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Çeşitli ülkelerde sektörlere göre iş kazaları oranı 

Kaynak : ILO İstatistik Yıllığı 

 

 
ÜLKELER MADEN METAL İNŞAAT 

Meksika 0,47 0,08 0,33 

Peru 0,71 0,29 0,23 

G.Kore 4,1 0,18 0,47 

Almanya 0,43 0,12 0,29 

İsveç 0,2 0,03 0,06 

Fransa 0,097 0,068 0,094 

İsviçre 0,084 0,055 0,174 

Türkiye 0,202 0,158 0,617 



Bu dönemde çıkarılan ikinci yasa, Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin 

Hukukuna Müteallik 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı yasadır. Bu yasa ile 

kömür işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler 

getirilmiştir. Yine bu yasa ile hastalık ve iş kazaları durumlarında gerekli 

yardımların yapılması sağlanmıştır.  

 

151 sayılı yasa ile sigortalılığın iki ana ilkesi kabul edilmiş, sermayesi işveren 

ve işçiden alınan aylık paralar ile yardım sandığı oluşturulmuştur. Bu 

hükümler yıllarca sonra çıkarılan 506 sayılı SSK yasası içinde varlığını 

sürdürmüştür. 

 

151 sayılı yasa uyarınca 1923 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile söz konusu 

sandıkların ve bunları bir araya getiren Amele Birliğinin çalışmaları 

düzenlenmiştir. Bu yönetmelikle sandıkların kuruluş ve görevleri 

tanımlanmıştır. 

 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de 

toplanan I. İktisat Kongresi'nde işçi delegeler 30 maddelik bir öneri listesi 

sunmuştur. Bu öneriler daha sonraları gerçekleşen bir kısım yasaların 

çekirdeklerini oluşturmuştur. 

 



Cumhuriyet Dönemi 

  

1963 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planları yürürlüğe konarak 

uzun dönemli hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Bu dönemde sanayinin 

gayri safi milli hasıladaki payı giderek artmış; birinci beş yıllık planda % 

17,5, ikincide % 20,5 ve üçünde ise % 22,5 olmuştur.  

Sanayileşmede sağlanan gelişmelerin yarattığı sorunların giderilmesi 

amacıyla Cumhuriyet döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili pek 

çok yasa, tüzük, yönetmelik çıkarılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 

ilk yasal düzenleme 2 Ocak 1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Yasası 

olmuştur. Bu yasa Cumhuriyet döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusundaki ilk olumlu düzenlemelerden birisidir. 1926 yılında yürürlüğe 

giren Borçlar Yasası'nın 332. maddesi işverenin iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından doğan hukuki sorumluluğunu getirmiştir.  

Ülkemizde iş yasasinın bulunmaması nedeniyle işçi sağlığı ve iş 

güvenliği ile ilgili hükümler taşıyan Umumi Hıfzıssıhha 

Yasası ve Belediyeler Yasası 1930 yılında yürürlüğe konulmuştur.  



Yine 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Yasası'nın 7. kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bugün bile çok 

önemli olan hükümler getirmiştir. İşyerlerine sağlık hizmetinin götürülmesi 

görüşü bu yasa ile başlamıştır. Endüstriyel kuruluşlarda, çocuk ve 

kadınların çalıştırılma koşulları, işçiler için gece hizmetleri, gebe kadınların 

doğumdan önce ve sonra çalıştırılma koşulları, işyerlerindeki işçi yasağı 

konuları hükme bağlanmıştır. 

Daha sonra 1936 yılında yürürlüğe giren ve çalışma yaşamının birçok 

sorunlarını kapsayan 3008 sayılı İş Yasası ile ülkemizde ilk kez işçi sağlığı 

ve iş güvenliği konusunda ayrıntılı ve sistemli bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Sosyal politika anlayışları ülkemize de yansımış, iş kazaları meslek 

hastalıkları ve analık sigortaları kurulmuştur. 28 Ocak 1946 tarih 4841 

sayılı Çalışma Bakanlığı kuruluş yasasının birinci maddesi ile Bakanlığın 

görevleri arasında sosyal güvenlikte yer almıştır. Mevzuatımıza sosyal 

güvenlik ilk kez bu yasa ile girmiştir. 



İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesi 

amacıyla Çalışma Bakanlığının kurulması sonrasında bu görev İşçi Sağlığı 

Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bunun sonucunda 5690 sayılı Yasa 13 

Aralık 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa gereği olarak işyerlerinin 

işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimini yapmak, çalışma yaşamını 

düzene koymak, yol gösterici uyarılarda bulunmak üzere hekim, kimyager 

ve mühendis gibi teknik elemanların görevlendirilmesi ile ilgili 174 sayılı 

Yasa çıkarılmıştır. Adı geçen yasanın onayından sonra ilk kez 12 Ocak 

1963 tarihinde İstanbul ve sonrasında Ankara, Zonguldak, İzmir illerinde İş 

Güvenliği Müfettişleri Grup Başkanlıkları kurulmuştur. Daha sonra Bursa, 

Adana, Erzurum gibi illerde de kurulan ve sayıları artırılan Grup 

Başkanlıkları ile işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetimi 

çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. 



Günümüzdeki Gelişmeler 

  

Günün gereksinimlerine yanıt veremez duruma gelen 3008 sayılı İş 

Yasanın yerine 1967 yılında 931 sayılı İş Yasası çıkarılmıştır. 931 sayılı 

İş Yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden bozulması 

üzerine hemen hiçbir değişiklik yapılmadan 1971 yılında 1475 sayılı İş 

Yasası yürürlüğe konulmuştur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 

1475 sayılı İş Yasası ve ona uygun olarak çıkarılan tüzük ve 

yönetmeliklerle çağdaş ve geniş anlamda ayrıntılı düzenlemeler 

getirilmiştir. Yasanın sağlık ve güvenlikle doğrudan ilgili hükümleri 5. 

Bölümdeki 73'den 82'ye kadar olan maddelerinde yer almaktadır. 



1475 sayılı İş Yasasının 74. maddesi sağlık ve güvenlik ile ilgili 

tüzüklerin hazırlanmasını öngörmüştür. Yasanın bu maddesine göre 

çıkarılan tüzüklerin başlıcaları şunlardır: 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve 

İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük 

 

Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü 

 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 



Yasanın 75. maddesinde sağlık ve güvenlikle ilgili olarak hangi 

koşullarda işin durdurulacağı veya işyerinin kapatılacağı 

belirlenmiştir.  

 

76. maddesi ile çok önemli bir soruna çözüm getirilmek istenmiş, iş 

kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla işyerlerinde 

işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve bu kurulların 

kuruluş, yetki ve sorumluluklarının bir tüzükle saptanması 

öngörülmüştür.  

 

77. maddesi işyerlerindeki içki yasağını düzenlemiştir. 

 

78. maddesi 16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli 

işlerde çalıştırılamayacağını, ayrıca, hangi işlerin ağır ve tehlikeli 

işlerden sayılacağının bir tüzükte gösterileceğini hükme bağlamıştır. 

Bu madde kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü çıkarılmıştır.  



 

79.uncu maddesinde ise ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin 

işe girişlerinde veya işin devamı süresince bedence bu işlere elverişli 

ve dayanıklı oldukları; işyerimi hekimi, işçi sağlığı dispanseri, bunların 

bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, 

sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktoru tarafından verilmiş 

muayene raporları olmadıkça bu gibilerin işe alınmalarının ve işte 

çalıştırılmalarının yasak olduğu belirtilmektedir. 

 

80. maddesinde ise 18 yaşına kadar olan çocukların herhangi bir işe 

alınmadan önce; sağlık muayenesinden geçirilerek işin niteliğine ve 

şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla 

belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar en az altı ayda bir 

aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya 

devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi 

öngörülmüştür.  

 

81. maddesi gebe ve emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi 

işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, emzirme odaları ve kreş 

kurulması ile ilgili hükümler getirmiştir. 



Türkiye'de meslek hastalıkları üzerine resmi çalışmalar kağıt 

üzerinde 1946 yılında çıkarılan SSK Yasası ile başlamışsa da, 1964 

yılına kadar ciddi ve kapsamlı hiçbir çalışma yapılamamış ve olumlu 

gelişmeler olmamıştır. 1965 yılında 506 sayılı SSK Yasasının 

uygulanmasına değin daha çok iş kazaları üzerinde durulmuştur.  

 

Zonguldak kömür ocaklarında çalışan işçilerde yaygın olarak 

pnömokonyoz meslek hastalığının ortaya çıkması ile meslek 

hastalıkları istatistiklerde yer almaya başlamıştır.  

 

506 sayılı SSK Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Türk 

Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Özel Fon İdaresi İşbirliğinden 

yararlanılarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü 

(İSGÜM) kurulmuştur. İSGÜM, kuruluşundan bu güne kadar Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir.  

 

 



Yine bu dönemde Dr. Engin TONGUÇ, Dr. Haldun SİRER ve Dr. 

İsmail TOPUZOĞLU'nun katkılarıyla TÜMSAB adı altında kurulan 

enstitü, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda araştırma çalışmaları 

yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu işçi sağlığını etkileyen çevresel 

etkiler üzerinde durulmuş ve periyodik sağlık muayenelerin önemi 

ortaya çıkarılmıştır. 

 



“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” taslak metni, ilk kez 21 

Aralık 2006 tarihinde altıncısı yapılan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konseyi olağan toplantısında sosyal tarafların görüşlerine 

sunulmuştur. 2011 tarihine kadar pek çok kez değiştirilmiş, beş yıl 

sürdürülen çalışmalar sonucunda belli bir noktaya getirilebilmiş, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağı’nın TBMM’ne gönderilmesi 

konusunda olumlu bir gelişme kaydedilmiştir.  

 

 Ulusal mevzuat bir bütün olarak tarım, inşaat, maden, 

denizcilik vb. tüm sektörleri ve çalışanları içine alarak, ILO 

sözleşmeleri, AB direktifleri, uluslararası standart, norm ve ilkeler 

yönünde düzenlenmelidir. Türkiye, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 

Ortamına İlişkin 155, İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO 

sözleşmelerini onaylamıştır. Bunlar olumlu adımlardır. ILO’nun 

tarımda iş güvenliğine ve iş sağlığına ilişkin 184 sayılı Sözleşmesi ile 

192 sayılı Tavsiye Kararı, ILO’nun bu soruna verdiği önemi 

göstermektedir.  


