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Kaza kavramı, genel anlamda kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen ve sonucu arzu edilmeyen bir olayı
belirtir. I˙s¸ kazası iki açıdan incelenir: bu tanımlardan biri teknik, dig˘eri hukuksaldır. Teknik açıdan is¸ kazası,
önceden planlanmamıs¸, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamıs¸, çevresinde sakıncalar yaratabilecek
olaylardır. Güvenlik açısından kimi zarnan olayın çevresindeki canlı veya cansızlara zarar getirmesi söz
konusudur. Kis¸ilere veya es¸yaya zarar verdig˘i gibi, is¸letmedeki faaliyetlerin durmasına veya kesintiye
ug˘ramasına neden, olaylar zincirinde beklenmedik ve hatalı davranıs¸ veya teknik bir arıza ile ortaya çıkan,
dıs¸tan ve ani bir etkiyle meydana gelen bir unsurdur.
Belçika is¸ güvenlig˘i mevzuatı oldukça "genis¸" ve "gelis¸mis¸" olarak kabul edilir. Kaza kapsamına giren
olaylar çok çes¸itlidir: örneg˘in, is¸ yerine giderken veya dönerken geçirilebilecek tüm kazalar da is¸ kazası
tanımına girmektedir. Aynı durum meslek hastalıkları konusunda daha da açıkça gözlenmektedir ve zarara
ug˘rayan kimselere tanınan kanunsal haklar kimi ülkelere nispeten oldukça genis¸tir.
Belçika yönetmelikleri, Uluslararası Çalıs¸ma Organizasyonu (I.L.O.) ve Dünya Sag˘lık Örgütünün (W.H.O.)
tavsiyelerine uyularak hazırlanamıs¸ ve çog˘u kez A.E.T. genelinde bir hayli gelis¸mis¸ sayılan kurallardır.
Örneg˘in, W.H.O. sag˘lıg˘ı söyle tanımlar: "sag˘lık, yalnız hastalık ve sakatlıg˘ın olmaması deg˘il, firiksel, ruhsal ve
sosyal yönden tam bir iyilik halidir." Ancak, son yıllara kadar is¸çi sag˘lıg˘ında genel amaç, is¸ kazası ve meslek
hastalıg˘ı geçirmemek, çalıs¸ırken yorgunluktan korunmak, erken ihtiyarlamamak olarak belirlenmis¸ti. Bugün,
Belçika gibi kimi sanayiles¸mis¸ ülkelerde bu amaç W.H.O. tavsiyeleri dog˘rultusunda, çok daha ilerilere
götürülmüs¸ ve "yüksek nitelikte yas¸am" denilen bir hayat düzeyi sag˘lamaya kadar uzatılmıs¸tır. Hükümetten
is¸verene, halk sag˘lıg˘ı birimlerinden isçilere kadar, hak ve sorumluluklar belirlenmis¸, ve halen var olan
çes¸itli problem odaklarına kars¸ı, yaptırımı sag˘layacak kimi olanaklar sag˘lanmıs¸tır.
Genel anlamda yapılması gereken güvenlik çalıs¸malarının ana amacını çalıs¸anları korumak olus¸turur.
Çalıs¸anları is¸ yerinin olumsuz etkilerinden ve dog˘abilecek hastalıklardan koruyarak, rahat ve güvenli bir
ortamda çalıs¸malarını, ruh ve beden bütünlüklerinin sag˘lanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, is¸letmelerde is¸
güvenlig˘inin sag˘lanması verimlilig˘i artırır, bu da ekonomik açıdan önemlidir.
I˙S¸ PAZARINDA DURUM
Belçika'da sigortalı is¸çi sayısı 1.465.552'dir ve sigortasız çalıs¸anların sayıları son yıllarda artmasına rag˘men
marjinal kalır. Üstelik bu kis¸ilerin büyük bir çog˘unlug˘u hiç olmazsa is¸lerinin bir bölümünde çalıs¸ma
sigortasından istifade ederler (yarı veya çeyrek zaman çalıs¸ıyor gösterilip, vergisiz tam zaman çalıs¸anlar gibi);
kaldı ki bütün Belçikalılar zorunlu olarak bir sag˘lık sigortasına kayıtlıdırlar. Bu önlemlerin hiç birinden
faydalanamayan is¸çilerse genellikle eski Dog˘u Blokundan gelen kaçak is¸çilerdir, son yıllarda artan sayılarının
100. 000 civarında oldug˘u tahmin edilir.
Belçika'da emek veren sigortalı is¸çilerin %12'si yabancı uyrukludur; bunların arasında 12.000 kadar Türk
is¸çisi de bulunmaktadır. Belçika is¸ pazarındaki Türklerin %80'i askın bir bölümünü is¸çi statüsündedir ve
önemli bir bölümü ins¸aat sektöründe çalıs¸maktadır. Tüm is¸ pazarında kadınların payının %35'ten fazla
olmasına kars¸ın, is¸çi kategorisindekilerin dörtte üçü erkektir ve zaten is¸ kazalarının ezici bir çog˘unlug˘u da
erkek is¸çilere rastlamaktadır. Türklerde aktif kadınların oranı bes¸te birdir.
1997 yılı boyunca Belçika'da 212.256 is¸ kazası izlenmis¸tir. Bu sayı 1980'ler ortamalarına göre 75.000 ünite
daha azdır. Bunların bir kısmı yaralanmasız atlatılırken (%6), 204 ölüm ve 200.000'den fazla yaralanma olayı
olmus¸tur. Yaralılar arasında daimi sakatlık oranı yalnızca %8 civarındadır ve bu son yıllarda daha da
düs¸mektedir. Ayrıca, izlenen tüm is¸ kazalarının %6'sı is¸yerine gidilip gelinirken meydana gelen olaylar, yani
aslında trafik kazalarıdır. Bu kazaların hemen hepsinin özel otoları ile yolculuk eden Belçikalı is¸çilere
rastladıg˘ını tespit etrnek ilginçtir.
Belçika'da gözlenen is¸ kazalarının üçte biri hiç bir is¸görmezlik durumuna sebep olmaz, bu olayların %56'sı
ise iki haftadan az süren is¸görmezlik durumlarının sorumlusudur. Bu sayılar normalin dıs¸ına çıkan hemen
her tehlikeli olayın mevzuat ve uygulama tarafından zarar unsuru olarak belirlendig˘ini ve kaza istatistiklerini
kabarttıg˘ını gösterir. Aynı zamanda bu sistem tarafından is¸çi sag˘lıg˘ına verilen göreceli deg˘eri gösterir.

Ne var ki, yakından bakıldıg˘ında Belçika sisteminde kimi dengesizlikler göze çarpar. Örneg˘in is¸çi
nüfusunun yalnızca %12'sinin yabancı uyruklu olmasına kars¸ın, is¸ kazalarının %20'si yabancı is¸çilere
rastgelmektedir. Özellikle Belçika'daki Türk is¸çilerinin konumu dikkate deg˘er: yerel is¸çi sınıfının % 0,5'ini
olus¸turan is¸çilerimiz, kazaların %3ünü geçirmekteler: yani, "normale" göre, kazalara altı kez daha sık maruz
kalmaktalar.
Belçika'ya en son yerles¸enler arasında bulunan göçmen Türk is¸çileri, eg˘itim
düzeyleri ve yabancı dil bilgileri çok düs¸ük oldug˘undan, Batı ekonomik sisteminin kendilerine ayırdıg˘i
is¸lerden bas¸ka is¸lere geçemeyip, bas¸kalarının reddettig˘i en tehlikeli, en pis is¸leri yapmak zorunda
bırakılmıs¸lar. Belçika'da bulunan ilk nesil yetis¸kin Türk erkeklerinin %5'inin is¸ kazaları veya meslek
hastalıkları neticesinde sakat kaldıklarını saptamak acıdır.
Geçen yıl Belçika'da altmıs¸ bine yakın meslek hastalıg˘ı vakası gözlenmis¸tir. Bu hastalıkların çog˘u,
Belçika'daki kömür, demir-çelik ve kimya sektörlerinin öneminden dolayı özellikle toz ve tehlikeli gazların yol
açtıg˘ı solunum bozukluklarıdır. Hastalık nedeni ile geçici is¸görmezlik durumu Belçikalı is¸çilerde daha sık
rastlanmasına rag˘men, yabancı is¸çilerin hastalıklarının daha ag˘ır oldug˘u ve daha uzun bir süre is¸ten
uzaklas¸tırıcı nitelikte oldug˘u gözlenir. Bundan sorumlu sag˘lık kurullarının yabancı is¸çilere kars¸ı daha sıkı
davrandıklarını, ancak hastalıkları iyice ilerledig˘inde kendilerine hak tanıdıklarını çıkartabiliriz. Hastalık nedeni
ile daimi is¸görmez durumunda olanların yarısı yabancı is¸çilerden olus¸ur, oysaki yabancıların genel is¸
pazarındaki payı sadece % 10'dur.
I˙s¸çilerin deneyimleri, çalıs¸ma saatleri ve kazalar arasında kimi ilis¸kiler gözlenmis¸tir. Kazaların %20'sinin
meslek deneyimleri bir yıldan az olan is¸çilere denk geldig˘ini görüyoruz. Aynı bag˘lamda, her on is¸
kazasından altısı 35 yas¸ından genç is¸çilere rastlıyor.
I˙s¸yeri büyüklügü ve kazalar arasında da ilis¸ki vardır. Belçika'da kazaların %37'si 500'den fazla is¸çi çalıs¸tıran
s¸irketlerde meydana gelmektedir, oysaki bu is¸yerlerinde çalis¸an nüfus, toplam is¸pazarının sadece dörtte
birini olus¸turur. Aynı s¸ekilde, 1-5 is¸çinin çalıs¸tıg˘ı küçük müesseseler is¸çi kategorisinin %11'ini içerir, ama
o alanlarda meydana gelen kazalar, tüm il kazalarının sadece %5'ini olus¸turur.
I˙s¸ kazalarının çog˘unun hemen her sektörde saat 10-11 ve 16-17 aralarında, yani ög˘le ve aks¸am
paydos¸larından az önce meydana geldig˘i çes¸itli arastırmalarda gösterilmis¸tir. Hemen her sektörde gece
vardiyaları bulundug˘undan, saat 03-05 ve 21-22 aralarında da kimi kaza yog˘unlukları gözlenmektedir. Bu
kazalar özellikle gece vardiyalarına verildiklerinden çog˘unlukla yabancı is¸çilere etki etmektedir. Ayrıca gece
vardiyalarının insanın aile ve sosyal yas¸antısına, fizyolojik yapısına kötü etkileri ve is¸ kazalarını körükleyici
nitelikleri bas¸lı bas¸ına aras¸tırma konusu olmus¸tur.
Belçika'da süregelen is¸ kazalarının % 15'i ins¸aat is¸ kolunda yas¸anır. Kazaların %10'una ticari dag˘ıtım
sektöründe, %8'ine maden ve %7'sine de metal imalat kolunda rastlanılır. Dig˘er is¸ kollarının kazalardaki
payları %5 veya daha da altındadır. Ancak, ins¸aat kolunun is¸çilerin %14'ünü kapsamasına kars¸ın, maden
is¸çilerinin iç pazarının sadece %2'sini olus¸turdug˘unu göz önünde bulundurursak, bu kolun en tehlikeli (ve
zaten en çok yabancı is¸ gücü kullanan -%47-) sektör oldug˘unu görürüz.
YENI˙ GELI˙S¸MELER
Belçika'da son yıllarda çapı bir hayli büyük insaat alanlarının (Brüksel'de Avrupa parlamento ve konsey
binaları, ... ) çog˘alması, bu ins¸aatları kısa zaman birimleri içerisinde bitirme zorunlulug˘u, as¸ırı maliyet
düs¸ürme çabaları ve bunlara bag˘lı olarak kaçak göçmen is¸çi ve mafyamsı is¸çi simsarlarının türemesi,
"altis¸letmeler" (sous-traitance) dedig˘imiz üretim organları aracılıg˘ıyla en resmi ins¸aatlara dahi katılmaları,
ins¸aat sektöründeki tehlike unsurlarını artırarak genel is¸ kazası oranlarına oldukça kötü etki etmis¸tir.
Alt-is¸letmeler veya geçici is¸ sistemleri (interim) tecrübesiz genç is¸çileri birbirinden habersiz gruplar halinde
büyük santiyelere çekmektedir. Bir grubun çalıs¸ması yakında çalıs¸an dig˘er bir grubu tehlikeye atmaktadır.
I˙s¸ hacmine göre çalıs¸an insanlar, is¸ yerlerine alıs¸amadan onlarca s¸antiye gezmektedir. Bu yeni altis¸
pazarının, sendikasız, örgütsüz ve o derece ucuz, korunmasız ve ancak gerektig˘i zaman is¸e alınıp maas¸a
bag˘lanan bir is¸ gücü temin ettig˘i için, gelecek yıllarda patronlar tarafından daha da fazla tercih edilecek
olması beklenilir. Ama bu ekonomi teknig˘inin yol açacag˘ı sosyal güvenlik ve is¸ güvenlig˘i sorunları da asla
gözardı edilemez.
I˙s¸çi simsarları ve pazarladıkları, kirni Türkiye'den gelen, yabancı kaçak is¸çiler yukarıdaki gelis¸meye bag˘lı
olsalar bile, tamamıyla kanunsuz bir olguyu olus¸tururlar. Dolayısıyla hiç bir korunmadan istifade edemezler.
Son yıllarda Belçika hükümeti dıs¸ kapı ve gümrüklerini, çalıs¸ma ve vergilendirme müfettis¸liklerini yeni ve
daha emin bir çalıs¸ma ve göç mevzuatıyla ve yeni imkânlarla güçlendirerek, milyarları bulan hazine

kayıplarına neden olan bu olgunun üzerine gitmis¸tir. S¸imdiden kimi sonuçlar alınmakta, ama kaçak
is¸gücünün yog˘un bir s¸ekilde kontrolü daha da zor olan hizmet sektörüne kaymaktadır.
KAZALARIN MALI˙YETI˙
Son yıllarda yapılan hesaplara göre is¸gömezlig˘e neden olmayan hafif kazaların "bilinen" maliyeti kaza bas¸ına
ortalama 2.000 Belçika frangıdır (bu çalıs¸ma yazıldıg˘ı sırada, 1 DM, 20 BF civarında idi). Aynı yıl, geçici
is¸görmezlig˘e sebep olan olayların bilinen masrafı kaza bas¸ına ortalama 20.000 BF, daimi is¸görmezlig˘e
neden olan kazaların maliyeti ise kaza bas¸ına ortalama 800.000 BF olarak belirlenmis¸; bu masrafların bes¸te
biri tedavi için, geri kalanı da pirim olarak ödenmis¸tir.
Kazaların ag˘ırlıg˘ı ile pirimler arasında bir ilis¸ki kurulamadıg˘ı gözlenir; çalıs¸ma mahkemeleri ve sigorta
müfettis¸leri anket neticesinde sorumluluk paylarını belirlerler ve pirimlerin oranı çalıs¸anın maas¸ baremine
göre ödenir.
Kazaların ag˘ırlıg˘ı ve tedavi giderleri ise direkt olarak ilis¸kilidir. En sık yabancı is¸çilerin kazaya ug˘ramalarına
rag˘men en ag˘ır kazaları Belçikalıların geçirdig˘i bilinmektedir. Dolayısıyla, hesaplarda temel alınan
maas¸larının da daha yüksek oldug˘u göz önünde bulundurulursa, sag˘lık masraflarının büyük bir bölümüne
Belçikalı is¸çiler sebep olmaktadırlar. Bu husus mahkeme ve sigorta sag˘lık kurullarının kendi vatandas¸larına
iltimaslı davrandıkları endis¸esini dog˘urur ve daha derin bir inceleme gereg˘ini ortaya çıkartır.
Kaza sonucu vefat eden is¸çilerin ailelerine ortalama 3 milyon frank kaza pirimi verilmektedir. Giderler
otomatik olarak sigorta s¸irketlerinin ortak kaza sandıklarından sag˘lanmaktadır. Yalnız görünen is¸ kazası
masrafları 1998 senesinde 9 milyar frank olarak belirlenmis¸tir. Kazaya ug˘rayan insanlara yapılacak yardım bir
yandan yüksek tutulurken, dig˘er yandan bu harcamaların kısıtlanması, bir ekonomik açıdan, bir de insanlık
için son derece önemlidir. Son zamanlardaki çalıs¸maları (Avrupa is¸ güvenlig˘i yılı ve kampanyası) bu
anlamda yorumlamak gerekir.
I˙s¸ sag˘lıg˘ı ve güvenligi için yapılan son kampanyalar ve yatırımlar kazaların maliyetini düs¸ürmektedir.
Ayrıca "Yes¸iller" akımının etkisiyle, artık kirletmeyen teknolojilere yönelis¸ hissedilir bir dereceye varmaktadır
ve o teknolojileri kullanan endüstri çalısanlarını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca uzun yıllardır her 50'den
fazla kis¸inin çalıs¸tıg˘ı s¸irkette, sendikalas¸ma ve iç güvenlik kontrol birimleri, ilk yardım birimleri gelis¸tirme
zorunlulug˘u getirilmis¸tir. Günümüzde Batılı ülkelerde 100 is¸yeri için bir güvenlik müfettis¸i istihdam
edilmektedir.
Sonuçta is¸ kazalarını önlemek ve sayılarını daha as¸ag˘ılara çekmek mümkündür. Bu konu üzerine teknik
eg˘itim görmüs¸ kis¸ilerin bu yönde çalıs¸malar yapması somut çözümler bulması, kimi ülkelerin ileri
deneyimlerinden faydalanılması, hem is¸ kazası sonucu hayatını kaybeden is¸çilere kars¸ı vicdani bir
sorumluluk, hem de ekonomide, maliyetleri düs¸ürerek kazanç sag˘lamak için bir zorunluluktur.

