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KÜRESELLEŞtirME SÜRECİNDE  
İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞÇİ GÜVENLİĞİ : NEREYE ? 

 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK (www.ahmetsaltik.com)  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 

Günümüzde, tarihte hiçbir zaman olmadığı ölçüde  
daha çok çalışan işyerinde Kanser riski ile yüzyüzedir. 

 

( www.bwint.org/pdfs/ZeroCanceENr.pdf, 30.09.09) 
 
Anahtar sözcükler : Küreselleşme, işçi sağlığı-güvenliği, meslek hastalıkları, sömürü, liberallaşme, emek 
 

G i r i ş           : 
 

   DSÖ’nün düzeltilmiş Küresel Hastalık Yükü verilerine göre, çalışma yaşamında iş kazası ve meslek hastalıkları, 

malnütrisyon ve güvensiz seksten sonra 3. sırada DALY kaynağıdır. Küresel gelirin % 5,4’ü bu hastalık yükü 
yüzünden yitirilmektedir (Takala, 2009). Buna göre, 2008 küresel geliri 65 trilyon $ olduğundan, 3,5 trilyon 
dolarlık bir Dünya serveti, yetersiz işçi sağlığı-güvenliği ortamı yüzünden yitirilmektedir!  
   AB’de her yıl 150 bini aşkın işle ilgili kaza ve hastalık ölümü kayıtlanmaktadır. Bu ölümlerin en az 31 bini 
(5’te 1’i!) asbest dahil işyerinde kimyasallara sunuk kalma sonucudur. (Takala, 2009)    
   %5,4 oranı Türkiye için de geçerli varsayılırsa (Avustralya’da %5,9!), 2008’de yitirilen ulusal varlık, 748 
milyar $ GSMH üzerinden 40,4 milyar $ gibi muazzam bir büyüklüğe erişmektedir! Manevi yitiklerin yanı 
sıra, ödenen mali portre de kaldırılamaz, sürdürülemez büyüklüktedir. Önlem alınması zorunlu ve ivedidir.  
   “İşçi sağlığı ve güvenliğinin küresel ölçekteki düzeyi, kabul edilebilir bir durumda değildir. BM organları,  
ekonomik gelişmede olumlu etkilerin yanı sıra, Küreselleşmeyi dünyanın birçok bölgesinde eşitsizliğin 
gelişmesine ve sosyal boyutların önceliğinin azalmasına yol açan bir süreç olarak görmektedir.” (Önal, 2001) 
 

   - Dünyada her gün 5 bin kişi “iş kazalarında” yaşamını yitiriyor,  
   - Her yıl 270 milyon iş kazası oluşuyor,  
   - Her yıl 160 milyon işçi meslek hastalığı geçiriyor,  
   - Her yıl 22 bin çocuk, iş kazalarında ölüyor,  
   - Deri kanseri olgularının %10'unu, işyerlerinde zararlı maddelerle değinen işçiler oluşturuyor,  
   - Toplam Küresel gelirin % 4'ü iş kazası ve meslek hastalıkları yüzünden yitiriliyor. (J. Takala, 2004 verileri) 
 

   Çok yalın önlemlerle iş kazalarının büyük oranda azaltılabileceğini anlatan Aslantepe, iş güvenliği kültürünün 
Türkiye'de yerleşmesini amaçladıklarını söyledi. Aslantepe, iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal düzenlemeler 
ölçüsünde işçi ve işverenlere de büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. (Aslantepe, 2004). (A. Saltık’ın notu: 
2008’de yaklaşık 3,5 trilyon $!) 
   İşsizlik, çalışanlar üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşmasına yol açar. Esnek üretim ve teknolojinin  
kapitalist üretim ilişkilerinde işsizliğin artışına neden olduğu ve “gelecek korkusu” yarattığı bilinmektedir. 
Gerilim (stres), bunaltı (anksiyete), kalp-damar sistemi hastalıkları gibi bir dizi hastalığa neden olur.  
İşçi işisizlikle tehdit ve terbiye edilir. Küresel kapitalizm, fabrika dışında çürümeye terk ettiği ve çalışana  
ibretlik olarak gösterdiği “işsiz ordusu” da dahil, bütün insanlığın sağlığını bozmaktadır. (Güneş, 2008) 
 

KüreselleşTİRme Süreçlerinin İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yıkıcı Etkileri   : 
 

Serbest dolaşım, Çalışma ve adil ücret isteme hakkı,  
Çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Sendika özgürlüğü  

ve toplu pazarlık hakkı, Sosyal koruma, Mesleksel eğitim.. 
1989 AT Sosyal Şartı İşçilerin Temel Hakları (12. md.) 

http://www.ahmetsaltik.com/
http://www.bwint.org/pdfs/ZeroCanceENr.pdf
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   İş yoğunluğunun ve uzun çalışma süresinin yarattığı etkiler  
   İş yoğunluğunun artırılması ve çalışma süresinin uzatılması çalışanın en başta bedeninin aşırı derecede 
yıpranmasına neden olur. Aşırı yorgunluk, stres, dikkatsizlik, hatalı üretim, iş kazası, aile ve öbür ilişkilerinde 
kopukluk vb. gibi fiziksel, zihinsel ve çevresel etkileri gelecekte geri dönülemez zedelenme yaratabilir.  
   Düşük ücretin yarattığı etki  
   Düşük ücretle çalışma, yapısı gereği çalışanların ve ailelerinin yaşam koşullarını olumsuz yönde etkiler. 
Beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerini uygun bir biçimde giderme olanaklı olamayacak 
ve sağlıklarında değişik olumsuzluklar yaşanabilecektir. Yoksunluk ve yoksulluk koşullarında daha çok ücret 
alabilmek için çalışanlar, iş yoğunluğunu ve uzun çalışma saatlerini kabul etmeleri daha kolay olacaktır.  
Bu durum, çalışanlar açısından gerek işletme içi ve gerekse de işletme dışı sorunların gelişip yerleşmesinin 
önünü açacaktır. Emekçilerin insanca yaşayacak ücreti alAmamalarının hiçbir gerekçesi olamaz.. 
   Düşük maliyetle çalışmanın yarattığı etki (KKD yokluğu ya da yetersizliği)  
   Kapitalistler küreselleşme çağında rekabet ve birikim uğruna, işletmelerde gerçekleştirilmesi gerekli olan  
iş sağlığı ve güvenliği stratejisi, politika uygulamaları ve bu çerçevede yapılan işlere uygun olarak sağlanması 
zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanımları çoğu zaman maliyetleri yükselttiği gerekçesiyle göz ardı etmekte  
ya da koruma özellikleri olmayan veya çok yetersiz donanımlarla üretim sürecinin devamını sağlamak  
azmi içindedirler. Bu parametrelerin yokluğunda ve / veya yetersizliğinde meydana gelen iş kazaları ve  
meslek hastalıkları, gerek çalışanlar gerekse aileleri ve toplumsal çevreleri, gerek işveren ve gerekse de 
ekonomik kalkınma açısından ciddi yıkım yaratmaktadır. (Güneş, 2008) 
 

Tablo 1: Zararlı kimyasallara mesleksel sunukluğa ikincil; Dünya genelinde kestirilen yıllık ortalama ölümler.  
 

Ölüm nedenleri.. Erkek Kadın Toplam 

Kanser 198,558 38,008 236,566 

Başlıca  hastalıklar (solunum, 
kardiyovasküler, nöroljik, renal) 

34,025 34,025 68,050 

Toz hastalıkları (asbestosis, silikosis) 35,000 1,000 36,000 

T o p l a m .... 267,583 73,033 340,616 

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/oshworld/xvwc/intrep.htm,01.10.09 
Takala, J. Introductory Report of The ILO. (Last updated 30.11.2004) 

    

   İşle ilgili nedenlere bağlı yıllık toplam ölümler 1990’da 1,1 milyon iken, günümüzde 2 katını aşmıştır.  
1990’da işle ilgili kanser ölümleri tüm kanser ölümlerinin %8’i iken, günümüzde bu oran da katlanmıştır. 

   ILO kestirimlerine göre 2000 yılında Dünyada en az 850 STB (Serbest Ticaret Bölgesi) bulunmakta ve 
buralarda yaklaşık 27 milyon işçi çalışmaktadır. DTÖ’nün (Dünya Ticaret Örgütü) kestirimlerine göre  
STB'lerin ticaret oylumu (hacmi) yılda 200-250 milyar $ arasındadır. Naomi Klein'in vurgusuyla, yerleri ve adları 
ne olursa olsun, STB'lerdeki çalışma koşulları benzerlik içindedir.. İş günleri uzun olup -Sri Lanka'da 14, 
Endonezya'da 12, Güney Çin'de 16 ve Filipinler'de 12 saati aşmakta; çoklukla genç kadın ve çocuk emeği  
her türlü iş güvencesi ve sendikal haklardan uzak olarak çalıştırılmakta ve yabancı sermayeyi  
her ne pahasına olursa olsun bölgelerinde tutabilmek için her türlü özveriye razı gözükmektedir.  
(Prof. E. YELDAN, www.cumhuriyet,com.tr, 11.01.06) 

   2001 ILO yıllık toplantısında çarpıcı veriler ortaya dökülmüştür              :  

 'Çalışma Yaşamı, İşsizlik ve Yoksullaşma' raporunu açıklayan ILO Genel Seketeri Juan Somevia,  
“..işsizliğin dünya çapında ve tehlikeli biçimde büyümeyi sürdürdüğünü..” belirtmiştir. 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/oshworld/xvwc/intrep.htm,01.10.09
http://www.cumhuriyet,com.tr/
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 Dünyada 1 milyar kişinin işsiz olduğunu açıklayan Genel Seketer, 160 milyon kişinin herhangi bir iş bulma 
umudu taşımadığını, 850 milyon kişinin ise ancak geçici ve kısa süreli iş bulabildiğini belirtmiştir.  

 ILO Genel Seketeri Somevia, 'Küreselleşme' ile 'işsizlik' arasında bağlantı kurmuştur.  
Yoksullaşmanın Küreselleşme ile birlikte yükseldiğine, gelir dağılımının hızla bozulduğuna dikkati çekmiştir. 
(Haziran 2001, www.ilo.org ) 

 

   ILO’nun Dünya Akıl Sağlığı Günü dolayısıyla hazırladığı rapora göre, çalışma yaşamındaki belirsizliklerden biri 
olan EKONOMİK KÜRESELLEŞME’nin yarattığı iş güvencesizliği, çalışma yaşamındaki belirsizlik istikrarsızlık  
kısa dönemli sözleşmeler vb. nedenler ülkelere göre farklılık gösterse de, alarma geçirecek ürkünçlüktedir. 

   Çalışan her on işçiden biri depresyon sağaltımı görmektedir! Bu durum verimliliği düşüren ve giderleri artıran 
bir sorun olarak işletmeleri ve ülke ekonomilerini tehdit etmektedir. Bu psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle  
her yıl 200 milyon iş günü yitirilmektedir!  (Görgün, 2003) 
 

   G-20 Ülkeleri Soruna Çözüm Arıyor ?? 
 

   G20 ülkeleri, 2009 Pittsburg Doruğu’nda küresel ekonomik bunalımdan çıkmada nitelikli iş sağlanmasını, 
“toparlanmanın kalbine koyma kararı” almışlardır. Liderler ILO’nun Küresel İş Anlaşması’nı olumlu karşılamış; 
geleceğin ekonomik büyümesini istihdam yönelimli çerçeveye oturtmaya karar vermiştir. ILO Genel Başkanı  
Juan Somavia, Doruk’ta sosyal koruma ve iş yaratmak için politikalar ve öngörüler sunmak üzere çağrı almıştır : 
   Liderlerin uygun istihdamın artışına katkılarını anlamlı bulduğunu belirten ILO Genel Başkanı;  
özellikle son 20 yılda gelir eşitsizliklerinin anlamlı biçimde ve sürekli büyüdüğüne dikkat çekmiştir. 
 (World of Work Report 2008 - Income inequalities in the age of financial globalization) 

   BM : İşçiler yoksullaşıyor!  
 

   Dünya genelindeki toplam işgücünün yarısı olan 1.4 milyar çalışan 2 dolar sınırının altında, 550 milyon kişi de  
1 doların altında yaşıyor. 2003 yılı verilerine göre Dünyadaki işsiz sayısı 186 milyon; çalışanların durumu  
her geçen gün kötüye gidiyor. Dün yayımlanan BM raporunda, geçen yıla göre daha çok işçinin yoksulluk ve 
açlık içinde yaşadığı ve 2015'e dek yoksulluğu yarı yarıya indirme hedefine ulaşılmak isteniyorsa daha çok 
istihdam yaratılması gerektiği belirtildi. BM'nin Dünya İstihdam Raporu'na göre, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Başkanı Juan Somavia, 257 sayfalık raporun önsözünde; ''Verimli üretim, işsizlikle yüz yüze kalan ya da 
yoksulluğu önleyemeyen çalışma koşulları nedeniyle milyarlarca insan için bir umut olarak kalıyor..'' dedi.  
ILO'ya göre, yoksulluk arttığı halde yoksulluk eşiğinin altında yaşayanların sayısı hâlâ 1990 sınırının altında. 
Çalışanların yoksulluğunu azaltmak için verimli çalışma fırsatları ve daha adil bir küreselleşmenin yaratılması 
gerektiği vurgulanıyor. (www.cumhuriyet.com.tr, 08.12.04, syf. 6) 
 

   Türkiye’de Durum    : 

   Türkiye İşçi Haklarında Hâlâ Geride!  
   "...sendikal hakların tümüyle uygulanmasında kısıtlamalar sürüyor. Türkiye özellikle örgütlenme hakkı,  
grev hakkı ve toplusözleşme haklarında ILO anlaşmalarını tümüyle yaşama geçirmiyor. Gözden geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı'nın 5. maddesi (örgütlenme hakkı) ve 6. maddesi (toplu sözleşme hakkı) üzerinde  
çekincelerini sürdürüyor.. Türkiye özellikle örgütlenme, grev ve toplusözleşme hakları alanında .. 
 ilgili ILO anlaşmalarına uygun biçimde sendikal hakları tümüyle güvence altına alan yasaları kabul etmesi 
gerekiyor. Avrupa Sosyal Şartı, AB ülkelerinin işçi hakları konusunda benimsediği alt sınırlardır.  
Türkiye’nin, sendikal hakları, en azından, ILO’nun belirlediği alt sınırlara çıkarması yıllardır olduğu gibi,  
bu yıl da isteniyor." (Prof. Dr. Yakup KEPENEK, Cumhuriyet, 12.11.07) 
•  2003-2005 yılları arasında, Türk-İş'e bağlı sendikalara üye oldukları gerekçesiyle toplam 15 bin 531 işçi işten 

atıldı, 3 bin 977 işçi de istifa etmek zorunda kaldı. İşveren istifaya zorluyor! Örgütlenmenin bedeli işsizlik! 
İş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, sendikal örgütlenmenin artacağının düşünüldüğü, 
ancak...  (www.cumhuriyet.com.tr, 10.01.2006) 

Türkiye, “TİSK’i aşarak” ILO normlarını eksiksiz yaşama geçirmeli, “Kara Liste”den çıkmalıdır. 

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Orderonline/Books/lang--en/WCMS_100354/index.htm
http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/
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Çalışanların 

işveren 

karşısında 

devletçe 

korunması 

gereği 

tartışma 

dışıdır..

İşveren,

Devleti 
tarafsız hakem 

olmaya 
zorlayamaz!

28.05.2010 89Prof.Dr. A.SALTIK, AÜTF     

İş kazaları..
Almanya’da 

her yıl 833 bin 
iş kazası 

saptanıyor. 
(Nüfus 82 ve 75 m)
Oysa bizde 2007 
rakamı 80 bindir.. 
Bu çok ciddi bir 
buzdağı demektir!

05.10.2009 23Prof. A. SALTIK  

Makine Mühendisleri Odasınca hazırlanan 2008 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu’na göre;  4857 sayılı  

İş Yasası tümüyle işverenlerin çıkarları doğrultusunda biçimlendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışmayı,  

işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal duruma getiren, kıdem tazminatlarını,  

fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa yerine, bütün tarafların katılımı ile yeni bir 

demokratik iş yasası çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

(www.insancilsol.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1627) 
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Tel: +90 (312) 215 50 21

Faks:     +90 (312) 215 50 28

e-posta: isggm@csgb.gov.tr

http://isggm.calisma.gov.tr

İSG İstatistikleri – 2007 (SGK)

Türkiye’deki işyeri sayısı – 1 116 638

SGK’lı (SSK’lı) işçi sayısı – 8 505 390

İşyerlerinin %98’i KOBİ’dir. (<50 işçi)

İşçilerin %75’i KOBİ’lerde çalışmaktadır

İş Kazası sayısı – 80 602 (2006’da:79 027)

Meslek Hastalıkları – 1208 (2006’da: 574)

Ölümlü İş Kazası sayısı : 1592 +9 MH ölümü

2006’da : 1043 + 1 = 1044 ölüm

İş kazası sıklık hızı=4.03 milyon işçi-saati (2006)

İş kazası ağırlık hızı = 0.91/100 işçi (2006)

Geçici işgöremezlik :1 845 451 gün (2006)
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Tel: +90 (312) 215 50 21

Faks:     +90 (312) 215 50 28

e-posta: isggm@csgb.gov.tr

http://isggm.calisma.gov.tr

İSG İstatistikleri:10 yıllık (SGK)

>SGK’nın 1998-2007 yıllarını kapsayan 
son 10 yıllık istatistiklerine göre;

>Türkiye’de 783 448 iş kazası yaşandı, 

>3 633 meslek hastalığı olgusuna rastlandı.

>İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu 

8 507 emekçi yaşamını yitirdi,

>19 045 638 iş günü yitirildi. (İşgöremezlik)

>Her yıl Ulusal gelirin yaklaşık %4’ü bu sorun 
alanında tüketildi.. 2007’de 659 milyar $ GSMH 
üzerinden 26,4 milyar dolara yakın 
muazzam bir servet ve can yitikleri!

>Çözüm : Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı!

>Bu olanaklı ve üstelik çok daha düşük bedelle..
 

Sonuç ve Öneriler    : 

   Dünyanın içinde bulunduğu küresel, ekonomik ve toplumsal bunalımla (krizle) ilgili olarak ILO öncelikle,  
3’lü Yapısı ile “Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi”, 2010-2015 Stratejik Politika Çerçevesi ve 
2010-2011 Program ve Bütçe Önerileri ile “İnsana Yakışır İş Gündemi”ne uygun olarak üye ülkeleri istemleri 
doğrultusunda destekleyecektir. Bu ortamda ILO’nun 2. sorumluluğu “Küreselleşmenin Sosyal Boyutu  
Dünya Komisyonu” çalışmalarında ve “Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi”nde vurgulandığı 

üzere Küreselleşme sürecinin yarattığı ülkeler arası ve ülke içi dengesizliklerden, gelir eşitsizliklerinden  
dersler çıkarmak ve üye ülkelere yol göstermek olacaktır.  
   ILO’nun 3. sorumluluğu ise, yaşanmakta olan bunalım (kriz) karşısında ivedilikle alınması gereken önlemlere 
ilişkindir ve bu önlemler Genel Direktör Juan Somavia’nın Genel Kurula sunduğu raporda yer almaktadır.  
 

   ILO C-139, üye ülkeleri aşağıdakileri onaylamaya çağırır :  ( www.bwint.org/pdfs/ZeroCanceENr.pdf, 30.09.09) 

 

   Kimyasal karsinojen madde ve etkenleri işyerlerinde periyodik olarak belirleyin ve kullanımlarını yasaklayın   
      ya da yetkili denetim altına alın. 

http://www.insancilsol.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1627
http://www.bwint.org/pdfs/ZeroCanceENr.pdf
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   Karsinojen madde ve etkenlerin karsinojen olmayan ve daha az zararlı seçeneklerle yerine konması   
      (replasmanı, substitüsyonu) için her çabayı gösterin. 
   Karsinojenlere sunuk kalan işçilerin sayısını, sunukluk süresini ve düzeyini en aza indirin ve uygun tutun. 
   Karsinojenlere sunuk kalmış olan veya kalması beklenen işçilere olası tehlikeler ve  
      ilgili koruyucu önlemler hakkında bilgi verilmesini güvenceleyin.. 
   Risk altındaki işçilere iş sırasında ve sonrasında tıbbi sürveyans hizmeti düzenleyin. 

   ILO’nun “1998 İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi” nde yer alan hedefler yaşama geçirilmelidir : 
   (http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm ) 
 

   1. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı. 
   2. Zorla çalıştırma ve angaryanın elimine edilmesi. 

   3. Çocuk işçiliğinin yok edilmesi. 
   4. İşyerinde ayrımcılığın engellenmesi.. 

 

   Çalışma Bakanlığı, Türkiye’de toplam işçi sayısını 5.398.296, toplam sendikalı işçi sayısını ise 3.232.679 olarak 
vermekte ve sendikalılık oranını % 59,9 olarak kaydetmektedir (Tebliğ, 17.07.09, RG: 27291). Bu oran Ocak 
2000’de % 88,5 idi (www.csgb.gov.tr/files/iscisayisivesendikalasmaoranlari28072009.pdf?category_id=50 ) 
Ancak, işgücü arzının 50 milyona yaklaştığı, çalışan nüfusun 21 milyonu aştığı (bir o denli de kayıt dışı çalışan 
var!) bir yapıda işçi sayısının bu son rakamın yalnızca ¼’ü olması temel bir sorunken; Çalışma Bakanlığı’nın 
toplu sözleşme yapabilecek olan işçi sayısının 600 bin dolayında olduğunu açıklamaması düşündürücüdür. 
   İşçi (çalışan herkes!) sağlığı ve güvenliği ulusal, giderek küresel bir sorundur. Yaşam için vazgeçilmez olan  
mal ve hizmet üretiminde, emekçilerin sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması zorunludur. Sorun salt 
emekçilerin sorunu değildir ve işverenlerin insafına bırakılamaz. Çalışanların sakat kalmaları, ölmeleri dışında 
küresel gelirin %4’ünü bulan parasal yitik vardır. Sağlıklı-güvenli çalışma ortamı evrensel bir insan hakkıdır. 
   Pek çok “İşçi Sağlığı İş Güvenliği” sorunu, önemsenmeyecek harcamalarla çözülebilir. Kamu denetlemelidir.  
Dolayısıyla tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında üretim hakkı vardır ve bu hak evrenseldir  
(İHEB). Günümüzde KüreselleşTİRme (=yeni emperyalizm) tüm  bu kazanımları yabanıl (vahşi) kapitalist 
dayatmalarla yok saymaktadır!. Oysa “İşçi Sağlığı İş Güvenliği”; kritik, stratejik bir kamusal görevdir.  
   Prof. M. Chossudovsky’nin “Yoksulluğun Küreselleşmesi” kitabına sonsöz yazan ABD’li Prof. N. Chomsky’nin 
büyük isabetle vurguladığı üzere; çare “DİRENİŞİN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ” dir.. 
   Birkaç yüz çokuluslu şirketin Dünyayı küresel totaliterliğe sürükleyen “Kapitokrasi”dayatması durdurulmalıdır. 
   AB mevzuatının uyumlaştırılmasında emek hakları alanında uygulamada düşülen çifte standart kalkmalıdır. 

   Emek en yüce değerdir.. Emeğe saygı, insan olmanın baş koşuludur.. “Küreselleşme” adıyla 
maskelenen “Yeni Emperyalizm” in durdurulması, sağlıklı-güvenli çalışma yaşamı için ön koşuldur. 

Not : 2009 MESKA İş ve Meslek Hast. Simp.nda konferans olarak sunulmuştur. 23-24 Ekim 2009, İstanbul. 
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