
BASIN BÜLTENI 
 

 
 
Avrupa Komisyonu eş finansmanıyla gerçekleştirilen bir proje sayesinde, 5-7 Nisan 2011 tarihleri 
arasında, 6 Avrupa ülkesinden inşaat işkolunu temsil eden 35 emekçi ve sendikacı İstanbul'da bir 
araya geldiler. 
 
İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik sorununu tartıştılar. Bu güzel kentten, tüm Türk inşaat sektörü 
çalışanlarına ve ailelerine en kalpten selamlarımızı yolluyoruz. 
 
 
Ülkelerimiz arasında belirgin farklar bulunsa da, toplantıdan çıkan sonuç deneyimlerimizin çok 
benzer olduğudur. Örneğin iş kazalarının, özellikle de ölümle sonuçlanan kazaların sayısı dramatik 
şekilde yüksektir. Meslek hastalıklarının da sayısı bu drama paraleldir ve sürekli artmaktadır. Bazı 
ülkelerde azalma gösterdiği yılların ardından tekrar yükselişe geçmiştir. 
 
 
İşte bu nedenlerle ortak hedeflerimiz bulunmaktadır: 

− birbirimizden öğrenmek 
− sınırlarımız ötesinde işbirlikleri kurmak 
− tüm inşaat işkolu çalışanları için daha iyi çalışma şartları elde etmek 
− birleşmiş bir Avrupa'ya katkıda bulunmak 

 
 
Bu mesajı Türk inşaat işkolu çalışanlarına, Türk toplumuna yollamak, bir yandan da Avrupa 
ülkelerine de ulaştırmak istiyoruz. Çünkü sorunlarımız ortak. 
 
 
İş kazalarının artmasına neden olan ve başlıcaları aşağıda belirtilen nedenler ortadan kaldırılmalıdır: 
 -Altyüklenicilik 
 -kayıt dışı ve düzensiz çalışma 
 -aşırı esnek çalışma ilişkileri: geçici işçilik, sözleşmeli çalışmalar, sahte-bağımsız çalışma 
 -emekçilerin yetersiz eğitim ve bilgilendirilmesi 
 -göçmen işçilerin mevcudiyeti 
 
 
Bunun için daha büyük (iş kazalarının büyük kısmı küçük işletmelerde vuku bulmaktadır) ve 
istihdamda eğitime duyarlık gösteren (iş kazalari daha çok gençlerin başına gelmektedir) işletmelere 
gerek vardır. 
 
 
Emekçileri Avrupa düzeyinden başlayarak hep daha iyi koruyacak yönergelere ve hep daha kolay 
uygulanabilecek ulusal yasalara gereksinim vardır. 
 
 
Tüm engeller kaldırılarak sendikal faaliyetin kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesi, özellikle de 
sağlık ve güvenlik konusunda emekçilerin temsili konusunun daha iyi hale getirilmesi gereklidir. 
 
 



Bu bağlamda emekçilerin daha iyi himaye edilmesi ve işletmelerin de kalitelerinin artması için iki 
ana enstruman olarak müzakereleri ve eşit temsil esasına dayalı organların varlığını görüyoruz. 
 
 
Bu vesileyle bu beyanımızı Avrupa'daki tüm inşaat sektörü temsilcilerine, işveren örgütlerine ve 
sendikalara iletmenin dışında, aktif ve somut şekilde gayret göstermeleri amacıyla konuyla ilgili 
tüm siyasetçilerin de görüşüne sunuyoruz. 
 


