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Dünyada Durum
Dünya genelinde işyerlerinde çalışanların sağlığını bozan birçok etmen bulunmaktadır.
İşyerlerindeki koşullar nedeniyle çalışanlar iş kazasına uğramakta,
meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.
ILO verilerine göre (Creating Safe and Healthy Workplaces for All, Laborstat):
• Her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmektedir.
• Her gün yaklaşık 6 bin 400 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını
kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek
hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.
• Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, 313 milyonu aşkın işçi ölümcül olmayan iş
kazası geçirmekte (bu bir günde ortalama 860 bin işçinin iş kazasına maruz kaldığı anlamına
gelmektedir) ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.
• Her yıl, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi
yaşamını yitirmekte ve dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının yüzde 10’unun
işyerlerinde zehirli maddelerle temas yüzünden oluştuğu belirtilmektedir. ILO’ya göre
bildirim ve kayıt sistemindeki eksiklikler nedeniyle çoğu ülke için gerçek rakamların daha
yüksek olması kaçınılmazdır.
• Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Üstelik
dünyada asbest üretimi 1970’lerden bugüne sürekli azalmasına rağmen, geçmiş dönemde
temasta bulunanlar için risk hala devam emektedir.
• Her yıl silis tozundan kaynaklanan ve ölümcül bir akciğer hastalığı olan silicosis, on
milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir. Latin Amerika’da maden işçilerinin yüzde 37’si
bu hastalığa yakalanmıştır. Bu oran 50 yaşın üzerindeki işçilerde yüzde 50’ye yükselmektedir.
Hindistan’da taş kalem işçilerinin yüzde 50’si ve taş kırma işçilerinin yüzde 36’sı bu hastalığa
yakalanmış durumdadır.
• ILO’ya göre tüm dünyada istihdam açısından önemli bir yer tutan inşaat sektöründe
oldukça yüksek sayılarda iş kazası yaşanmaktadır. Sektörde mekanizasyon artmasına karşın el
emeği hala büyük bir rol oynamaktadır. ILO rakamlarına göre tüm dünyada inşaat sektöründe
her yıl yaklaşık 60 bin ölümcül kaza yaşanmakta ve buna göre her 10 dakikada bir kişi iş
kazası sonucu yaşamını yitirmektedir.

