir. 
Başlangıçta "uygulamalı psikoloji" nin eşdeğeri olarak düşünüldüyse de sonradan daha kısıtlı bir anlam 
yüklenmiştir.
Uygulamadaki yaygın kullanımını Almanya doğumlu bir Amerikalı psikolog olan Hugo Münsterberg'e borç • 
ludur. Münsterberg bu konudaki ilk girişimi New York Şehri Transit Yetkilileri'ne ekip seçme işinde yapmıştır. 
Psikotekni terimi bu yüzyılın ilk 30 yılında Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde daha da yaygın hale 
gelmiş, özellikle psikolojinin yaşamın pratikteki yönlerine uygulanmasıyla bağlantılı olarak kullanılmıştır. Bu 
süre boyunca psikotekni teriminin, insanların iş etkinlikleriyle (zihinsel ya da fiziksel) ilgili uygulamaları için 
kullanılmasına karar verilmiştir. Psikotekninin amacı bir yandan insanın yaptığı işe ve işyeri koşullarına 
uyumunu hızlandırmak, bir yandan da iş tekniklerini ve koşullarını işçinin kişiliğine daha iyi uydurmaktır. 
1950'lere doğru bu terim uzmanların dilinden yavaş yavaş kaybolmuş ve yerini daha uygun ve ilgili olduğu 
düşünülen "uygulamalı psikoloji" almıştır. Uluslararası Psikotekni Birliği de Uluslararası Uygulamalı Psikoloji 
Birliği olmuştur. Böylece Stern ve Münsterberg   tarafından   başlatılan
"uygulamalı psikoloji-psikotekni- uygulamalı psikoloji" döngüsü, psikolojinin kritik bir yöntemini tanımlayarak 
ve endüstriyel tekniklerdeki kesin değişiklikler sırasında insan etkeninin önemini göstererek konunun 
öneminin artmasıyla tamamlanmıştır.
Taylorculuk ve yetenek çalışmaları Ancak gelişmenin en başından itibaren psikotekni, Taylor ve Gilberth 
tarafından ortaya atılan bilimsel yöntemle mücadele etmek zorunda kalmış ve bu konuda hiçbir zaman iyi 
niyetin ötesine geçilememiştir. Psikotekni bazı bilimsel çevrelerde iş düzenine rastgele yaklaşımın yerini 
alacak yeni ve özellikle yerinde bir bilimsel uygulama olarak karşılanmıştır. Kaçınılmaz olarak ilk 
psikoteknisyenler Taylorculuğun isteklerine göre ilkelerinden yavaş yavaş özveride bulunmuşlardır. Gerçekte 
görevler bir kez işçiyi bütün olarak düşünen tek bir iş kavramı temelinde sınıflandırılmaya başlandığı zaman 
her türlü fark (işçi ile iş arasındaki, kafa ile beden işi arasındaki, psikolog ile işçinin zamanı ve hareketleri 
arasındaki, seçim ile eğitim arasındaki) olayın genel görünümünü gölgelemektedir. Bu ayırımlar 
Taylorculuğun bütün psikolojik ve fizyolojik yönleri gözardı eden gerekliliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Taylorculuğun temeli işin birçok alt göreve ayrılarak bunların da en akılcı olduğu düşünülen hareketlere 
parçalanmasıdır.  Bu  görüşün en güçlü taraftarı olan bazı psikoteknisyenler bile aynı düşüncede 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Örneğin 1916'da Lahy, bilimsel yönetimin en önemli özelliği olan sürekli fazla 
üretim talebinin, klasik ve yansız psikotekniyi gerçek amaçlarından saptıramayacağını söylemiştir. "Kişiye
uyacak kişi" arayışına bırakmıştır. Psikotekninin bütün ilkeleri yavaş ancak kesin olarak bu İlkeye boyun eğer 
görünmektedir. Son olarak psikotekni, bilimsel yöntem tarafından ellerinin bağlandığı bir noktaya ulaşmıştır. 
Ayrıca öteden beri Taylorculuğun sermaye-iş ilişkisi kuramına dayanan ekonomist ideolojisiyle ve yalnızca 
üretim etkenleri olarak düşünülen bu ikisi arasındaki anlamsız karşıtlıkla tanımlanmaktadır.
Bu fikirler psikotekninln kurmaya çalıştığı kuramsal modelleri ve yöntemleri de kötü etkilemiştir. "Yetenek" fikri 
yansız bir bakışla şu kavramı anlatıyordu: Bir işteki başarı, kişide doğal, doğuştan ya da kalıtsal olarak 
bulunan ve kendine özgü somatik ve psikosomatik niteliklerin sonucunda ortaya çıkan belli birtakım basit ve 
karmaşık yeteneklerin varlığına ya da yokluğuna bağlıdır.
İnsanın bütün kişiliği
Zaman içinde ilk psikoteknisyenlerin yeteneğe atfettikleri malzemenin çoğu doğal olarak değişime uğramıştır.
- İlk olarak fikrin kendisinin özendir-
re dayanan araştırmalar göstermiştir ki, bir yandan farklı kişilerin ortaya koyduğu, aynı ürünün, birbirinden 
çok farklı "özelliklerin", "etkenlerin" ya da psişik "vektörlerin" etkileşimine indirgenmesi gerekmektedir, ürünün 
hangi kısmının doğuştan gelen etkenlere, hangi kısmının kazanılmış (çevresel) etkenlere bağlı olduğunu 
belirlemek çok güç olmaktadır.
-  ikinci olarak öğrenme kuramının ve Pavlov'un koşullanma kuramının katkılarıyla   öğrenme   düzeneklerini 
anlamak yetenek öğrenme düzeneklerini anlamada yeni yöntemler geliştirmek mümkün olmuştur.
-  Üçüncü olarak Freudyen psikoanaliz, kişiliği bir bütün olarak gören anlayışıyla, yeteneğin görece kararlı bir 
kişilik özelliği olduğu tartışmasını ortadan   kaldırmıştır.   Bu  tartışma   tamamlayıcı davranışın altında yatan 
telafi ve aktarma mekanizmalarının hiçbirini  açıklayamamış ve gözardı etmiştir.
-  Dördüncü ve son olarak da işin "psikolojik analizini" yapmak için kişileri yetenekleriyle   tanımlamak 
uygulamada bazı kusurlara ve kısıtlamalara yol açacaktır. Zaman ve hareket çalışmaları kişinin yaptığı işi 
tekrarlanan küçük hareket parçaları düzeyine indirerek kişiyi işe uydururken, yeteneğe göre iş analizi işi 
kişiye uydurmaktır.
Mesleki seçim ve psikolojik testler
Bu yeniden uyum ve dönüşüm süreci başlamadan önce yalnız psikologlar değil işverenler de yetenek 
kavramını kendi psikoteknik yapılanmalarına dayanak noktası olarak kullanmışlardı. Ancak bu yapının 
anahtarı, yansız tanı yöntemleri ve teknikleri kullanarak "doğru insanı doğru yere koymayı" amaçlayan 
mesleki seçimdir. Bu sonucu elde etmek için bir işe başvuranlar arasından bir tanesinin, işte başarılı 



olacağına diğerlerinden daha iyi kanı uyandırması ölçütüne göre seçim yapılmaktadır. Seçim davranışı ve 
yöntemlerinde; kısmen yeni uygulamalı ve kuramsal psikolojik tutumların gelişimine, fakat daha çok 
yönetimin istekleri ile beklenmeyen ekonomik ve sosyal olaylara bağlı olarak, psikoistatistiksel yön-
temlerdeki gelişmenin de eşlik ettiği bir değişim olmuştur.
Kısaca denilebilir ki iş seçiminin erken döneminin özelliklerini taşıyan, bir varsayıma güvenerek hemen 
sonuca gitmeye çalışan kesin eğilimler vardır. Varsayıma göre bir iş basit parçalara ayrılabilir (iş analizi ve iş 
hareketleri) ve bu parçalardan her birine karşılık gelen psişik işlevler (iş şekline göre bölünmüş yetenekler) 
uygun psikolojik tepkiler ya da testlerle ölçülebilir. Bu eğilimler açık deneysel katılıklarına karşın, birçok 
doğrulanmamış -ve büyük olasılıkla doğrulanamayan- varsayımları kapsayan kuralların aşın kırılganlığıyla 
uyuşmuştur. Sonuç olarak uygulanmaları başarısız olmuştur. Bu başarısızlık psikoteknisyenleri yavaş yavaş 
kişilik fikrini tekrar düşünmeye zorlamış; bu kavramı zihinlerinde birbirine benzemeyen işlevlerin bir yığını 
şeklinde değil, o andaki çevresiyle birlikte hareket eden bir psikosomatik birim olarak canlandırmalarını 
sağlamıştır. Böylece tamamen değiştirilmiş seçim işlemleri oluşturulmuştur. Önceden kabul edilmiş 
tekniklerin önerile-bilirliği ve uygulama alanları, yeniden tanımlanmış, daha kesin ve güçlü ölçütlerin 
uygulanması gerektiği farkedilmiş ve hatta psikolojik tanı "araçlarının" tasarı ve yapısının değiştirilmesi 
gerekmiştir. Bütün bunlara karşın, dikkate alınması gereken çeşitli ve çok sayıda durumlara egemen olmak 
her zaman mümkün olmadığından, seçim işlemlerinden iyi bir sonuç elde etmenin çok güç olduğu herkes 
tarafından bilinmekteydi; Bu durum seçim yöntemlerinin bünyesindeki bütün kısıtlamaları göstermekteydi. 
Örneğin mekanizasyonun ve otomasyonun başlamasıyla uygun bir iş tanımı ve üretim ölçütleri ortaya 
koymak her zaman mümkün olmuyordu çünkü kişinin görevleri daha karmaşık, değişken ve diğer görevlere 
bağımlı hale gelmişti. Diğer yandan tahmin edilecek şeyin ne olduğu hakkında açık ve kesin bir fikir sahibi 
olmadan etkili bir tahmin yöntemi hazırlamak çok güçtür. Bu durum da, özellikle ileri düzeydeki işlerde ya da 
kişinin zihinsel niteliklerinin bedensel çabaların önünde yer aldığı işlerde seçim ilkelerini oldukça kuşkulu hale 
getirmektedir.
Belirtilen standartlara uygun deneysel yöntemle hazırlanmış bir İş profilinin, bu profilin kullanılacağı görevin 
ortadan kalkmasından hemen önce tamamlanması seyrek değildir. Bir başka sınırlama da, tahminlerin da-
yandırıldığı iş özelliklerinin genellikle kısa vadede geçerli oluşudur. Gerçekte seçim yapma işini üzerine alan 
psikologun, tahminlerini hazırlarken kullandığı yöntemin geçerliliğini kontrol etmek üzere gereksindiği uzun 
süreli gözlemleri yapmak için yeterli zamanı yoktur. Dahası, birçok iş türünde ve birçok kişi için kısa ve uzun 
vadeli ürünler arasındaki ilişki çok azdır. Bunun nedeni işyeri koşullarına ya da İşçinin kendisine bağlı olabilir 
(örneğin kişinin kuruluş içindeki sosyal ve teknik durumunun değişmesine bağlı olarak işine duyduğu ilginin 
niteliğinin de değişmesi). Daha genel bir deyişle seçim sonuçlarının uzun süreli izlenmesini engelleyen 
güçlükler işçinin kişiliğinin "organik" yönünden çok "koşullara bağlı" yönünden kaynaklanmaktadır. Eğer bu 
düşünceler seçim işlemlerinin kısıtlılığını göstermeye yetmezse bu kısıtlılıklar bütün seçim sürecinin üzerine 
kurulu olduğu psikolojik tanı araçlarının kendilerindeki sınırlarda ortaya çıkacaktır. Bu testler kişinin 
niteliklerinin "yatay" ya da "statik" olarak değerlendirilmesini sağlarlar. En iyi olasılıkla böyle bir 
değerlendirme denekteki yeteneklerin en güçlü olanını gösterecek, ancak bu yeteneklerin düzenliliği, 
sürekliliği ya da deneğin İlerideki davranışları gibi uygulamadaki dinamik yönlerin en ufak bir ayrıntısını bile 
ortaya çıkarmayacaktır. Dinamik ya da "uyarlanabilir" davranış değerlendirme tekniklerine önem verilmesi 
rastlantı  değildir. Bu teknikler psikoteknisyene, deneğin yapmak zorunda olduğu görevi herhangi bir 
zamanda çıkan ürüne göre daha güç ya da daha kolay hale getirebilme olanağı verir. Bu testler, zaman 
etkenini dikkate almayan ve sonuçlarının niteliksel oluşu nedeniyle, ortaya çıkan farklı yetenekler arasında 
ayırım yapma olanağı vermeyen geleneksel istatistiksel testlerden farklıdır.
Bütün bunların sonucunda var olan seçim yöntemleri bütünüyle yeniden uyarlanmış ve tanımlanmıştır. İş 
seçimi olayı, kişiliği tam olarak tanıma amacıyla seçim incelemelerinin kişinin gereksinimlerine ve 
motivasyonlarına yoğunlaştırmasına olanak veren az ya da çok inceltilmiş tekniklerin bulunmasıyla 
zenginleşse bile gerçekte dikkate alınan şey -sonuçta ortaya çıkan bütün olumsuz bilimsel ve sosyal etkilerle 
birlikte- bireyin kişilik profilinin onu, üzerine aldığı işin gereklerine ne dereceye kadar uydurabildiğidir.
iş seçimi yöntemlerine hem işçiler ve sendikalar, hem de ağır eleştirilerini ve açık düşmanlıklarını ifade 
etmekte gecikmeyen bilim dünyası şiddetle karşı çıkmıştır. Bu durumda, geçmişte "işlemcilik" ve "istatistiksel 
fetişizm" olarak adlandırdıkları seçim yöntemlerine karşı çıkan Sovyet psikologlarının benimsediği tutum akla 
gelmektedir. Gerçekte bilimsel olan iş seçimi yöntemlerinin hâlâ geliştirilmesi gerekmektedir ve genel 
psikoloji alanındaki araştırmalar bireysel farklılıkların olabildiğine kökenine doğru inmektedir. Ancak bu 
yöntemler de yetersiz kalırsa, bu bazı meslek sınıfları ve özel olgularda seçim yapmanın yararlarına karşı 
düşmanca bir tutum takınmayı gerektirmez.
En sonunda 1950'lerde, uygulamada ortaya çıkan pek çok kısıtlılığın ve aykırılığın farkına varılmasıyla bir 
eleştirel düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Bütün seçim yöntemleri yeniden gözden geçirilmişi ve "doğru kişiyi 
doğru işe yerleştirme" öğretisinin temelinin, gerekli geçerlilik ölçütlerini seyrek olarak karşılayabilen soyut ve 
entellektüalist bir sistemden çıktığı açıkça gösterilmiştir. Seçimin en tutucu taraftarları bile sınırlarının, 
güçsüzlüğünün ve herhangi bir seçimi kaçınılmaz olarak lekeleyen haksız niteliğinin farkına "Varmışlardır. 
Böylece işo yerleştirme sorununu, psikolojik testlerin yalancı-bilimsel, tartışmalı ve uygun olmayan 
özelliklerine dayanarak çözmenin mümkün olmadığı görülmüştür.
İş rehberliği



Seçim yöntemlerinin uygulanmasıyla engellenen sosyal tutkular psiko-tekniğin bir diğer etkinlik alanı olan iş 
rehberliğine yönelmiştir. Fakat aynen iş rehberliğinin pek çok tekniğini ve araştırma yöntemini aldığı mesleki 
seçimde olduğu gibi, birkaç on yıl içinde anlaşılmıştır ki iş rehberliği yalnızca meslek seçme zamanı 
geldiğinde uygulandığında sonuçlar doyurucu olmamaktadır. Bu nokta bütün eğitimin en yüksek noktasıdır ve 
"bir* mesleğin seçimine yardım etmek" şeklinde belirlenen sınırların özellikle dar ve katı göründüğü yerdir. Bu 
nedenle okul ve iş rehberliği sistemini iyileştirerek ve bu konuya daha fazla önem vererek rehberliğin   alanını 
genişletmek   ve onun iş eğitimiyle birleştirmek gereklidir.
Ergonomi
Son olarak; iş seçimi ve rehberliği yoluyla "doğru kişiyi işe uydurma" konusundaki araştırmalara öncelik 
veren bir strateji olarak düşünülen psiko-tekniğin kuramsal ve yöntemsel yapısı, 1950'lerde teknik, ekonomik 
ve sosyal koşullarda birbiri ardınca meydana gelen değişimler nedeniyle kritik bir aşamaya girmiştir. Daha 
önce gördüğümüz gibi işi sabit, insanı değişken olarak düşünen strateji türüne karşı şimdi tam tersine işe ve 
iş çevresine yoğunlaşan, onları insanın yeteneklerine ve sınırlarına uydurmaya çalışan bir anlayış vardır. Bu 
ilkenin sonucu olan "insan sabit, iş değişkendir" görüşü yeni bir yaklaşım stratejisi hazırlanmasını gerekil 
kılmaktadır. Buna göre bir insan kaynağı kitlesinden "iş profilleri" çıkarmak yerine iş, ona herkesin uyum 
sağlayabileceği bir değişken olarak ele alınacaktır.
Bu yaklaşıma göre insan ve çalışma ortamı arasında en uygun bütünleşme düzeyinin aranması, bazı 
araştırma programlarının amacı ve varlık nedeni haline gelmiştir. Farklı uygulamaları olan bu programlar 
insan mühendisliği, biyomekanik, mühendislik psikolojisi, deneysel uygulamalı psikoloji, insan etkenlerinin 
teknik bir açıdan araştırılması ve son olarak ergonomi başlıkları altında toplanmaktadır.
(Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, ILO)



YEREL HAVALANDIRMA TASARIMI
Pekka Oksama

Yerel havalandırma tasarımcıları, son tasarımın doyurucu olması için birçok şeyi birarada düşünebilmelidirler. 
Planda hata yapıldığında kişinin solunum organları aracılığıyla havayı filtre etmek için son çare olacaktır. 
Kirlilikler çok uzaktan emilmiş ya da birbiriyle karışmaya bırakılmış olabilir.
Geçmişte havalandırma sorunu donanım eksikliğine bağlıydı. Günümüzdeyse donanım vardır, ancak işçiler 
bunu her zaman kullanmamaktadırlar. Binadaki bütün havalandırma donanımlarının açık olması, bir tanesi 
bile kapalıysa işe yaramayacaktır. Teknoloji doktoru Matti Metsamaa, "kullanılmayan havalandırma 
donanımları binada bulunan herkesi riske sokar" demektedir. Doktora tezinde Metsamaa, planlamanın 
fabrika ve atölyelerdeki havalandırma üzerine ne gibi etkileri olduğunu incelemiştir. Araştırma Finlandiya'da 
yapılmıştır.
Zararlı maddeler hakkında daha fazla bilgi
Metsamaa'ya göre birçok olguda havalandırma donanımı iyi durumda olsa bile iyi ayarlanmamıştır. Yerel ve 
genel havalandırma birbiri ile uyumlu olabilir. Bazı durumlarda sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığını, 
kimse bilmemektedir. Hala kaynak dumanlarını genel havalandırmayla kontrol etmeye çalışan işyerleri vardır. 
"Araştırma göstermiştir ki işçiler havanın niteliğini yükseltmenin çok önemli olduğunu düşünmekte ve 
soludukları zararlı maddelerden korkmaktadırlar. Fakat donanımın bir parçasının doğru yere konması 
gerektiğinde bütün bunlar unutulmaktadır. Bu yüzden havalandırma kullanılmadığında kişinin hangi tehlikeli 
maddelere sunuk kaldığı İyice anlatılmalıdır." Eğer bir işçi 50 m3'lük bir hacimde saf çelik kaynağı yapıyorsa 
güvenlik sınırı 30 sn'de aşılır. Alaşımlı çelikte bu süre yalnızca 15 sn'dir. Egzoz dumanlarında ise daha da 
kısadır. Aynı hacimdeki bir alanda 2 litrelik bir motor 3 sn çalışırsa izin verilen en fazla miktara ulaşılır. "Birçok 
kişi ancak bunu duyduğu zaman havalandırmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmeye başlamaktadır." 
Metsamaa, yerel havalandırmanın tasarımlanmasında, başlangıç noktasının bütün alanı kapsayan bir çözüm 
olduğunu vurgulamaktadır. Geniş kapsamlı bir havalandırma sisteminde yerel ve genel havalandırma 
donanımlarının rolü ayrıdır.
İnceleme gerekir
Metsamaa benzerliklere karşın genellikle her işyerinin kendine özgü olduğunu söylemektedir. Bu nedenle her 
biri ayrı olarak incelenmelidir. Yerel havalandırmanın amaçları insanların soluduğu yerlerde havadaki yabancı 
maddeleri ortadan kaldırmak, havalandırma miktarını artırmak ısı stresini azaltmak ve hava akımlarını 
kirlenmenin kaynağında kontrol etmektir. Metsamaa'nın görüşüne göre yerel havalandırma tasarımcısının 
ergonomik, finansal ve hijyenik amaçları vardır. "Planlama sırasında zararlı maddeler ve çalışma ortamındaki 
miktarları, çalışma yöntemi, havalandırma hortumunun pozisyonu ve yerel havalandırma donanımının işçinin 
kas-iskelet sistemini etkileyip etkilemediği gibi konular dikkate alınmalıdır." Genel havalandırmada ise şu gibi 
konular önemlidir: yayımların derişimi, içeri yeterli hava girişi ve basınç oranları, çalışma ortamındaki sıcaklık 
ve nem. Bütün sistemi incelemek için bina bölümlere ayrılabilir. Her bölümün havalandırması ayrı ayrı 
gözden geçirilir ve küçük alanların bölümün tümüne etkisi belirlenir. Eğer planlama sırasında yeterli dikkat 
gösterilmemişse sıcaklık farkından kaynaklanan hava akımları, havalandırma sistemini iyi çalışmaktan 
alıkoyabilir.
Maddeler karışmamalıdır
"Kaynak ve egzoz dumanı gibi yabancı maddelerin çalışma atmosferine karışmasına izin verilmemelidir; 
zararlı maddelerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Karışma havanın yoğunluğunu değiştirir ve bütün teknik 
sistemi etkiler. Hava düzgün şekilde akamaz, basınç değişiklikleri oluşur. Bunun sonucunda bazan hava 
akımı gerçekleşir, bazen gerçekleşmez. Herkes havalandırmanın niteliğinden neden yakınıldığını merak eder 
ve iş doyumu azalır" diyor Metsamaa. Yayımları ortadan kaldırmanın asıl yolu üretim sürecinin kendisidir. 
Havanın niteliğinin geliştirilmesi için bu süreç ya da kullanılan malzemeler değiştirilebilir mi? Bir sonraki 
yöntem ise İşçilerin tehlikeye daha az sunuk kalması için iş uygulamalarının değiştirilmesidir. Yerel 
havalandırma donanımı üçüncü sırada gelir. Yine de yerel havalandırma, bütün havalandırma donanımı 
içinde birincil öneme sahiptir; çünkü çalışma sırasında açığa çıkan yabancı maddeleri ortamdan hemen 
uzaklaştırır, aynı zamanda genel havalandırmanın derecesini de belirler. İşyeri İçin havalandırma 
donanımları tasarımlanırken toz, metal buharı, gaz ve aerosoller gibi küçük parçacıkların yayılımını ve 
davranışlarını anlamak çok önemlidir. "Gazın çıktığı andaki durumunu çok iyi bilmemiz gerekir. Burada birçok 
hata yapılmaktadır. Örneğin stiren havadan daha ağırdır ve çöker, ancak havaya ilk salındığı anda kısa bir 
süre için havadan daha hafiftir. Tabandaki emicilerin bu durumda fazla bir yararı olmayacaktır. Birçok üretici 
kendi havalandırma filtrelerinin paçacıkların %90'ını tutmasıyla övünür; ancak geride ne kaldığını söylemez. 
Parçacıkların büyüklüğü çok değişkendir ve hava akımı içinde farklı parçacıklar farklı şekilde davranır." Bu 
durum kıyıdaki bir batık ağıyla kıyaslanabilir. Büyük balıkların hemen hepsi yakalanır fakat küçük yavru 
balıklar ağdan geçerler. "Böylece solunum sisteminde milyonlarca küçük parçacık dolaşır, insanlar da 
gerçekte iyi ve kalıcı bir filtre değildir." Havalandırmayı geceleri kapatmak masrafı azaltır fakat sabahleyin 
parçacıklar işçileri bekliyor olacaktır. Metsâmaa, kendisini dinleyenlere sık sık bir milimetre çapındaki bir 
şeker parçasında kaç tane granül olduğunu sormaktadır. "Yanıt 3000 ile 4000 arasındadır. Öyleyse büyük 
ölçekli işyerlerinde temizlenmesi gereken parçacık sayısının ne kadar fazla olduğunu tahmin edebilirsiniz. 



Planlayıcıların hepsi bunun farkında değildir."
Emilim daha yakında olmalıdır
"Yerel havalandırma planlanırken temel bir kural her zaman akılda tutulmalıdır; yabancı maddeler, insanların 
soluk aldığı yere ulaşmadan ortadan kaldırılmalıdır." Yerel ekstraksiyonun etkinliği aynı zamanda belli fizik 
yasalarından da etkilenir. Üfleme genişletir, emme daraltır;   dolayısıyla
emme işleminden etkilenen alan küçüktür. Planlama sırasında, çalışma alanlarında emme noktalarının çok 
yakınında karışım akımlarının bulunduğu genellikle dikkate alınmaz. Laboratuar koşullarında uygun olan 
emme uzaklıkları uygulamada çok fazla gelmektedir. "Örneğin 100 mm çaplı bir yerel ekstraktöre emme 
noktasından yalnızca 20 mm uzaktaki hava çekilebilir. En sık yapılan hata çok uzaktaki yayımların 
çekilmesidir." Bundan başka çekilenin yerine konulan hava kesintisiz ve düzenli akmalıdır. Emme aygıtına 
yöneltilmiş havanın miktarı donanımın havayı çekme kapasitesiyle orantılı olmalıdır. "Yerine konulan havanın 
çok fazla olması yabancı maddeleri kolayca bütün işyerine yayabilir." Bu hava akımıyla yerel havalandırma 
donanımı arasında duran bir insan hava akımlarında karışıklığa neden olur. Bu nedenlerden dolayı planlayıcı 
işyerindeki havayı birçok açıdan incelemelidir. Bu yapılmadığında sonuç doyurucu olmayacaktır.
(Work Health and Safefy. 1992)
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İŞE BAĞLI KANSER CİDDİ BİR OLGUDUR
Kansere neden olan ajanların belirlenmesi kanser riskinde her zaman önemli bir azalmaya, çoğunlukla da 
riskin tümüyle ortadan kalkmasına yol açar: Baca temizleyicilerinde görülen deri kanseri, bazı aromatik 
aminlerin neden olduğu mesane kanseri, nikel bileşikleriyle oluşan burun kanserinde olduğu gibi. Bu nedenle 
kanser tehlikesinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Şu anda genel ve endüstriyel kullanımda 50 000 İle 90 000 kimyasal madde vardır ve sayı gittikçe 
artmaktadır. Dolayısıyla potansiyel karsinojenler hakkındaki araştırma daha yeni başlamaktadır. Bu güne 
kadar iş koşulları ve diğer etkenlerle ilgili, insanlarda kesinlikle kanser yaptığı düşünülen 50 özellik 
belirlenmiştir. Bunlardan 12'si özgül karsinojenin belirlenemediği endüstriyel sunuk kalmayı kapsamaktadır, 
16'sı ise kişilerin başlıca işyerinde sunuk (maruz) kaldığı kimyasal maddelerdir. Ayrıca 200 madde büyük 
olasılıkla, diğer bir 200 madde ise daha az olasılıkla kanser yapıcı olarak sınıflandırılmıştır. Finlandiya'da 60 
000 kişi işyerinde kansere yol açabilen maddelere sunuk kalmaktadır.
Kimyasal ve fiziksel etkenlerin neden olduğu kanserler, diğer kanserlerden -eğer "diğer kanserler" varsa-
farklı değildir. İşe bağlı kanser olgularının sayısı üzerindeki araştırmalar, etkene farklı şekilde sunuk kalan 
toplum gruplarında hastalığın farklı sıklıkta görülmesine dayanmaktadır. Uygulamada, sunuk kalmanın 
düzeyi hakkındaki veriler her zaman eksiktir. Kanser birçok etken tarafından başlatıldığından ya da 
önlendiğinden, genellikle birden fazla etkene sunuk kalma durumu vardır, işe bağlı kanserlerin gerçek sıklığı 
hakkında araştırmacıların görüşleri değişiktir. Eğer yayınlanan tahminlerin en düşüğü gözönüne alınırsa 
Finlandiya'da işe bağlı kanserler bütün kanserlerin %5'ini oluşturmaktadır (yılda 200 olgu). Bu sayı iş 
kazalarına bağlı ölümlerin iki katıdır. Bu nedenle işe bağlı kanser bütün toplum 1çin önemli bir risktir.
Bileşik etkinin kanıtları
Hem sigara içen hem de işyerinde asbeste sunuk kalan bir kişinin kansere yakalanma riski, sigaranın ve 
asbestin tek tek yol açtığı risklerin toplamından çok daha fazladır. Sigara içen bir madencinin akciğer kanseri 
riski, radona sunuk kalmanın ve sigara içmenin risklerinin toplamından daha fazladır. Alkol ve sigaranın 
birlikte ' içilmesi gırtlak ve yemek borusu kanseri riskini artırmaktadır. Deney hayvanlarında tek başına 
kullanıldığında kansere neden olmayan bazı kimyasal maddeler, diğer maddelerin taşıdığı riski artırmaktadır. 
Dolayısıyla bir maddenin etkisi bazı iş ortamlarında diğerlerine göre daha yüksek olabilir. Bir maddeye sunuk 
kalmanın önlenmesi yalnızca o maddenin etkisinin önlenmesi yoluyla değil, tütün örneğinde olduğu gibi 
birleşik etkinin ortadan kalkması yoluyla da riski azaltabilir.
Nedenler genellikle belirsizdir
Karsinojen maddeler tam kesinlikle ortaya çıkarılamazlar. İstatistiksel olasılıklara dayanılarak belirlenirler. En 
kolay ortaya konulabilen işe bağlı kanserler, diğer zamanlarda çok seyrek görülenlerdir: Burun boşluğu 
kanseri (talaş tozu ve nikele bağlı), karaciğer hemanjlosarkomu (vinil klorüre bağlı), mezotelyoma (asbeste 
bağlı), mesane kanseri (aromatik aminlere bağlı) ve sigara içmenin dünya çapında yaygınlaşmasından 
önceki akciğer kanserleri. Akciğer kanserlerinin çoğunun gerçek nedeni henüz belirlenememiştir, işe bağlı 
kanserlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadırlar. Sunuk kalmaya özgül ölçütler nedenin belirlenmesinde 
yardımcı olmaktadır.
İşe bağlı kanserlerin nedeni asıl olarak epidemiyolojik ya da deneysel yöntemlerle belirlenmektedir. 
Epidemiyoloji, insanlarda karşılaşılan kanserler hakkında doğrudan bilgi sağlar. Aynı zamanda doz-etki 
ilişkisinin araştırılmasında, yani belli bir sunuk kalma düzeyinin ne ölçüde riske yol açtığının tahmin 
edilmesinde kullanılır. Bununla birlikte epidemiyolojik çalışmalar genellikle hastalığın asıl nedenini değil, 
riskin artmış bulunduğu özel bir süreci ya da endüstri sektörünü gösterir. Bu bilgiyi etkin koruyucu önlemler 
almak amacıyla kullanmak zordur. Sunuk kalmış işçilerin sayısının çokluğu epidemiyolojik araştırmaları 
sınırlar. Kanser uzun sürede geliştiğinden, araştırmalar sunuk kalmanın (maruziyetin) başlangıcından en az 
20 yıl sonra karsinojen etkiler hakkında bilgi sağlayabilirler. Bir risk belirlendiğinde ise hemen harekete 
geçilse bile uzun bir süre boyunca gelişecek kanserler önlenemeyecektir. Epidemiyolojik veriler her zaman 
çok geç kalmaktadır. 
Kurtulmak için yeni yöntemler
Son zamanlarda, bir miktar kan örneğinden karsinojenlere biyolojik olarak önemli derecede sunuk kalınıp 
kalınmadığını belirleyen yöntemler geliştirilmiştir. Bu ("moleküler epidemiyoloji)" riskin tahmin edilmesini 
kolaylaştırmakta ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını hızlandırmaktadır. Kısa süre sunuk kalan işçileri 
kapsayan modern teknolojiler, işleme endüstrisinde bile olsa, epidemiyolojinin karsinojenleri keşfetme 
şansını azaltmaktadır. Gerçek süreçler sık sık değişikliğe uğramaktadır. İşçiler çalışma yaşamları boyunca 
çok çeşitli etkenlere sunuk kaldıklarından, bir sürecin tek başına hastalığın nedeni olduğunu söylemek 



gittikçe zorlaşmaktadır. Gelecekte yeni karsinojenlerin epidemiyolojik yöntemlerle belirlenmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Şu anda kullanılan yöntemler küçük işçi gruplarının sunuk ^kalma durumlarını incelemek 
için uygun değildir.
Belirli ve belirsiz
insanlarda kanser yapan hemen hemen bütün etkenler deney hayvanlarında da kanser yapar. Ancak bunun 
tersinin doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Yine de uluslararası saygınlığı olan bir uzmanlar grubu deney 
hayvanlarında kansere yol açan kimyasal maddelerin, eğer insanlarda olmayan bir biyokimyasal mekanizma 
yoluyla etki etmiyorlarsa, İnsanlar için de potansiyel karsinojen olarak   kabul   edilmesini   önermiştir.
Yaygın olarak kullanılan bazı kimyasal maddelerin karsinojen özelliği hakkında çok az veri vardır. Deney 
hayvanlarında karsinojen özellik, yalnızca ABD'deki Ulusal Toksikoloji Programı çerçevesinde 
araştırılmaktadır. Geniş bir kimya endüstrisine sahip olan kıta Avrupası ve Japonya'da ise bu çeşit 
araştırmalar yürütülmektedir. İskandinav ülkelerinden yalnızca İsveç'te bu alanda önemli çalışmalar vardır. 
Son 15 yılda kesin olarak gösterilmiştir ki insanlarda ve deney hayvanlarında kanser yapan bazı maddeler 
aynı zamanda genlerde ve kromozomlarda da mutasyonlara ya da kalıtsal değişikliklere neden olmaktadır. 
Mutajenlik testleri de bir maddenin kanser yapıcı etkisini değerlendirmek için bir dereceye kadar kullanılabilir.
Başka ne yapılabilir?
1970'lerin sonunda Finlandiya'da potansiyel karsinojen maddelerin bir listesi çıkarılmış ve işyerinde bu 
maddelere sunuk kalan işçilerin kayıtlan tutulmuştur. 1985'te Kimyasal Sağlık Tehlikelerini Belirleme Konseyi 
ve İşçileri Kimyasal Tehlikelerden Koruma Konseyinin kurulmasıyla, potansiyel karsinojen maddeleri 
belirlemek için kurulan ulusal sistem modernleştirilmiştir. Bu konseyler, gelişmelerin daha kolay izlenmesi ve 
potansiyel karsinojen madde listesinin güncelliğini koruduğundan emin olunması için Sağlık ve Sosyal İşler 
Bakanlığı'na yardımcı olmaktadırlar. İlk konsey listeye 28 madde eklenmesini önermiş, bugüne kadar 
bunlardan biri kabul edilmiştir. Finlandiya'da henüz değerlendirilmeye başlanmamış bazı maddelerin 
karsinojen etkisi hakkında kesin deliller toplanmıştır. Karsinojen olduğu sonradan gösterilmiş egzoz dumanı, 
sigara dumanı, çeşitli petrol ürünleri gibi bazı blok sık karşılaşılan maddeler listede yoktur. İşe bağlı 
kanserlerin önlenmesiyle İlgili IOH programı 10 epidemiyo-lojik çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmaların 
amacı potansiyel karsinojen maddeleri ortaya çıkarmak ve tehlikelerini belirlemektir. Bir başka amaç ise 
potansiyel karsinojen özelliği ortaya koymak için kısa süreli testler geliştirmektir.
Bir model olarak asbest
Asbest, belki de Finlandiya'daki en önemli işyeri karsinojenlerinden biridir. Son yıllarda asbeste bağlı kanser 
tehlikesini önlemede büyük adımlar atılmıştır. Gerçekte asbeste karşı kaydedilen bu aşama, diğer karsinojen-
lerin kullanımının düzenlenmesi için bir model olabilir. Asbest, potansiyel karsinojen madde listesine konulan 
ilk maddelerden biridir. Bundan sonra I bu madde yeniden değerlendirilmiş ve sunuk kalma durumu yavaş 
yavaş ortadan kaldırılmıştır. Kullanımı kısıtlıdır, asbestle çalışma, izin gerektirir ve iş hijyeni standartları 
kontrol edilir. IOH, asbeste sunuk kalan işçilerin sağlığını yoğun biçimde izlemektedir. Şu andaki asbest 
programı asbestin yol açtığı sağlık risklerini araştırmakta ve azaltmaya çalışmaktadır, Programın
içinde yer alan amaçlar sunuk kalanın değerlendirilmesi, koruma yöntemlerini geliştirilmesi ve uygulanmaları 
konusunda eğitim verilmesi, asbeste bağlı kanser nedenlerinin daha iyi araştırılması ve doktorların bu 
konuda eğitilmesidir. Bir başka amaç ise asbestin yerine geçen maddelerin kullanımı sırasında yeni kanser 
risklerinin oluşmadığından emin olmaktır.
(Work Health and Safety, 1992)

KİMYASAL MADDELERE MESLEKSEL MARUZİYETİN YARATTIĞI KANSER RİSKİ
Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA

Gazi Ün. Ecz.Fakültesi Farmasötik Tokskoloji Anabilim Dalı
Günümüzde endüstrileşmiş ülkelerde kanser kaip-damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedenidir. Her 4 
kişiden biri kansere yakalanmakta her 5 kişiden biri de kanserden ölmektedir. Yapılan epidemiyolojik 
çalışmaların sonuçları kanserin oluşumunda çevresel faktörlerin payının %70-80'e ulaştığını göstermektedir.
Güvenilir sağlık istatistiklerine sahip ülkelerin verileri, her 100.000 nüfusa düşen yıllık kansere bağlı ölüm 
sayısını 170 dolaylarında göstermektedir. Bu ölümlerin %4'ünün nedeni mesleksel olarak karşılaşılan 
kimyasal karsinojenlerdir. Ülkemizde ise güvenilir sağlık istatistikleri ne yazık ki mevcut değildir. 1983 
yılından beri kanser, bildirimi zorunlu hastalıklar arasında olmasına karşın yıllık kanser vakası bildirimi 
25.000 civarındadır (100.000 nüfusa 44 vaka). Mesleksel nedenlere bağlı kanser bildirimi yoktur. Bu veri 
eksikliği işyerlerinde kimyasal maddelere maruziyetin yarattığı kanser riskine ait abartmalı tahminlere yol 
açabileceği gibi olayı görmezden gelmenin kaynağı da olabilir. Türkiye'de yapılan genellikle ikincisidir. 
Kimyasal karsinojenlerin yarattığı sağlık riskinin anlaşılabilmesinde epidemiyolojik verilerin yanısıra kimyasal 
karsinojenik etkinin bazı özelliklerinin de bilinmesi gerekir.
Kimyasal Karsinojenik Etkinin Bazı Özellikleri:
7. Kimyasal karsinojenler başlıca İki grubu ayrılır:
A. Genotoksik: Bu grupta bulunan karsinojenler  Deoksiribonükleik   asit (DNA)'ı etkileme yeteneğindedir. 
Kimyasal karsinojenlerin büyük bölümü bu  gruba   girerler.   Yanma   ürünleri olan çok halkalı aromatik 
hidrokarbonlar, boyar maddeler olan aromatik aminler ve N-nitrozo bileşikleri grubun örnekleridir.



B. Epigenetik: Bu gruptaki karsinojen|er ,D,NA'ı etkilemezler. Karsinoienik etkilerini diğer bazı 
mekanizmalarlagösterirler. Bu grubun en önemli örneği asbesttir.
2. Maruz kalınmasından sonra tümör oluşumuna kadar belirli bir sürenin geçmesi gerekir (Latent Dönem) 32
Bu süre Asbestin oluşturduğu mezotelioma için 30-40, radyasyonun oluşturduğu lösemi için 4-6, kimyasal 
karsinojenlerin büyük bölümü için 12-25 yıldır.
3. Maruz kalınan kimyasal karsinojen miktarı (Doz) İle tümör oluşumu arasında doz-cevap ilişkisi vardır.
Genotoksik özellikte bir kimyasalın yol açtığı DNA hasarının; örneğin nükleik asit bazlarından birinin guanin 
adenin, sitozin veya timinin elektrofilik özellikte bir karsinojen tarafından alkillenmesi veya arillenmesinin 
maliyn bir hücre oluşumuna kadar gidebilecek bir sürecin başlangıcı olması teorik olarak mümkündür. Diğer 
bir deyişle bir molekül DNA'nın değişime uğraması için bir molekül karsinojen yeterlidir. Hasarlı DNA'ya sahip 
bir hücre de maliyn bir hücreye dönüşebilir. Maliyn hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla da tümör 
oluşabilir. Kimyasal karsinojenik etkinin mekanizması dikkate alındığında yukarıdaki hipotez kolaylıkla 
savunulabilir ve kimyasal karsinojenler için sıfır tolerans (hiç maruz kalmama) kuralının geçerli olması 
gerektiği düşünülebilir. Çevremizdeki yüzlerce kimyasal karsinojen nedeniyle sıfır tolerans kuralı gerçekçi 
değildir.  Diğer bir deyişle
lere maruziyeti sıfıra indirmek mümkün olmayabilir. Ancak kimyasal karsinojenlere karşı organizmada mevcut 
olan savunma mekanizmaları belli dozun altındaki  maruziyetlerde riski azaltır. Bu savunma 
mekanizmalarından ilki glutation konjugasyon sistemidir. Bir tripeptid olan glutation DNA, RNA ve diğer 
nükleofllik özellikteki makromoleküllere bağlanma özelliğinde olan elektrofilik özellikteki kimyasalları konjuge 
ederek onları etkisiz hale getirebilir. Bir diğer savunma sistemi DNA onarım mekanizmasıdır. DNA'da bir 
hasar oluşması durumunda DNA onarım mekanizması ile hasarlı DNA tekrar orjinal haline döne bilir. Son 
olarak da yukarıda belirtilen korunma mekanizmaları asılsa ve kalıcı DNA hasarı ve buna bağlı olarak da 
maliyn hücre oluşsa dahi, immün sistem çoğalmasına imkan vermeden maliyn hücreyi ortadan kaldırabilir. 
Ancak bu savunma mekanizmalarının bir kapasitesi vardır. Maruz kalınan doz artıp, savunma mekanizmaları 
yetersiz kalırsa tümör oluşması olasılığı artar. Yukarıdaki açıklanan özellikler doz-tümör oluşumu arasındaki 
korelasyonun nedenidir. Bu noktada işçi sağlığı yönünden Threshold Ümit Value-TLV (eşik değer) kavramının 
ve bunun iş yerlerinde kontrolünün önemi netleşmektedir.
4. Sürekli maruz kalınan ufak dozlar, bu dozların toplamı olan tek bir dozdan daha etkilidir.
Örneğin çok halkalı bir aromatik-hidrokarbon olan Benzo (a) piren 0,5 mg tek doz olarak deney hayvanlarına 
verilirse deneye alman hayvanların %20'sinde tümör oluşur. 0,5 mg doz 12'ye bölünür ve günlük 0,042 mg'lik 
dozlar halinde verilirse deneye alınan hayvanların %70'inde tümör oluşur.
İş yerlerinde kimyasal karsinojenlere maruziyet söz konusu ise bu günlük maruziyet yukarıda belirtilen özellik 
nedeniyle kanser oluşumu yönünden uygun bir ortam yaratır.
Kimyasal karsinojenik etkinin gecikmiş bir toksik etki oluşu, diğer bir deyişle latent döneme sahip olması, iş 
yerlerinde maruz kalınan kimyasal karsinojenlerin etkisinin belirlenmesinde başlıca zorluğu oluşturur. 
Ortopedik hasara yol açan bir iş kazasının sebep-sonuç ilişkisini belirlemek kolaydır. Ancak kimyasal 
karsinojene maruziyet-kanser ilişkisi bu kadar açık değildir ve bu ilişkinin ortaya çıkartılması ayrıntılı 
epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç gösterir. Mesleksel maruziyetle oluşan kanser olaylarının azaltılabilmesi 
için benimsenen strateji aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Karsinojenik Etkili Kimyasalların Belirlenmesi;
Bir kimyasalın karsinojenik etkili olup olmadığının belirlenebilmesi için, invitro genotoksisite testleriyle, deney 
hayvanlarında yapılan karsinojenesite testlerinden yararlanılır. İn vitro genotoksisite testleri test edilen 
kimyasalın DNA'ya etkisini belirler. Sıçan, fare ve hamster gibi kemiriciler ile yapılan karsinojenesite testleri 
ise latent dönem dikkate alınarak uzun süreli olarak planlanır. Test edilen kimyasal, deney hayvanlarım 
ortalama yaşam sürelerinin %70-80'ine kadar ulaşan zaman diliminde devarinlı dozlar halinde  verilir. Bu 
testler sonucunda kontrol grubu ile kıyaslanarak tümör oluşumu gözlenirse test edilen kimyasal "Hayvan 
Karsinojeni" olarak belir-lenir. U.S.National Institute for Occupational and Safety and Health (NIOSH) 1500 
kadar kimyasalı deney hayvanlarında karsinojenik etkili olarak kabul etmektedir. Bir kimyasalın "insan 
Karsinojeni" olarak kabul edilebilmesi için bu kimyasal maruz kalan ve kalmayan grupların epidemiyolojik 
olarak karşılaştırılması gerekir. Ancak böyle bir araştırma uzun süredir kullanılan sınırlı sayıda kimyasal için 
söz konusudur. Bugüne kadar 30-35 endüstriyel kimyasal ve proses, epidemiyolojik araştırma sonuçlarına 
göre "insan Karsinojeni" olarak belirlenmiştir. Asbest, Benzen, Vinil klorür bu türde kimyasallardır.
Tümör oluşumunda tek bir maliyn hücrenin yeterli oluşu, maliyn hücrenin meydana gelmesinde hücre 
DNA'sındaki kalıcı değişikliğin diğer bir deyişle somatik mutasyonun gerekliliği, genotoksisite testlerini 
kimyasalların karsinojenik potansiyelinin anlaşılmasında önemli bir konuma getirmiştir. Genotoksisite 
testlerinde pozitif sonuç veren bir kimyasal, bugün için insan karsinojeni olarak sınıflandırılma-sa dahi, 
karsinojenik potansiyeli dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
İşyerlerindeki Kimyasal Karsinojenlere Karşı Önlem Alınması;
Karsinojenik potansiyeli belirlenmiş kimyasalların iş yerlerinde kullanımı ile ilgili ILO Sözleşmesi (No 139) ve 
buna bağlı öneriler (No 147) ÇALIŞMA ORTAMI dergisinin elinizde bulunan sayısının diğer sayfalarında yer 
almaktadır. Sözleşme ve buna bağlı öneriler başlıca;
"Sözleşmeyi imzalayan ülkeler karsinojenik etkili kimyasal maddelerin işyerlerinde kullanılmasını  
yasaklayacaklardır. Bunu mümkün olmaması durumunda kullanım izin ve kontrole tabi olacaktır.



Kullanım ortadan kaldırılamıyorsa; işçi sağlığı için gerekil tedbirler alınacaktır.
İşçiler, kullandıkları kimyasallar ve bunların taşıdıkları risk konusunda uyarılacaklar ve eğitileceklerdir."  
Şeklinde özetlenebilir.
139 No'lu ILO sözleşmesinin imzalayan ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır.
Türkiye'de Durum:
Ülkemizde işyerlerinde, özellikle küçük işyerlerinde kimyasal karsinojenlere karşı alınan her hangi bir önlem 
söz konusu değildir. Tedbirlerin tümü Benzen üzerine yoğunlaştırılmıştır ki bu da yetersizdir. İş yerlerinde 
hangi kimyasal karsinojenlere nasıl maruz kalınabileceği konusunda bir bilgilendirme yapılmamaktadır. 
Özellikle küçük işyerlerinde kullanılan malzemenin içerdiği kimyasalların neler olduğunu belirten en ufak bir 
bilgi dahi bu malzemelerin etiketlerinde yer almamaktadır. Karsinojenik etkili daha da genel bir kavram olarak 
genotoksik etkili kimyasalların neler olduğu, bunların hangi işkollarında kullanıldığı, ne gibi önlemler alınması 
gerektiğine ait en ufak bir hazırlık bugüne kadar yapılmamıştır. Özetle çalışanlar kimyasal karsinojenlere 
maruz kalsalar dahi bunun farkında değildirler. Bundan daha da ürkütücü olarak işçi sağlığını korumakla 
görevlendirilmiş kuruluşlar olaydan haberdar olarak görünmemektedirler.
Bir örnek, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Poliesterci olarak tanımlanlan iş kolunda çalışan 
mobilya alıcıların her iş günü, bir önleme gerek duymadan kullandıktan malzemelerin içinde genotoksik 
özellikte stiren ve karsinojenik etkili Toluen Diisosiyanat yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Yoğun bir 
maruzi-yet söz konusudur. Bu malzemelerin üzerindeki tek bilgi marka ve üretici ad, adresidir. Bu 
malzemelerin içindeki kimyasal maddelerin neler olduğuna ait bilgiyi herhangi bir devlet kuruluşundan almak 
mümkün değildir. Çünkü yoktur. Üretim için izne de ihtiyaç yoktur. Ruhsat yalnızca üretilen yerin kuruluşu için 
verilmekte, malzeme başında düşünülmemektedir. Yukarıda bir iş kolu için verilen örnek, çeşitli iş kollarında 
kullanılan tüm genotoksik ve karsinojenik etkili. kimyasallar için de geçerlidir.
Ülkemizde iş yerlerinde kimyasal karsinojenlere karşı duyarsızlığın bir diğer örneği de sağlık iş kolundan 
verilebilir. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapatikler çoğunlukla normal hücre için karsinojenik etkili 
kimyasallardır, Hastaya uygulanmaları sırasın-
da ilacı hazırlayan ve uygulayan sağlık personelinin maruziyeti engelleyici önlemleri alması gerekir.
Tarafımızdan bu gruplar üzerinde yapılan ve genotoksik etkiyi belirlemeye yönelik araştırmalar söz konusu 
maddelere maruziyetin ciddi boyutta olduğunu göstermiştir. Kaynaklar bölümünde bu araştırmaların yanısıra 
çeşitli iş kollarında tarafımızdan yapılan genotoksisite araştırmaları verilmiştir.
Sonuç olarak ülkemizde iş yerlerinde kimyasal karsinojenlere maruziyetin önlenmesi konusunda büyük 
ihmaller söz konusudur. Vakit geçirmeden 139 No'lu sözleşme ve buna bağlı öneriler doğrultusunda tedbirler 
alınmalıdır.
KAYNAKLAR:
1. International Labor Office: Occupa-tional Cancer; Prevention and Control. Second Edition. Occupational 
Safety and Health. Series No: 139. Geneva, (1988).
2.  U.S. Department of Health andHumafi Service. National Toxicology' Program: Sixth Annual Report on 
Carcinogens. North Carolina, (1991).
3.  Fischman, M.L., Cadman.E.C. Desmond. E: Occupational Cancer. İn "Occupational Medicine" ed. J. 
LaDou. Prentice-HalI   International   Inc.   New  Jersey, (1990).
4. VVilliams.GM. Weisburger,J.H.: Chemical carcinogenes. İn "Casarett and Doull's Toxicology. The Basic 
Science of Poisons. Fourth Edition" Eds.: M. O.  Amdur.  J. Doull, C.D. Klaassen. Pergamon Press. New 
York, (1991). 
5.  Şardaş. S. Gök. S. Karakaya. A.E.: Sister chromatid exchanges in lymphocytes   of   nurses   handling 
antineoplastlc drugs.   Toxiology    Letters   55:    311-315. (1991).
6.  Bayhan, A., Burgaz. S.. Karakaya, A.E.: Urinary thioether excretion in nurses at an oncologic department. 
Journal of Clinlcal Pharmacy and Therepeutics. 12: 303-306.(1987).
7.  Burgaz, S. Özdemir, Y. N., Karakaya, A.E.: A signal assay for the detection of genotoxic   compounds; 
Application   on urines of cancer patients on chemotherapy and of nurses handling cytotoxic drugs.   Human 
Toxicology.   7:   557-560, (1988).
8.  Burgaz, S., Rezenko, R., Karakaya, A.E.: Thioethhers in urine of sterilization personel exposed to 
ethylene oxide. Jour-nai of Clinical Pharmacy and Therapeu-tics. 17: 169-172.(1992).
9.  Şardaş, S., Cuhruk, H., Karakaya. A.E., Atakurt, Y.: Sister-chromatid exchan-ges in operating room 
personnel. Mutati-on Research, 279: 117-120.(1992).
10.  Burgaz. S., Bayhan A., Karakaya, A.E.: Thiother excretion of workers expo-sed to bitumen fumes. 
International Archives of Occupational and Environmental Health. 60:347-349. (1988).
11.  Karakaya, A.E., Şardaş, S., Sun.M.: Sister chromatid exchanges in furniture workers exposed to 
unsaturated polyester resins. Archlves of Toxicology Supp.  14: 307-310.(1991).



ARAŞTIRMA HABERLERİ
1,3 BUTADİEN
iş Sağlığı Enstitüsü, Butadien'in toksisitesini araştırmak ve bu maddeye İşte ve diğer çevrelerde sunuk kalma 
düzeyini belirleme yöntemleri geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliği çerçevesinde bir proje başlatmıştır. 
Proje, EC'nin Çevrenin Koruması için Bilim ve Teknoloji (STEP) kapsamındaki araştırma projelerinin bir 
parçası olarak kabul edilmiştir. Butadien'den elde edilen poünnerlerin kullanıldığı otomobil lastiği endüstrisi 
dünyada bu gazın en çok kullanıldığı alandır. Butacilen aynı zamanda lateks üretiminde kullanılmaktadır. 
Otomobil egzozları ve yan-akım sigara dumanı da az miktarda butadien içerir. Butadiene sunuk kalma 
solunum yoluyla olur. Üretim süreçlerinde değişiklik yapılarak sunuk kalma riski azaltılabilir. Kişisel güvenlik 
donanımının  kullanılması  da  sunuk kalmayı azaltan bir başka yoldur. Finlandiya'da butadien 1988 yılında 
karsinojenler listesine eklenmiş ve işyeri standardı  50  ppm'e  düşürülmüştür. Amerika'da 1990'da 
tamamlanan bir araştırmada 6.25 ppm derişimde bu-tadienin farelerde çeşitli tümörlerin sıklığını önemli 
ölçüde artırdığı bulunmuştur. Bu bulgular, 1,3-butadiene sunuk kalma hakkında yeni risk tahminleri 
yapılması    gerektiğini    göstermektedir.

PCB'LER İŞYERLERİNDEN KALKIYOR
PCB'ler (poliklorürlü bifeniller) besin zincirinde ilerledikçe güç kazanan zehirlerdir. Bunlar Finlandiya'da 
yalnızca kondansatör gibi tehlikeli çöplerin yokedildiği fabrikalarda bir iş sorunu oluşturmaktadır. Buralarda 
bile risk en az düzeydedir, iş Sağlığı Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Marita Luatamo'nun 
"Poliklorürlü bifenillere sunuk kalmanın değerlendirilmesi" konulu doktora tezinde bu durum açık-lağa 
kavuşturulmuştur. Finlandiya'da özellikle yangınlarda ve kondansatör patlamalarında tehlike yaratan PCB'ler 
karsinojen madde listesine alınmıştır. Ayrıca kilo kaybı, timus bezinin atrofisi, bağışıklık yanıtında zayıflama, 
karaciğer bozukluğu ve klor aknesine neden olabilirler. Geliştirildikleri 1929 yılından 1984'e kadar dünyada 
toplam 1.1 milyon ton PCB üretilmiştir. PCB'ler çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmıştır, örneğin 
elektrik endüstrisinde kondansatör ve transformatörlerde; ısı ileticisi ve hidrolik sıvı olarak; kaydırıcılarda, 
plastikleştiricilerde, yüzey kaplamalarında, mürekkeplerde, yapıştırıcılarda; kimya endüstrisi, tekstil endüstrisi 
ve laboratuarlarda. Bürolarda de kendinden kopyalı kağıtlarda ve baskı mürekkebinde bulunmaktadır.
PCB'ye bağlı kondansatör kazalarının çoğu 1982 ile 1983 arasında olmuştu ve bundan önce PCB'nin 
tehlikeleri bilinmiyordu. İtfaiyeciler, polisler ve kazadan arta  kalanları  temizleyenler risk altındaydı. Şu 
günlerde birçok ülkede PCB bileşiklerinin üretimi ve kullanımı yasaklanmıştır. PCB içeren kondansatörler 
konutlarda hala vardır ve PCB içeren atıkların yokedilmesi birkaç yıl boyunca sürecektir. PCB'ler farklı 
toksisitede 209 izomerden oluşur. Luotamo'nun araştırmasında işyerinde sunuk kalınan bileşikler ile 
çevreden gelenler birbirinden ayrılabilmiştir. Bu çalışma sayesinde bireyi etkileyen PCB kaynaklarının 
ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün olmuştur. Bir kondansatör fabrikasında çalışan işçilerden, sunuk 
kalmalarından 7 yıl sonra kan örneği alınıp PCB bakıldığında, ortalama kan düzeyinin PCB'ye sunuk 
kalmayanlarınkinin yaklaşık 10 katı olduğu görülmüştür. Kazalardan sonra temizleme işlemine katılanların 
kan PCB düzeyi ise PCB'ye sunuk kalmayanlarınkinden farklı değildi. 1982'de 100 litre PCB'nin yangında 
yandığı bir kaza olmuştu. Kazaya sunuk kalan işçlierin kan PCB düzeyi kazadan 3 gün sonra 50 mg/litre ile 
en yüksek düzeyine erişti. 1 ay içinde ise kazadan önceki düzeylerine döndü.
DİZEL EGZOZLARI AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLABİLİR
Dizel motordan çıkan duman kanser riski taşıyabilir. Son araştırmalar demiryolu işçileri, otogar işçileri ve 
profesyonel sürücülerde riskin arttığını düşündürmektedir. 1989'da IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Kuruluşu) dizel motor egzozunun insanlar için karsinojen olabileceğini belirtmiştir (Kategori 2A olarak 
sınıflandırılmıştır). Bu değerlendirme var olan bilimsel kaynaklara, insan epidemiyolojisine, hayvan 
deneylerine ve dizel egzozların mutajen özelliğine dayanılarak yapılmıştır. IARC hükmünün bir sonucu olarak 
şimdi birçok ülkede dizel egzozu karsinojen madde kapsamına alınmıştır. Bu da zamanla işçinin dizel 
egzozuna sunuk kalmasını azaltma görevini işverenlere yükleyecektir. Finlandiya'da Kimyasal Maddelerin 
Sağlık Tehlikeleri ile ilgili Hükümet Konseyi Aralık 1991 'de dizel egzozunun insanlarda kanser riski 
doğurduğuna karar vermiştir. Dizel dumanına sunuk kalan işçilerdeki artmış kanser riski üzerinde daha sonra 
yapılan epidemiyolojik araştırmalar da bu kararı desteklemiştir.
Kabaca bir tahminle normal benzin kullanan bir araç çevreye, katalitik konvertör takılmış ve kurşunsuz 
benzin kullanan bir araçtan 10 kez daha fazla zararlıyken bir dizel taşıtı yaklaşık 100 kez fazla zararlıdır. Atık 
dumanların mutajen özelliği motorun durumundan, çalışma ısısından, aracın hızından büyük ölçüde etkilenir. 
Katalitik konvertörler hem parçacıkların hem de azot oksitlerin yayımını azaltır ancak geleneksel dizel 
motorlara takılamazlar. Dizel yakıtının yerine benzin veya alkol kullanma çalışmaları sürdürülmektedir. Böyle 
bir değişim, teknik gelişmelerle birlikte katalitik konversiyon sorununu çöze-
cektir. Dizel egzozundaki başlıca mutajen maddeler parçacıkların yüzeyine yapışan poliaromatik 
hidrokarbonlar, özellikle de nitropirenler ve nitro-florantenlerdir.
KAYNAK SIRASINDA ÇIKAN DUMANI EN AZA İNDİRMEK
IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu) kaynak dumanlarının insanlarda  kansere yol açabildiğini 
bildirmiştir. Kimyasal içeriğine bakıldığında (nikel, krom) paslanmaz çeliğe metal ark kaynağı yapılması en 
tehlikeli kaynak şekli gibi görünmektedir. Kaynak dumanlarına sunuk kalma en aza indirilmelidir. 8 Avrupa 
ülkesinden 135 şirketin  11092 işçisini kapsayan, Avrupa'daki kaynak işçilerinde akciğer kanseri riski konulu 



bir çalışmada, akciğer kanserinden ölümlerin beklenen değerin %34 fazlası olduğu kaydedilmiştir. Ancak 
akciğer kanseri riski sunuk kalma süresiyle artmamaktadır. Tersane    kaynakçılarında,   yalnızca karton çeliği 
ile çalışanlarda, ara sıra ya da çoğunlukla paslanmaz çelikle çalışanlarda risk aynıydı. Araştırma sonucunda 
ayrıca göğüs zarının (plevranın) kötü huylu tümörü olan mezotelyoma'nın görülme sıklığının arttığı belirlendi. 
Mezotelyoma'nın en iyi bilinen nedeni akciğer kanserine de neden olan asbesttir. Böylece mezotelyoma 
sıklığının artması asbeste sunuk kalındığının göstergesi olabilir. Akciğer kanseri, sıklığındaki artış da asbeste 
bağlı olabilir. Asbest yıllar boyunca, özelikle gemi yapımı endüstrisinde yaygın bir yalıtım malzemesi 
olmuştur. Aynı zamanda kaynak eldivenlerinde ve koruyucu elbiselerde kullanılmıştır. 1950'lere kadar asbest 
kaynak elektrotlarının bir bileşeni olarak da yaygın şekilde kullanılıyordu. Dünyada yaklaşık 3 milyon kaynak 
işçisi vardır, diğer pek çoğu da işleri gereği zaman zaman kaynakla uğraşmaktadır.
(Work Health Safety, 1992)

KARSİNOJEN MADDELERİN VE AJANLARIN NEDEN OLDUĞU MESLEKİ TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ 
VE KONTROLÜ HAKKINDA 139 SAYILI SÖZLEŞME

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 5 Haziran 1974'te 
ellidokuzuncu toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,
1960 tarihli Radyasyondan Korunma Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı ile 1971 tarihli Benzen Sözleşmesi ve 
Tavsiye Kararı'nın maddelerini dikkate alarak, karsinojen madde ve ajanlardan korunma hakkında 
uluslararası standartlar oluşturulması gerektiğine karar vermiş ve diğer uluslararası örgütlerin; özellikle de 
Uluslararası Çalışma Örgütünün işbirliği yaptığı Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Kurumu'nun konuyla ilgili çalışmalarını dikkate alarak, toplantı gündeminin beşinci maddesini oluşturan, 
karsinojen madde ve ajanların neden olduğu mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontrolüyle ilgili bazı 
maddelerin kabulü ve bu önerilerin uluslararası bir sözleşme şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra,
bindokuzyüzyetmişdört yılının Haziran ayının yirmidördüncü günü. Meslek Kanserlerine ilişkin 1974 tarihli 
Sözleşme adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir.
MADDE 1
1.  Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu Sözleşmeyi onaylayan her üyesi, mesleki olarak sunuk kalmanın 
yasaklandığı ya da izin ve kontrole tabi tutulduğu   karsinojen   maddeleri   ve ajanları, ayrıca bu 
Sözleşmedeki diğer   hükümlerin   kapsamına   giren maddeleri periyodik olarak belirleyecektir.
2.  Yasaklamalardan bağışık tutulma ancak, her durum için yerine getirilmesi gereken koşulların belirtildiği bir 
belgenin yayınlanmasıyla sözkonusu olabilir.
3.  Bu Maddenin birinci paragrafının gerektirdiği belirlemeleri yaparken. Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından hazırlanan uygulama kurallarındaki ya da kılavuzlardaki en son bilgiler ile diğer yetkili kurumlardan 
elde edilen bilgiler gözönüne alınacaktır.
MADDE 2
1.   Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, işçilerin iş sırasında sunuk kalabilecekleri   karsinojen   maddelerin 
ve ajanların yerine karsinojen olmayan ya da daha az zararlı maddeleri ve ajanları koymak için her türlü 
çabayı gösterecektir;    yeni    maddeler   ve ajanlar seçilirken karsinojen, toksik ve diğer özellikleri dikkate 
alınacaktır.
2.  Karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalan işçi sayısı, sunuk kalmanın süresi ve derecesi, güvenlikle 
bağdaşan en düşük düzeye indirilecektir.
MADDE 3
Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, işçileri karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalma riskinden korumak 
için önlem alınmasını ve yeterli kayıt tutulmasını sağlayacaktır.
MADDE 4
Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalmış, kalmakta olan ya da 
kalabilecek işçilere, bunların tehlikesi ve alınması gereken önlemler hakkında var olan bütün bilgilerin 
verilmesine çalışacaktır.
MADDE 5
Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye.
işçilerin çalışma süresince ve çalışma sonrasında sunuk kalma durumlarını değerlendirmek ve mesleki 
tehlikelerle ilgili sağlık durumlarını denetlemek üzere tıbbi muayenelerin, biyolojik ve diğer testlerin ve 
araştırmaların yapılması konusunda gerekli önlemleri alacaktır.
MADDE 6
Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye,
(a)  bu Sözleşmenin    hükümlerini yaşama geçirmek için gerekli adımları yasalarla, tüzüklerle ya da ulusal 
uygulamalarla ve koşullarla uyumlu diğer bir yöntemle, temsilci işçi ve işveren örgütlerine dayanarak atacak;
(b)   ulusal   uygulamalara   uygun olarak, bu Sözleşmenin hükümlerine uyması zorunlu olan kişileri ve 
kurumları belirleyecektir, ve;
(c) bu Sözleşmenin uygulanmasını denetlemek  amacıyla  yeterli  teftiş hizmetini ve teftişin yürütülmesini 
sağlamayı üzerine alacaktır.
(MADDE 7-14: Standart sonuç hükümleri.)



KARSİNOJEN MADDELERİN VE AJANLARIN NEDEN OLDUĞU MESLEKİ TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ 
VE KONTROLÜ HAKKINDAKİ 147 SAYILI TAVSİYE KARARI

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 5 Haziran 1974'te 
ellidokuzuncu toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 1960 tarihli Radyasyondan 
Korunma Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı ile 1971 tarihli Benzen Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı'nın maddelerini 
dikkate alarak, karsinojen madde ve ajanlardan korunma hakkında uluslararası standartlar oluşturulması 
gerektiğine karar vermiş ve diğer uluslararası örgütlerin; özellikle de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işbirliği 
yaptığı Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun konuyla ilgili çalışmalarını 
dikkate alarak, toplantı gündeminin beşinci maddesini oluşturan, karsinojen madde ve ajanların neden 
olduğu mesleki tehlikelerin önlenmesi ve kontrolüyle ilgili bazı maddelerin kabulü ve bu önerilerin bir Tavsiye 
Kararı şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra, bindokuzyüzyetmişdört yılının Haziran ayının yirmidördüncü 
günü. Meslek Kanserlerine ilişkin 1974 tarihli Tavsiye Kararı adını taşıyacak olan aşağıdaki Tavsiye Kararını 
kabul etmiştir.
I.GENEL HÜKÜMLER
1. işçilerin iş sırasında sunuk kalabileceği karsinojen maddelerin ve ajanların yerine karsinojen olmayan ya 
da daha az zararlı maddeleri ve ajanları koymak için her türlü çaba gösterilmelidir; yeni maddeler ve ajanlar 
seçilirken karsinojen, toksik ve diğer özellikleri dikkate alınmalıdır.
2. Karsinojen maddelere sunuk kalan işçilerin sayısı, sunuk kalmanın süresi ve derecesi, güvenlikle 
bağdaşan en düşük düzeye indirilmelidir.
3.  (1) Yetkililer, işçileri karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalma riskinden korumak için önlemler 
alınmasını sağlamalıdır.
(2) Yetkililer bugüne kadar alınmış önlemleri; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı uygulama 
kurallarını ve kılavuzlarını, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün uzmanlar toplantılarında varılan sonuçları ve 
diğer yetkili kurumlardan elde edilen bilgileri dikkate alarak sürdürmelidir.
4. (1) İşverenler; karsinojen madde ve ajanların işyeri ortamına asıl ürün, ara ürün, yan ürün ve atık şeklinde 
ya da diğer şekillerde karışmasına ve özellikle yayılmasına neden olmayan çalışma yöntemleri kullanmak 
için her türlü çabayı göstermelidir.
(2) Karsinojen maddenin ya da ajanın ortamdan tümüyle uzaklaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda; 
işverenler, işçilere ve işçi örgütlerine danışarak, iş sağlığı hizmetlerini de içeren yetkili kaynakların önerileri 
ışığında, sunuk kalmayı ortadan kaldırmak ya da sunuk kalan kişi sayısını, sunuk kalmanın süresini ve 
derecesini en aza indirmek için bütün uygun önlemleri almalıdır.
(3) Yetkililer tarafından belirlenmesi gereken olgularda işveren, çalışma ortamındaki karsinojen maddelere ve 
ajanlara sunuk kalmanın süresinin ve derecesinin sistematik biçimde araştırılabilmesi için gereken 
düzenlemeleri yapmalıdır.
(4) Karsinojen maddelerin ve ajanların taşındığı ya da depolandığı yerlerde, sızıntıyı ve bulaşmayı önlemek 
için gerekli önlemlerin hepsi alınmalıdır.
5.  Karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalma riskinin bulunduğu görevlerde  çalışan  işçiler ve  diğer 
personel, konulan güvenlik önlemlerine uymalı; kendilerini ve başkalarını korumak için verilmiş bütün 
malzemeleri uygun şekilde kullanmalıdır.
II. KORUYUCU ÖNLEMLER
6. Yetkililer; işyerinde sunuk kalmanın yasaklanması ya da izne ve kontrole bağlanması gereken karsinojen 
maddeleri ve ajanları, ayrıca bu Tavsiye Kararının diğer hükümlerinin kapsadığı maddeleri periyodik olarak 
belirlemelidir.
7. Yetkililer bu belirlemeleri yaparken. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan uygulama kuralları 
ve kılavuzlardaki en son bilgileri, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün uzmanlar toplantılarında varılan sonuçları 
ve diğer yetkili kurumlardan elde edilen bilgileri dikkate almalıdır.
8.  Yetkililer, yasaklamalardan bağışık tutulmaya şu durumlardan her
biri için yayınlanan belgelerle izin verebilirler:
(a)   uygulanacak teknik, hijyenik ve kişisel korunma önlemleri;
(b) tıbbi denetim ya da yapılacak diğer testler ve araştırmalar;
(c) tutulacak kayıtlar;
(d)  o madde ya da ajana sunuk kalmanın  denetlenmesiyle   uğraşan kişilerin sahip olması gereken 
profesyonel nitelikler.
9.   (1) İzne ya da kontrole tabi maddeler ve ajanlar için yetkililer,
(a) özellikle eskisinin yerine konacak yeni ürünler ve yöntemler; uygulanacak teknik, hijyenik ve kişisel 
korunma önlemleri; ilgili maddeye ya da ajana sunuk kalınan işe atanmadan önce, iş sırasında ve 
sonrasında yapılacak sağlık denetimi ile diğer testler ve araştırmalar hakkında gerekli önerileri almalı;
(b)  bu önlemlerin yeterli düzeyde uygulanmasını istemelidir.
2. Yetkililer, ilgili maddelere ya da ajanlara sunuk kalma derecesini belirlemek için gerekli ölçütleri ortaya 
koymalı, uygun olan durumlarda işyeri araştırmalarında kullanılmak üzere, teknik koruyucu önlemlerle 
bağıntılı olarak, birtakım düzeyler belirlemelidir.
10.  Yetkililer, karsinojen maddelerin ve ajanların belirlenmesini, Tavsiye Kararının bu kısmına uygun olarak 
yapmalıdır.



III.  İŞÇİLERİN SAĞLIĞININ  DENETLENMESİ
11.  Yasalar ve tüzükler yoluyla ya da ulusal uygulamalar ve koşullarla uyumlu başka bir yöntem kullanılarak, 
belli karsinojen maddelere ve ajanlara sunuk kalınan işlerde çalışan işçiler için şunların yapılması konusunda 
hükümler getirilmelidir:
(a) işe girmeden önce tıbbi muayene;
(b)  uygun aralıklarla düzenli tıbbi muayene,
(c) sağlık tehlikeleri açısından işçilerin sunuk kalmasını değerlendirmek ve sağlık durumlarını denetlemek 
için gerekli olabilecek biyolojik ve diğer testler ve araştırmalar.
12.  Yetkililer, bu Tavsiye Kararının 11. paragrafında sözü edilen iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da 
işçinin, yeterli tıbbi muayeneye, biyolojik ya da diğer testlere ve araştırmalara ulaşabilmeye devam etmesi 
için gerekli koşullan sağlamalıdır.
13.  Bu Tavsiye Kararının 11. ve 12. paragraflarında sözü edilen muayeneler, testler ve araştırmalar 
olabildiğince çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmeli    ve    işçiler    için    ücretsiz olmalıdır.
14. Eğer bu Tavsiye Kararının uygulanması sırasında yapılan incelemelerin sonunda bir işçiyi, normal 
çalışması sırasında   karsinojen   maddelere  ve ajanlara daha fazla sunuk bırakma-
mak gerektiği ortaya çıktıysa, o işçiye başka bir uygun iş sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir.
15.  (1) Yetkililer, elverişli yerlerde ve olabildiğince çabuk olmak üzere, tek tek işverenlerle ve işçi 
temsilcileriyle birlikte, meslek kanserlerinin önlenmesi ve kontrolü için aşağıdakileri de içeren bir sistem 
kurmalı ve bunu sürdürmelidirler:
(a) kayıtların başlatılması, tutulması, korunması ve aktarılması;
(b) karşılıklı bilgi değişimi.
(2)  Bu kayıt ve bilgi değişimi sistemini kurarken, işçi ve işveren örgütleri de içinde olmak üzere ulusal ve 
uluslararası örgütlerden ve tek tek işverenlerden yardım alınmalıdır.
(3) Bir işletmenin kapatılması durumunda, bu paragrafta sözü edilenlere uyan kayıtlar ve bilgiler konusunda 
yetkililerin yönergelerine göre davranılmalıdır.
(4) Yetkililerin bu kayıt ve bilgi sistemini kurmadığı ülkelerde işveren, işçi temsilcilerine danışarak bu 
paragraftaki amaçlara ulaşmak için her türlü çabayı göstermelidir.
IV. BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM
16.  (1) Yetkililer epidemiyolojik ve diğer araştırmaları özendirmeli, meslek kanseri riskleriyle ilgili bilgileri, işçi 
ve işveren örgütlerini de kapsayan uygun ulusal ve uluslararası örgütlerin de yardımıyla yaymalıdır.
(2) Yetkililer, maddelerin ve ajanların kanser yapıcı etkisini belirlemek için gerekli ölçütleri oluşturmaya 
çalışmalıdır.
17.  Yetkililer hem işverenler hem de işçiler için, meslek kanserine yol açabilecek maddeler ve ajanlar 
hakkında uygun eğitim kılavuzları hazırlamalıdır.
18.  İşverenler, işletmelerinde kullanılan ya da kullanılacak herhangi bir maddeden ya da ajandan 
kaynaklanabilecek kanser tehlikesi hakkında, özellikle   yetkililerden   bilgi   almalıdır. Karsinojen 
potansiyelinden şüphelenildiğinde yetkililere danışılarak karar verilmeli ya da daha fazla araştırma 
yapmalıdır.
19.  İşverenler, işyerinde karsinojen olabilecek madde ve ajanlara sunuk kalan her işçi için, doğabilecek 
tehlikeyi gösteren yeterli kanıt bulunmasını sağlamalıdır.
20.  işverenler işçileri, işe başlamadan önce ve daha sonra da düzenli aralıklarla,  karsinojen  maddeler ve 
ajanlara sunuk kalmanın tehlikeleri, alınacak önlemler ve işyerine yeni giren bir karsinojen madde ya da ajan 
hakkında bilgilendirmelidirler.
21. işveren ve işçi örgütleri, meslek kanseri tehlikesiyle ilgili bilgilendirme ve eğitim programlan hazırlama 
yönünde olumlu adımlar atmalı; korunma  ve  kontrol  programlarına  tam olarak katılmaları için üyelerini 
özendirmelidir.
V. UYGULAMA ÖNLEMLERİ
22. Her Üye,
(a)  yasalar ve tüzükler yoluyla ya da ulusal uygulamalar ve koşullarla uyumlu diğer yöntemlerle, bu Tavsiye 
Kararının   hükümlerinin   uygulanması için gerekli olabilecek uygun ceza hükümlerini de içeren girişimlerde 
bulunmalı;
(b)  ulusal uygulamalarla uyumlu olarak, bu Tavsiye Kararının hükümlerine uyması gereken kişi ve kurumları 
belirlemeli;
(c) bu Tavsiye Kararının hükümlerinin uygulanışını denetlemek için yeterli teftiş hizmeti sağlamalı ve 
teftişlerin  uygun  şekilde  yürütüldüğünden emin olmalıdır.
23.  Yetkililer, bu Tavsiye Kararının hükümlerini uygularken işveren ve işçi temsilcisi örgütlere danışmalıdır.



ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN ÖRNEKLER
- Portekiz
- Finlandiya
- Norveç

PORTEKİZ
Ekonomik ve Sosyal Konsey: Tripartizmin yeni aracı
Portekiz'de, sosyal ve ekonomik konulardaki danışma ve görüşmeleri yürütecek yeni bir hükümet organı olan 
Ekonomik ve Sosyal Konsey (CES) 28 Mayıs 1992'de kurulmuştur. Sosyal Planlama Sürekli Konseyi'nin 
yerini almaktadır. Örgütsel yapısında, eski Konseyin işlevlerini yerine getiren bir Daimi Sosyal Planlama 
Sürekli Kurulu bulunmaktadır. Ancak yeni CES, diğer ülkelerde normal olarak yasama organının ikinci 
meclisinin yetkisinde bulunan bazı değiştirme yetkilerini elinde bulundurduğu gibi, bölgesel hükümetlerin 
temsilcilerini de bünyesine almaktadır. CES'in ilk başkanı eski bir yargıç ve Çalışma Bakanı olan. 
Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 79. Oturum Başkanlığını yapan Henrique Nascimento Rodriguez'dir.
Çok geniş bir alan. 17 Ağustos 1991'de çıkan Yasa CES'e geniş yetki tanımıştı ki, bunlar, ülkenin ekonomik 
ve sosyal gelişimini etkileyen her türlü
proje hakkında görüş bildirme ve uygulamalarını izleme hakkıydı. Ayrıca bu Konsey, Portekiz Hükümeti 
tarafından alınan tavra uygun olarak çeşitli AT kuruluşları içinde görüş bildirmeye ve AT'den alınan fonların 
nerede kullanıldığını incelemeye yetkilidir. Bu iki alandaki hakları. Ulusal projeleri olduğu kadar sektörel ve 
bölgesel projeleri de kapsar. Son olarak, sosyal ortaklar arasındaki diyaloğu artırmaktan sorumludur.
Geniş bir üyelik spektrurnu, CES Başkanı Portekiz Meclisi tarafından seçilir. Konseyi oluşturanlar şu şekildedir: 
Hükümetin, işçilerin ve işverenlerin sekizer temsilcisi; kooperatif sektörünün, Yüksek Bilim Konseyi'nin ve 
serbest mesleklerin ikişer sandalyesi, kamu sektörü endüstrisi ve yüksek öğretimin birer sandalyesi vardır. 
Özerk bölgeler (Madeira ve Azor adaları) iki sandalyeye, anakaradaki bölgesel hükümetler ise sekiz 
sandalyeye sahiptir. Ebeveyn, tüketici, genç işadamları birlikleri ile çevre koruma örgütlerinin her birine birer 
sandalye verilmiştir. Son olarak CES'in kendi meclisi üç uzmanla işbirliği yapmaktadır.
CES içinde tripartizm. Eski CPCS. Portekiz'de tripartizmin (devlet-işçi-işverenin oluşturduğu üçlü yapı) en 
yüksek organıydı. Ücretler, fiyatlar, çalışma, eğitim ve verimlilik alanlarında çeşitli amaçların görüşülmesi için 
bir ortam oluşturuyordu. Ayrıca Hükümet yasalarını da eleştiriyordu. Bu sorumluluklar şimdi CES'in Sosyal 
Planlama Sürekli Kurulu'na verilmiştir. Bu kurulun üyeleri altı hükümet temsilcisinden, (Portekiz işçileri Genel 
Konfederasyonu/Ulusal Sendikalar Örgü-tü'nün (CGTPIN) üç temsilcisi ile Genel İşçi Konfederasyonu'nun 
(CGT) üç temsilcisi), Portekiz Ticaret Konfederasyonu'nun ve Portekiz Endüstri Konfederasyonu'nun ikişer 
temsilcisinden oluşmaktadır. Kurulun Başkanlığını Başbakan yürütecektir. Sosyal planlamayla ilgili konularda 
yapılan görüşmelerin sonuçları CES meclisinin onayını gerektirmeyecektir. Yalnızca bunlar bile tripartizme 
verilen önemin derecesi hakkında bir fikir vermektedir.
Çetin bir sınav, En başından beri Sürekli Kurulun önünde yüklü bir takvim vardır. Meclis Hükümete çalışma 
yasalarını değiştirme yetkisini daha yeni vermiştir. Kurulun çalışma programında toplu pazarlıkla ilgili yeni 
yönetmeliklerin hazırlanması, kişisel iş sözleşmelerinin sonlandırılmasını ve yarım zamanlı çalışmayı 
düzenleyen yeni kuralların düzenlenmesi ve yurt içinde çalışmayla ilgili yasaların gözden geçirilmesi 
bulunmaktadır. Bu konulardaki bütün projeler CES tarafından incelenecek ve Sosyal Planlama Sürekli Kurulu 
tarafından görüşülecektir. Bu takvim maddelerinin yerine getirilişi, yeni kuruluşun etkinliğinin 
değerlendirilmesini de sağlayacaktır.
(ILO, Social and Labour Bulletin, 4/92)

FİNLANDİYA
Çözücülere Sunuk Kalma Düşük Riskini Artırıyor
Bir kadın gebeliğinin ilk 3 ayında organik çözücülere sunuk kaldıysa düşük riski artar. Gebelikten önce baba 
organik çözücülere sunuk kaldıysa risk daha da artar.
Bunlar, Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü'nde Tıp Uzmanı olan Helena Toksinen'in "Kendiliğinden düşük ve 
doğumsal şekil bozukluklarına yol açan meslek riskleri" konulu doktora tezinde yayınlanan sonuçlardır. 
Tetrakloretilen, metilen klorür, alifatik hidrokarbon karışımları ve toluen içeren çözücüler düşük riskini 
artırmaktadır. Sanayi yaygın olarak kullanılan maddeler, kuru temizlemeden, baskı ve kopya makinelerinin 
temizlenmesine kadar bir çok işte karşımıza çıkmaktadır.
Çalışma, insanın üreme sağlığının incinebildiği hakkındaki kuşkuları doğrulamaktadır. Eğer erkek genelde 
çözücülere, özelde ise toluen ve incelticilere yoğun biçimde sunuk kalırsa karısının düşük yapma riski 
anlamlı derecede artmaktadır. Bu sonuçlar özellikle işlerinde çözücü kullanmak zorunda olan boyacılar ve 
marangozlar için geçerlidir.
(Work Health and Satety 1991)



NORVEÇ
Güvenlik, Mürettebat ve Eğitim: "Scandinavian Star" Olgusu
Bir yolcu gemisi yalnızca bir eğlence ya da yolcu taşıyıcı olmanın ötesinde, bir işyeridir de. 7 Nisan 1990'da 
"Scandinavian Star" gemisini tahrip ederek 158 kişinin ölümüne yol açan yangın, böyle gemilerde yeterli 
güvenlik standartlarını ve işlemlerini sağlamanın sorumluluğuna ilişkin ciddi sorular ortaya çıkarmıştır. 
Kundaklama sonucu çıkan yangın sırasında gemi Danimarka malıydı ve Bahamalar'da kayıtlıydı. Hem yolcu 
hem de araba taşıyan 10 000 gros tonluk bir gemiydi. Danimarka ve Norveç arasında işliyordu ve 1052 yolcu 
ile 100 mürettebat kapasitesi vardı. Aynı zamanda 280 otomobili ya da 30 adet treylerli ağır vasıtayı 
taşıyabiliyordu. Mürettebat ve yük kapasitesi benzer gemilerle hemen hemen aynıydı.
Dil engeli. Kaza öncesi gemi Norveç'ten Danimarka'ya hareket ettiğinde yalnızca 383 yolcu ve 99 mürettebat 
taşıyordu, fakat mürettebat 9 değişik ülkeden gelmişti. Bütün subayların gerekli sertifikaları vardı ve güverte 
personelinin hepsi geldikleri ülkeden, koşul olan denizcilik belgesi
getirmişti. Ancak hiçbiri, işe alınmak için ön koşul olan "yeterli İngilizce'yi konuşamıyordu. Bütün yangın ve 
diğer acil çıkış kapılarının ve donanımının üzerindeki yazılar, yönergeler ve güvenlik uyarıları İngilizce'ydi. 
Birkaç tanesi İspanyolca yazılar içeriyordu. “Scandinavian Star" faciası için kurulan Norveç Araştırma 
Komisyonu ortak bir dilin olmayışının subaylarla mürettebat arasındaki İletişimi güçleştirdiğini ifade etmiştir. 
Söylediklerine göre acil bir durumda bu kaçınılmaz olarak geminin, yolcuların ve mürettebatın güvenliği 
üzerine kötü etki yapmıştır.
Güvenlik Eğitimi. Komisyon raporuna göre, subayların ve mürettebatın çoğunun güvenlik eğitimi standartlara 
göre yapılmamıştır. Bazı güverte subaylarının hiçbir güvenlik kursuna katılmamaları eleştirilmiştir. Gerçi 
Portekizli mürettebatın hepsi yangın söndürme konusunda eğitilmiştir; ancak mürettebata ve subayların 
çoğuna geminin kendisindeki güvenlik sistemleri hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Komisyon uyarınca 
zorunlu bot ve yangın matkaplarının kullanılmaması hakkında gösterilen nedenleri de kabul etmemiştir. Alarm 
düdüklerinin bulunmayışı, hatalı yangın çıkışları, çalışmayan otomatik yangın söndürücüler gibi ciddi teknik 
ve güvenliğe ilişkin hataları saptamanın dışında komisyon, subayların ve mürettebatın çoğunun geminin içini, 
acil boşaltma planlarını, kendilerinin bu plan içindeki konumlarını ve görevlerini bilmediklerini belirlemişti.
Daha sıkı kurallar gereklidir. İskandinav limanlarına uğrayan bütün gemilerde yapılacak değişiklikler 
hakkında Komisyonun başlıca tavsiye kararları aşağıdaki koşulların sağlanması için daha sıkı kurallar 
getirmektedir:
-   Bütün yerleşim alanlarına etkili alarm ve yangın söndürücü sistemlerin takılması;
-   Gemi  yetkililerince  onaylanan güvenlik eğitiminin verilmesi;
-  Subaylar ve yangın söndürme ekibindeki mürettebat için uygun sertifikanın verildiği yangın eğitimi;
-  Gemi müfettişleri tarafından düzenli  denetim,  uygulama  koşullarını da dikkate alan sürekli güvenlik 
denetimleri;
- Yangın gözcülerinin yönetiminde daha   sıkı   kurallar,   bütün   yangın alarmlarına ayrı devre takılması, 
yemek salonu, bar, geçit ve merdivenlerin kapalı devre TV ile taranması;
-    Elle    kapatılmadıkça   ya   da anonslarla geçici olarak kesilmedikçe sürekli çalışan yangın alarmlarının 
kullanılması.
Komisyon ayrıca boşaltma işlemlerinde ve boşaltmada kullanılan bütün yollarda değişiklik önermektedir. 
Havalandırma sisteminin, yangın ve duman kapılarının çalışmasının, yangın çıkışı işareti ve yönergelerinin 
ışığının yanıp yanmadığının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yangını söndürmede gerekli solunum 
aygıtı ve koruyucu elbise daha fazla alınmalıdır. Başlıca tavsiye kararlarından biri de yeni gemilerde yanmaz 
malzeme kullanımı hakkında daha sıkı kurallar getirilmesidir. Bu malzemenin çıkardığı zehirli gazların en 
fazla eşik değerleri belirlenmelidir.
Sahiplerin sorumluluğu. Sahiplerin sorumluluk derecesini tartışırken komisyon, sahiplerin görevlerini 
düzenleyen kuralların Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) A.647 (16) sayılı kararına göre 
düzenlenmesi ve İskandinav limanlarını ziyaret eden bütün gemilere uygulanması yolunda tavsiye kararı 
almıştır. Komisyon ayrıca kuzey ülkeleri hükümetlerine çağrıda bulunarak kararın koşullarının uluslararası 
sularda bulunan bütün gemiler için zorunlu olmasını sağlamalarını istemiştir.
İskandinav insiyatifi. Komisyon, İskandinav ülkelerinin uluslararası kabul beklemeden bu kararları yerine 
getirmede başı çekmesini önermiştir. Ayrıca İskandinav yetkilerinden yüzey araştırmasını ve kurtarma 
kumandası yapısını düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışmaları rica edilmiştir. Aynı zamanda komisyon bir 
"önemli olgu bildirim sistemi"nin kurulmasını istemiştir. Bu sistem büyük kazaların ayrıntılarının hemen 
bildirilmesini ve uluslararası önlemlerin alınmasını sağlayarak güvenliği artıracaktır.
(ILO, Social and Labour Bulletin, 2/91)



OKURLARIN KALEMİNDEN:
- Kış Koşullarına Karşın Yeniden Bir Okur Semineri
- n-Hekzan ve Mesleki Sağlık Riski

KIŞ KOŞULLARINA KARŞIN YENİDEN BİR OKUR SEMİNERİ
Çalışma Ortamı Okurları, "Kent, insanı ve sağlığı" konusunu tartışmak üzere, kışa rağmen çeşitli kentlerden 
gelen katılımcılarıyla birlikte, Ankara'da bir kez daha buluştu.
ilk günkü tartışmalar, kent yaşamının etkilerinden paylarına düşeni almakta olan katılımcıların doğal 
yönelimiyle, "kent" kavramının tanımlanması ve sorunların kaynaklarıyla birlikte yeniden dile getirilmesiyle 
başladı. Böyle bir başlangıç için, ilk sunumlar, seminere katılan şehir planlama uzmanlarınca yapıldı. Sonraki 
tartışmalar, kent yaşamının karmaşası, sorunları ve kent insanının olumsuz etkilenimlere ilişkin saptamalarla 
sürdürüldü.
"Kent ve Ulaşım" konulu bir saydam gösterisiyle başlayan ikinci günde, kentin sorunları, sağlık özelinde ele 
alındı. Giderek, kent insanının sağlık sorunları, sağlık istemleri, sağlık hizmetinden beklentileri, hizmet için 
başvuru    kaynakları     (özellikle    birinci basamakta) ve sonuçta da gereksinimlere yanıt verebilecek, 
nitelikli bir sağlık hizmetinin koşulları tartışıldı.
Bugünkü sağlıksız kentler, hızlı gerçekleşen insansal dönüşümlere ayak uyduramayan yapısal dönüşümlerin 
görüntüsünü taşımaktadır. Salt dışarıdan bakarak bile farkedilebilen bu sağlıksızlık, kenti bir yaşam ortamı 
olarak seçmiş olan insanlara, doğrudan ve giderek artan bir çok başlılıkla yansırken; sorunların çözümünde, 
sektörler arası işbirliği zorunlu hale gelmektedir.
Okur Semineri, kent insanı ve sağlığını tartışırken, gereksinimi duyulan nitelikli bir "Birinci Basamak Sağlık 
Örgütlenmesi'nin koşullarını belirlemeye ve "Kentte Nasıl Bir Birinci Basamak Hizmeti Olmalı?" sorusunu 
yanıtlamaya çalıştı:
1- Sağlığın, korunmasını, geliştirilmesini, iyileştirilmesini ve esenlendirilmesini içeren bir yaklaşımla; kent 
insanının istemlerine yanıt veren, geniş bir ekiple hizmet sunan, yaygın, kapsamlı, gerekli teknolojiyle 
donatılmış sorunları olabildiğince yerinde çözümleyen, çağdaş ve nitelikli bir birinci basamak;
2-    Nüfusa dayalı bir örgütlenme: 5000-10000 nüfusa hizmet veren kent tipi sağlık ocağı;
3-    Hizmet binası olarak bir apartman katı;
4-    Nitelikli hizmet:
a)  Sağlık personelinin sürekli ve düzenli eğitim zorunluluğu, (Örneğin: Tıp fakültesinden mezun olan hekim, 
sağlık ocağında göreve başlamadan önce ara basamaklarda bulunup olgunlaşmalı, aktif hizmet sırasında 
aralıklarla bir üst basamakta eğitime katılmalı  ve   bu  süreç  ileride   "Genel Pratisyenlik Uzmanlığı"na 
dönüşmeli).
b) Gerekli teknolojiyle donatılmış bir sağlık ocağı (rutin kan ve idrar incelemeleri,   kan   biyokimyası,   EKG, 
röntgen ve ultrasonografi incelemesi vb.)
c) Geniş sağlık ekibi: 2000 - 2500 kişiye bir hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi sekreter, diş hekimi, 
eczacı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, çevre sağlığı teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, tıbbi 
teknolog, diyetisyen, şoför ve hizmetli;
5-   24 saat sürekli hizmet;
6-    Hizmet sunulan  bölgenin ve nüfusun özelliklerine uygun eğitim almış sağlık personeli;
7-    Özel hizmet gruplarının gereksinimlerini (işçiler gibi) bölge bazında ve kapsamlı olarak karşılayabilen bir 
sağlık hizmeti;
8-  "Verilecek hizmeti belirlemede ve karar aşamasında" etkin bir toplum katılımını gerçekleştiren;
9-   Sevk zincirinin etkin olarak işlediği
bir birinci basamak sağlık örgütlenmesi tasarlandı.
Hizmetin kayıtlarla izlenmesi, ailelere yönelik periyodik telemlerin yapılması, geleneksel ev ziyaretleri 
dışında, evde bakım gerektiren özel durumlar için hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog vb. sağlık 
personelinin hizmet sunması, kentsel bölge sağlık hizmetlerinin diğer temel koşulları olarak belirlendi.
Eğitim-Araştırma Sağlık Grup Başkanlıkları'nın yeniden canlandırılması, hem nitelikli bir ikinci basamak 
sağlık kuruluşu olması, hem de birinci basamağın eğitimine yapacağı katkılar nedeniyle en çok dile getirilen 
zorunluluktu.
Okur Semineri'ne katılanlarca belirlenen, bu belki de en temel koşullar, kent insanının sağlık sorunlarına 
çözüm getirebilmeyi amaçlamakla birlikte, mesleğini gerektiğince uygulamayı özleyen sağlık personeli için, 
bir motivasyon oluşturma dileğini de taşıyordu.
Kent ve sağlık konusu yeniden ve mutlaka daha ayrıntıda tartışılacak. Bir sonraki buluşmanın "bahara doğru" 
ve belki "başka şeylere rağmen" olacağını anımsatarak...
Dr. Sibel Kalaça / ANKARA



n-HEKZAN VE MESLEKİ SAĞLIK RİSKİ
Meslek hastalıklarının önemli bir kısmı organik çözücüler, metaller, tarım ilaçları ve diğer toksik bileşiklere 
maruziyet nedeniyle ortaya çıkan nörotoksik sendromlardır. Duyusal algılama, kavrama, düşünme ve hareket 
proseslerinde meydana gelen nörolojik hasarlar gerek birey ve toplum sağlığı açısından ve gerekse 
endüstride iş güvenliği açısından son derece önem taşımaktadır.
Ağustos 1992'nin başından Ocak 1993'e kadar olan süre içerisinde Cumhuriyet, Sabah ve Milliyet 
gazetelerinde yayımlanan çeşitli haber yazılarında ayakkabı üretiminde çalışan işçilerde el ve ayaklarda 
güçsüzlüklerle ortaya çıkan çeşitli felç vakalarının ortaya çıktığı belirtilmişti. Bu yazıların bir kısmında 
ayakkabı üretiminde kullanılan yapıştırıcıların içerisinde bulunan n-hekzan ve/veya benzenin bu felçlerden 
sorumlu olduğu, bir kısmında ise n-Hekzan'ın kansere neden olabildiği konusunda oldukça ilginç, 
kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte haberler verilmişti. Bu amaçla n-Hekzan'ın kullanım profili, 
sağlık üzerine potansiyel zararları ve buna ilişkin koruyucu yasal düzenlemeler konusunda kısaca bilgi 
vermekte yarar görüyorum.
Benzinin doğal bir bileşeni n-Hekzan organik çözücü içeren endüstriyel ürünlerde halen en sıklıkla kullanılan 
çözücülerden birisidir. Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) 1979 yılı verilerine göre n-hekzan'ın yıllık tüketimi 
10.000 tondur. Tutkal, zamk işçileri, otomobil ve uçaklarda yakıt doldurma işini yapanlar, ayakkabıcılar, 
laminasyon işinde çalışanlar petrokimya endüstrisinde   çalışanlar,   reçine   ve plastik üreticileri, sprey boya 
işi ve vernik üretimi ve vernikleme işleminde çalışanlar ve bitkisel yağ ekstraksiyon işlerinde çalışanlar 
n-Hekzana mesleki olarak maruz kalırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 2,5 milyon çalışan, mesleki 
olarak n-Hekzan'a maruz kalmaktadır. Yurdumuzda n-Hekzan'ın kullanıldığı tüm yerlere göre kesin sayısal 
veriler vermek mümkün değildir, ancak sadece ayakkabı ve deri sanayinde binlerce işçinin n-Hekzan içeren 
yapıştırıcıları kullandığı bilinmektedir. Mesleki maruziyet, özellikle ayakkabı endüstrisinde yüksektir. 
n-Hekzan'ın vücuda   alınışı büyük ölçüde solunum yolu ile olmaktadır, deri yolu ile girişi daha sınırlı ölçüde 
olmaktadır. n-Hekzan'ın mesleki kullanımına bağlı olarak insanlarda ortaya çıkan en önemli etkisi; periferal 
sinir sistemini etkileyerek nöropatiye neden olmasıdır. 1964 yılından günümüze değin başta Japonya ve 
İtalya olmak üzere, Amerika, Fransa, İspanya, Fas ve Portekiz'de ortaya çıkan yüzlerce nöropati vakalarında 
n-hekzan'ın en önemli etken olduğu or taya çıkmıştır. Tüm bu olgularda 500-2500 ppm düzeylerinde 
n-hekzan'a 1-4 ay arasında değişen sürelerde maruz kalındığına dikkat çekilmektedir. Maruziyet haftalardan 
aylara uzadıkça yavaş gelişen, simetrik periferal nöropatiye yol açar. Vak'alarda başağrısı, mide bulantısı, 
iştahsızlık, yorgunluk ve baldırlarda kramplar meydana gelir. El ve ayak parmaklarında uyuşukluklar 
meydana gelir, çok daha ciddi vakalarda tüm el ve ayaklarda tutrnazlık gelişmektedir. Klinik belirtiler iş yeri 
ortamından uzaklaştıktan sonra 1-2 ay daha devam etmektedir. Şiddetli vakaların çoğu mesleki maruziyetin 
aksine n-hekzan içeren zamk ve diğer çözücüleri koklama alışkanlığı olanlarda meydana gelmektedir. 
n-Hekzan'a bağlı nöropatilerin iyileşmesi genelde iyidir, tamamen iyileşme, ayları ve hatta seneyi 
bulabilmektedir.
Yapılan araştırmalarla n-Hekzan'ın organizmada nörotoksik bir ürün olan 2,5-hekzandion (HD)'a dönüştüğü 
ve n-hekzan'ın indüklediği tüm nöropatilerden bu bileşiğin sorumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bundan öte 
2,5-HD'nin idrarla atılan miktarları çalışma süresindeki ortalama maruziyet ile yakından ilişkili olmaktadır. Bu 
nedenle n-hekzan'ın kullanıldığı endüstride çalışanların bu bileşiğe maruziyetleri idrar biyoizleme yöntemi ile 
incelenmekte ve idrarda 2,5-HD seviyeleri ölçülmektedir. Amerikan Endüstri Hijyenistleri (ACGIH) n-
hekzan'ın biyoizlenmesinde 5 mg/L düzeyde 2,5-HD miktarını biyolojik maruziyet indeksi (BEI) olarak 
benimsemişlerdir. Almanya'da ise 9 mg/L düzeyde 2,5-HD miktarı biyolojik tolerans değeri (BAT) olarak kabul 
edilmiştir. Bu tür indeksler; n-hekzanın potansiyel sağlık riskinin değerlendirilmesinde bir rehber olarak 
kulanılabilmesinin yanısıra, TLV düzeyinde n-hekzan'a inhalasyonla maruz kalan sağlıklı çalışanlardan alınan 
örneklerde en fazla bulunabilecek me-tabolit düzeylerini (2,5-HD) de yansıtması açısından önem 
taşımaktadır. Japonya'da 1989 yılından bu yana idrarda 2,5-HD ölçümleri yasa ile zorunlu hale getirilmiştir. 
Ülkemizde henüz bu tür uygulamalar bulunmamaktadır. Endüstride n-hekzan içeren ürünlerin etkin ve 
güvenli biçimli kullanımlarını sağlamak üzere 1989 yılından bu yana Belçika, Kanada ve Almanya'da n-
hekzan'ın günde 8 saatlik iş süresince havada bulunmasına izin verilen miktarları (TWA) 50 ppm olarak 
belirlenmiştir. Japonya'da bu değer 1985 yılından bu yana 40 ppm olarak yürürlüktedir. Amerika'da Endüstri 
Hijyenistleri (ACGIH) ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Örgütü (OSHA) 1990 yılında n-hekzan için TWA değerini 
50 ppm olarak belirlemişlerdir. Ülkemizde n-hekzan için eşik limit (TLV) ise halen 500 ppm olarak 
yürürlüktedir. Bu limit değerinin Yugoslavya ve Romanya gibi ülkelerde benimsenen değerlerle aynı olduğu 
söylenebilir.
n-Hekzan'ın nörotoksik etkisinin ortaya çıkışında çalışma ortamında bulunan diğer kimyasal bileşiklerin de 
önemli rollerinin olduğu bilinmektedir. Örneğin metil n-butil keton (2 hekza-non) daha az sıklıkla kullanılan bir 
çözücü   olmasına   rağmen   aynen  n-hekzan gibi vücutta nörotoksik ürün 2,5-HD'ye dönüşmektedir. Bu 
nedenle metil n-butil keton n-hekzan'ın nörotoksik etkisini önemli ölçüde arttırmaktadır. Öte yandan metil etil 
keton'da n-hekzan'ın bu etkisini potansiyelize etmektedir. Çok sıklıkla kullanılan diğer çözücüler, toluen ve 
ksilen ise n-hekzan'ın nörotoksik etkisini azaltmaktadırlar. Öte yandan, çözücü karışımlarda sıklıkla 
karşılaşabildiğimiz ben-zen'in periferal nöropatiyi indüklediği konusunda yeterli bir veri elde edilmemiştir. 
Mesleki çevrede tek bir çözücüden ziyade birden fazla sayıda çözücü sistemlerinin kullanıldığı gerçeği 
gözönüne alındığında, n-hekzan'ın nörotoksisite riski değerlendirilirken bu özelliklere dikkat edilmesi 



gerekmektedir. n-Hekzan'ın karsinoje-nik potansiyeli hakkında yeterli çalışmalar bulunmamasına rağmen, n-
hekzan'ın tek başına sorumlu olduğu günümüze ulaşan herhangi bir kanser olgusu yoktur. Ancak çözücü 
kombinasyonları kullanılırken karsinojenik özelliği bulunan diğer çözücülerin (örn.benzen) de 
bulunabilmesinin ortaya çıkaracağı etkiler konusunda da hiç bir veri elde edilmemiştir.
Amerikan Hükümeti Teknoloji Bürosu tahminlerine göre kimyasal bileşiklerin %25'ini nörotoksik olabileceği 
öne sürülmektedir. Bu nedenle günlük yaşamımızın bir parçası olan kimyasal bileşiklerin etkin ve güvenli 
kullanılmalarında toksikologların sorumluluğu kaçınılmazdır. Yurdumuzda da geniş ölçüde kullanıldığı bilinen 
n-hekzan'ın güvenli kullanımı için;
* n-Hekzan İçeren tüm endüstriyel ürünlerde %50'den daha az konsantrasyonlarda   bulunmasının   ve   ürün 
ambalajında ürünün içerdiği tüm çözücülerin   miktarlarının   bildirilmesinin temin edilmesi,
* n-Hekzan'ın 8 saatlik iş süresince havada bulunabilecek eşik limitinin (TLV-TWA) 50 ppm olarak 
benimsenmesi, hatta kısa süreli maruziyetler için de STEL değerinin kabul edilmesi ve,
*  Çalışanların n-Hekzan'a maruziyetlerinin biyo izlenmesi için yasal zorunluluk getirilmesi ve bu bağlamda 
"biyolojik maruziyet indeksi'nin (2,5-HD cinsinden) belirlenmesi gerçekçi yaklaşımlar olacaktır.
Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü ile anabilim dalımız Kasım 1992'de n-hekzan'a 
maruzi-yetin fazla olduğu ayakkabı sektöründe, üretimin fazla olduğu kentlerdeki çeşitli ayakkabı iş 
yerlerinde, n-hekzan'ın çevresel ve biyolojik izleme çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışma sonuçlarının n-
hekzanın potansiyel nörotoksisite riski açısından gerek grup düzeyinde ve gerekse bireysel düzeyde yararlı 
ipuçları verebileceğine inanıyorum.
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OKUR SEMİNERİ
AMAÇ
Çalışma ortamını yakından ilgilendiren konularına okurlarımızla birlikte katılımcı-paylaşımcı yöntemle 
tartışılması ve sonuçlarının duyurulması
SEMİNERİN KONUSU
Kentte
Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi (27-28 Şubat 1993)



SAYISAL BULMACA

SOLDAN SAĞA:
1. 224 sayılı yasanın "insan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden 
faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde verilmesi amacıyla "tıp ve tıpla ilgili hizmetlerin... 
sosyalleştirileceğini" bildiren maddesi.
- işçi Sağlığı iş Güvenliği Tüzüğü'nün (İşS-İşGT.). meslek hastalıklarına karşı genel önlemleri tanımlayan 
maddesi.
2.18.10.1961 tarihinde Torino'da imzalanan ve ülkemizce de 16.6.1989 tarih ve 3581 sayılı yasayla 
onaylanması uygun bulunan "Avrupa Sosyal Şartı'nın, çalışan kadınların korunma hakkını tanımlayan 
maddesi.
3. Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda alınacak önlemleri anlatan. IşS-işGT.'nün maddesi,
4. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan işyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler 
Hakkında Tüzük'ün (ParTüz.) "Patlayıcı maddelerin bulunduğu binaların yaşanılan alanlara, demiryollarına, 
karayollarına ve birbirlerine uzaklıkları ile içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yerüstü kaplarının 
yaşanılan alanlardan ve birbirlerinden uzaklığına" değinen maddesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Çalışanlara yönelik sosyal politika önlemlerini yasal güvenceye kavuşturan adımların ilki olarak kabul 
edilen Çocukların Bedensel ve Tinsel Sağlıkları Hakkındaki Yasa, "çırak çocukların çalışma sürelerini
günde 12 saate indirerek; gece çalıştırmalarını yasaklayarak; çıraklar geceli gündüzlü işverenin yanında 
kalmakta iseler, İşvereni, kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı yatakhaneler kurmalarını zorunlu kılarak; 
işverence, okuma yazma öğrenebilmeleri için çocukların okula gönderilmesini ve her yıl birer kat elbise 
verilmesini zorunlu kılarak" büyük bir atılım öngörmekteydi. Bu yasanın çıkarıldığı yıl,
2.4.7.1980 tarihinde yürürlüğe giren "İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında 
Yönetmeliksin, işyeri hekimlerinin mesleki yönden, yalnızca Çalışma Bakanlığı'nın hekim iş Güvenliği 
Müfettişlerince denetlenebileceğini öngören maddesi.
3.  "Her koyun kendi bacağından asılır" felsefesinden güç alan, ama bugün verdiği hizmet, bireysel yararları 
gözetilen işçileri de hoşnut edemeyen Sosyal Sigortalar Ya-sası'nın numarası.
4. - Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeli-ği'ne göre, bir tesisin kurulması istenen yerin, bu tesisin kurulmasına 
uygun olup olmadığını gösterir Yer Seçim Raporu'nun nasıl alınacağını bildiren maddesi.
- işçi Sağlığı iş Güvenliği Kurulları Kurulması Hakkında Tüzük'ün (işS-İşGKT), bu kurulların ödevlerini 
tanımlayan maddesi.
- İşçi Sağlığı iş Güvenliği Kurulları Kurulması Hakkında Tüzük'ün (İşS-IşGKT.), bu kurulların ödevlerini 
tanımlayan maddesi.

GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

(Emek harcayanlara teşekkür ederiz.)



BİZDEN SİZE

Değerli bilim ve eylem adamımız Uğur Mumcu susturulmak istendi.
O bir araştırmacıydı. Bir bilim adamı titizliğiyle olguları enine boyuna araştırır ve tüm bağlantılarını ortaya 
koymaya çalışırdı. Göz yummak, baştan savmak ya da korkup çevresinden dolanmak onun çalışma ilkeleri 
arasında yer almıyordu. Herhangi bir çıkar ağı içinde olmamanın ve çıkarlarının telaşına düşmemenin 
rahatlığı içinde araştırıyor ve yazıyordu.
O bir eylem adamıydı. Yalnızca kitaplarda kalacak ve ancak bir kaç kişinin yararlanabileceği konulara 
yönelmezdi. Konularını toplumun bugününü ve yarınını yakından etkileyen, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 
olaylardan seçerdi. Onun kaleminden, tepemizde gezinen kara-bulutları ve bunların ürünü olduğu kara-
ilişkileri görebiliyorduk.
Görkemli cenaze töreni, O'nun susmak istemediğinin kanıtıydı; bu duygusunu yüzbinlerce kişinin de 
paylaştığını gösterdi.
Toplumumuza düşen. Uğur Mumcu'ya ve onun duygusunu paylaşanlara yol açmak, çoğalmalarını sağlamak 
olmalıdır. Toplumun kendi geleceğini güvence altına alabilmek için de başka çaresi yoktur, insan 
zenginliklerimizi çoğaltmalıyız. O kadar çoğaltmalıyız ki, birini ikisini yok etmekle sonuç alamayacaklarını 
anlasınlar. Zenginliklerimiz ancak bu yolla korunup, artırılabilir.
Üzüntümüz sonsuz.. Biz bunları konuşurken Uğur Mumcu yine aramızda ve uğraşının içinde olsaydı..
ÇALIŞMA ORTAMI


