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• Hangi zeminde konuşuyoruz 
• Korunma düzeyleri – Nedensellik 

• İşçi Sağlığı- İşçi sınıfının mücadelesi 

• 4.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 

• Önümüze koyduğumuz görevlerde ne durumdayız? 

• Mücadele için yeni bir motivasyon 5.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 

 





6331 hangi zeminde yasalaştı 

• Neoliberal kapitalist dönem 
• 2008 krizi 
• Emek yoğun, ucuz emek 

stratejisi,  
• Güvencesizleştirme, 

enformelleştirme 
• Sendikasızlaştırma 
• İSG çalışanlarının örgütlerinin 

yetkilerinin ellerinden alınması 
• İşçi sınıfı mücadelesi zayıf 

 

Belirleyici olan kimdi? 

 

• İşçi sınıfı mı? 

 

• Sermaye mi? 

 



 

• 4857 

• 6356 

• Ulusal İstihdam Stratejisi 

• … 

 

• ücret, kıdem tazminatı, sosyal 
haklar, iş güvencesi, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği tedbirleri 
“büyüme ve istikrarı tehdit 
eden unsurlar”  

 



• ILO 

 

• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

 

• DSÖ 

 

• Avrupa direktifi vb.  

 

 

Bu bildirgeleri-kazanımlar 

• Statik mi?  

• Değişken mi? 

 

• Sınıf mücadelesi belirleyiciliği 



Üçlü yapı mı? 

 

• Sermaye 

• Devlet 

• İşçi 

 

 

 

• Emek-sermaye mi? 



• İşçi sınıfına saldırı 

• İSG hizmetlerine 
saldırı 

• 6331 

• 2012 





Erken tanı ve 
müdahale 

İşçi cinayetlerinin-maden 
kazaların  yol açtığı zararların 

ortadan kaldırılması  

İşçnin sağlığının 
korunması 

Güvenli çalışma ortamı 

Kök nedenler 

Temel 
Korunma  

İkincil 
Korunma  

Birincil  Korunma  

Üçüncül Korunma  

Maden facialarının, İşçi 
Cinayetlerinin  yeniden 

aktive olmasının 
engellenmesi 



• Mevzuat 
• OSGB 
• Mesleki yetkinlik 
• Mesleki bağımsızlık 
• Eğitim 
• İSG çalışanlarının güvencesizliği 
• Konsey - Özerk kurul 
• Meslek hastalığı tanısı 
• Bildirim sorunları 
• Çalışma süreleri 
• Çalışma koşulları 
• Sosyal haklar 
• Denetimlerin yetersizliği 
• Akademik bilgi üreten kurumların yokluğu 
• … 



Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz! 
• Ücretlerimizi düşürmeyi, işçiye ve iş ortamını 

düzeltmeye ayırdığımız ve zaten yetersiz olan 
süreyi kısaltmayı aklınızdan dahi geçirmeyin tam 
aksine hizmet sürelerimizi artırın. 

• Mesleki bağımsızlığımızın, iş güvencemizin, özlük 
haklarımızın, çalışma koşullarımızın önündeki en 
büyük engel olan, kaderimizi patronların insafına 
terk eden politikaların değişmesi için meslek 
örgütümüz ile görüşerek, işçi sağlığı hizmetinin 
kamusallığını da göz önünde bulunduracak 
gerekli düzenlemeleri hayata geçirin. 

• Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin 
elinden aldığınız yetkileri iade edin. 

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 
İşyeri Hekimleri Derneği 

 
 



Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz! 
• Bugün bu sorunların yanında işçi sağlığı alanını 

gelecekte nelerin beklediğini de konuşmak ve buna 
uygun politikalar geliştirmek zorundayız. Türkiye’de 
önümüzdeki on yıllarda çalışan nüfusun değişimine 
paralel olarak (çalışan nüfusun yaşlanması, kronik 
hastalıkların çalışan nüfus içinde yaygınlaşması, 
kadınların çalışma hayatına daha fazla katılımı, 
göçmen işçiliği, vb.) ortaya daha farklı işçi sağlığı 
ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Bu duruma hızla ve 
yetkin şekilde yanıt verebilecek, yeni iş yapma 
teknikleri ve organizasyonlarından kaynaklanan 
risklerle mücadele edebilecek, iş ve çalışma 
ortamlarını çalışanların fiziksel ve zihinsel 
kapasitelerine uygun hale getirecek bir işçi sağlığı 
politikasına ve işyeri hekimliği uzmanlık alanına 
ihtiyaç vardır. 

 
Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 
İşyeri Hekimleri Derneği 

 



 

• Daralmış, bütünü ıskalayan 
• Mesleki-teknik-hukuki 
• Talepler manzumesi 

 

• İSG çalışanlarını da, meslek örgütlerini de özne kılmayan 
• İşçi sınıfı mücadelesini görmeyen 



• İşçi sınıfına saldırı 

• İSG hizmetlerine 
saldırı 

• 6331 

• 2012 



• “Sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık”  

• “emeğin sağlıklı olma hakkı”  

• DİSK-KESK-TMMOB ile TTB 

• bunun yanında, bölgelerden-illerden-
havzalardan gelen; İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Meclisleri’nden ve meclis girişimlerinden, Tuzla 
Tersaneler Bölgesi’nden, Kot Kumlama İşçileriyle 
Dayanışma Komitesi’nden, Mevsimlik Tarım 
İşçileri Sendika Girişimi’nden, Ev Eksenli 
Çalışanlar Sendikası’ndan, Evde Çalışan 
Kadınlarla Dayanışma Sendikası’ndan, Atık Kağıt 
İşçileri’nden, Davut Paşa ve OSTİM’de iş 
cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerin yakınlarının 
dayanışma örgütlenmelerinden,  

• bu konuya sahip çıkan bilim insanlarından... 
doğru katılımla gerçekleştirdiğimiz, 

 



Kongremiz;  

• Dil, etnik köken, inanç, cinsiyet, cinsel yönelim ve 
benzeri alt kimliklerimizin gerçekliğini bir zenginlik 
olarak kabul ederek mücadelemizin bunları da kap- 
sayacak şekilde örgütlenen sınıf –üst kimliğimizden 
yola çıkarak hedefine ulaşabileceğini belirlemiştir.  

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği eksenli mücadele ve 
örgütlenmeyi, beyaz-mavi yakalı, kol-kafa emeği, 
memur-işçi vb. gibi ayrımları reddeder.  

• Taşeronlaşmanın, güvencesiz istihdam biçimlerinin, 
kayıt dışılığın, kadın, genç, çocuk emeği ile etnisite 
temelli ayrımcılık ve sömürü biçimlerinin 
yaygınlaştırılıp egemen hale getirilmesine, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hizmetleri ve eğitimlerini piyasaya 
teslim etme çabaları ile bütün bu saldırı politikalarına 
ve bu eksendeki şiddet-rızaya dayalı hegemonya 
oluşturma biçimlerine karşı mücadele kararı almıştır.  

 

 

 



Kongremiz;  

• Üretim alanlarında kâr endeksli üretim için 
işçiyi/emekçiyi bilgi aktarılacak nesne olarak 
gören sermaye eksenli eğitim anlayışına 
karşı, alanın öznesi olan işçinin/emekçinin 
“bilme ve sağlıklı ortamlarda çalışma 
hakkı”na saygı duyan-bu anlayışı merkeze 
alan ve “işçiden-işçiye/emekçiden-emekçiye” 
ilkesine uygun bir eğitim modelini tartışmaya 
açmış, bu tarz eğitimleri işçinin/emekçinin 
üretim alanlarını “içeriden” denetleyeceği bir 
güce ulaşmada manivela olarak 
benimsemiştir.  

 

 

 



Kongremiz;  

• Üretim araçlarının özel mülkiyeti temelinde 
kurulan sistemde, günlük yaşamın tüm 
alanlarında olduğu gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında da taraf olmamız gerektiğini, bu alanın 
salt hukuksal ve sendikal mücadele-örgütlenme 
alanına sıkıştırılamayacağını, bilimsel-politik-
siyasal bir mücadele alanı olduğunu 
benimsemiştir.  

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun, gerçek 
anlamda, üretimin toplumsal oluşu ile üretim 
araçlarının özel mülkiyeti arasındaki çelişkinin 
ortadan kalkacağı bir üretim biçiminde 
çözümleneceğini, ancak bu gün için barış, 
demokrasi ve özgürlük mücadelesi kapsamında, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, daha ileri 
mevziler kazanmak için yoğun bir mücadele 
verilmesi gerektiğini karar altına almıştır.  

 











• motokuryeler 




