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Yıldırım Koç
Türkiye Barolar Birliği ve Zonguldak Barosu 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Zonguldak’ta İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları Sempozyumu düzenledi. Ben de konuşmacıydım. Konum da bu alanda sendikaların
yükümlülüğü idi.
Zonguldak “emeğin başkenti” diye bilinir. Genel Maden‐İş Sendikası’nın genel merkezi ve bazı şubeleri
Zonguldak’tadır. Başka sendika şubeleri de var.
Konuşmama başlarken, bu önemli toplantıya katılan sendika yöneticilerini ve işçileri merak ettim.
İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda çok büyük sorunlar yaşanıyor, ancak çok sık toplantı
düzenlenmiyor.
Ancak koca salonda tek bir sendika yöneticisi, tek bir işçi yoktu. Halbuki Zonguldak Barosu, toplantıyı
sendikalara da bildirmiş ve onları özel olarak davet etmişti. Ayrıca halka da duyuru yapılmıştı.
Düşünebiliyor musunuz! Her iş kazası olduktan sonra sendika yöneticileri bir sürü açıklama yaparlar,
ancak TBB ve Zonguldak Barosu’nun bu konudaki toplantısına katılmazlar.
MESLEK HASTALIKLARI
İş kazaları insan hayatına kıydıkça haber oluyor. Ancak meslek hastalıkları çok daha sinsi. Esasında
meslek hastalıklarının insanlara verdiği zarar belki çok daha büyük. Meslek hastalıklarının önlenmesi
mücadelesinde en büyük sorumluluk ve görev sendikaların. Sendikacıların bu konuya ilgisizliği de
Zonguldak’taki toplantıda açıkça görüldü.
Türkiye’de meslek hastalıkları konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu veri yayınlıyor.
SGK verilerine göre, Türkiye meslek hastalıklarıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri.
Hekimlerin anlattığına göre, her yıl 1000 işçide 4‐12 kişi meslek hastalığına yakalanırmış.
Türkiye bu konuda öyle başarılı ki, 2015 yılında yalnızca 510 işçide meslek hastalığı tespit edilmiş.
Türkiye’de bir başkasının yanında ücret veya aylık karşılığında çalışan insanların sayısı 18 milyonun
üstünde. En iyimser tahminle, Türkiye’de her yıl 70 binden fazla kişinin meslek hastalığına yakalanması
beklenebilir. Ancak ülkemizde bu konuda öyle başarılı bir çalışma yürütülüyor ki, 2015 yılında meslek
hastalığına yakalandığı belirlenen kişi sayısı sadece 510. Aynı yıl yalnızca 163 işçiye meslek hastalığı
nedeniyle sürekli işgöremezlik aylığı bağlanmış. 2015 yılında meslek hastalığından ölen kimse de yok.
SGK verilerine göre, meslek hastalığına yakalanan işçi sayısı da azalıyormuş. 2007 yılında meslek
hastalığına yakalanan işçi sayısı 1208. Bu sayı 2011 yılında 697’ye, 2013 yılında 351’e düşmüş ve 2015’te
de 510 olmuş.
SGK verilerine göre, meslek hastalığı nedeniyle sürekli işgöremezlik aylığı bağlanan kişi sayısı da 2007
yılında 406 iken, 2013’te 34’e düşmüş, 2015 yılında 163 olmuş.
Meslek hastalığı nedeniyle 2007 yılında 1 işçi, 2011 yılında 10 işçi ölmüş. 2013 ve 2015 yıllarında bu
nedenle ölüm yok.
İnsanlarımız, kayıtlara geçmeden hastalanıyor ve ölüyor.
ALMANYA’DA MESLEK HASTALIKLARI
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 yılında yayımlanan Country Profile of Occupational Health System in
Germany kitabına göre, Almanya’daki durum da şöyle: Almanya’da 2008 yılında 60.624 meslek hastalığı
kuşkulu hasta incelendi ve bunların 23.028’inde meslek hastalığı tespiti yapıldı. 2391 kişinin ölümünün
nedeni meslek hastalığıydı. 4312 kişinin meslek hastalığı nedeniyle sürekli işgöremezlik aylığı ödenmesi
talebi incelemeye alındı.
Sendikacılar herhalde Türkiye’deki SGK verileriyle Almanya’ya ilişkin verileri çok iyi incelediler ve
Türkiye’de meslek hastalıkları konusunda bir sorun yaşanmadığına karar vererek, 3 Aralık toplantısına ilgi
göstermediler.

