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ÖZET 

Yasin, N. Y. (2009). Mavi Beyaza Dönerken: Kot Kumlama İşçilerinde Bir Meslek 

Hastalığı Olarak Silikozis. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı 

ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

        

Silikozis, tekstil sektöründe bir meslek hastalığı olarak 2005 yılında ilk kez 

Türkiye tarafından rapor edilmiştir. Denim kumaşın yıpratılması ve eski bir görünüme 

kavuşması için, elenmiş deniz kumunun kumaş üzerine bir kompresörden gelen basınçlı 

hava yardımıyla püskürtülmesi esasına bağlı olarak uygulanan tekniğin adı, kot 

kumlamadır. Toza maruziyetin yoğunluğu ve çalışılan işyerlerinde işçi sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle gerekli mühendislik ve kişisel koruyucu 

önlemlerin alınmaması, kot kumlama işinde belli sürelerde çalışmış işçilerde silikozis 

hastalığının gelişmesine neden olmuştur.  

Bu tez, bir yönüyle İstanbul’da kot kumlama işinde belli sürelerde çalıştıktan 

sonra silikozis tanısı almış 61 hastanın demografik özellikleri, sosyo-ekonomik 

durumları, çalışma koşulları ve hastalıklarıyla ilgili temel verilere ulaşmayı amaçlayan, 

tanımlayıcı epidemiyolojik bir çalışmadır. Diğer yönüyle, hastaların çalışma yaşamları 

ve hastalıklarıyla ilgili anlatılarına yer verdiği için, nitel bir araştırmadır. Çalışmaya 

alınan hastaların tamamı erkek ve ortalama yaşları 32,6 ± 7,5’dir. Çalışanların 

%86,9’una (n=53) işe giriş muayenesi yapılmamıştır. İşçilerin % 93,4’ü (n=57) vardiya 

sistemiyle, %82’si (n=43) haftada altı gün ve % 70,5’i (n=43) günde 12 saatin üzerinde 

çalışmıştır. Hiç sigortasız çalışanlar %57,4 (n=35), bir süre sigortalı olmuş olanlar 

%23’tür (n=14). Tanı yılları 2006 ve 2008 arasıdır ve %55,7’si (n=34) devlet 

hastanelerinde, %39,3’ü (n=24) üniversite hastanelerinde tanı almıştır. Hastaların 

%24,6’sı (n=15) tüberküloz tanısı da almıştır. Hastalığının meslek hastalığı olduğunu 

belgeleyenlerin oranı % 60,7’dir (n=37).  

Hastalığın ekonomik ve politik bağlamına oturabilmesi için, yaşadığımız neo-

liberal küreselleşmenin öncülleri ve ilk küreselleşen sektörlerden biri olan tekstil ve 

hazır giyimin, Türkiye’nin eklemlenmesi sürecinde nasıl bir yol haritası izlediği, arka 

planda verilmeye çalışılmıştır. Küreselleşme yereli dönüştürme gücüne sahiptir. Ancak 

bu ilişki tek yönlü değildir. Yerel de küreseli etkileyip dönüştürebilir. Türkiye’de 

yaşananların, kot kumlama tekniği özelinde bir meslek hastalığını çıkış noktası alarak 

değerlendirilmesi, küresel olanı da yorumlama ve dönüştürme gücüne sahip olacaktır.  

       

Anahtar Kelimeler:  Silikozis, kot kumlama, denim, tekstil sektörü, küreselleşme 
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ABSTRACT 

Yasin, N.Y. (2009). Where the Blue Turns to Scorched: Silicosis as an Occupational 

Disease among Jean Sandblasting Workers. İstanbul University, Institute of Health 

Sciences, Department of Public Health. Master’s Thesis. İstanbul.   

 

Silicosis, as an occupational disease in association with textile industry was first 

time reported in the world by Turkey in 2005. Jean sandblasting is a technique; the 

erosive/abrasive process applied to denim using air compressors to blow out sifted sea 

sand under pressure in order to bleach and to batter the fabric. Exposure to intense dust, 

the lack of engineering measures and personal protective equipment due to insufficient 

occupational health and safety mandates in workplaces, caused the development of 

silicosis in laborers who have worked in jean sandblasting for a certain period of time.  

 

On one hand, this thesis is a descriptive epidemiological study that aims to 

collect data about demographic properties, socio-economical profiles, working 

conditions and the disease of 61 patients who worked in jean sandblasting in Istanbul 

and have been diagnosed with silicosis.  On the other hand, it is also a qualitative 

research since it includes patients’ narratives about their working conditions and illness 

experiences.  All subjects in the study were male, with a mean age of 32.6 ± 7.5. 86.9% 

(n=53) of the subjects had not undergone pre-employment medical examination. 93.4% 

(n=57) of subjects have worked in shifts, 82% (n=43) for six days a week, and 70.5 %  

more than 12 hours a day. The rate of the subjects with either no or short term social 

security is 57.4% (n=35) and %23% (n=14) respectively. Of the diagnosis made 

between 2006 and 2008, 55.7% were (n=34) in state hospitals, 39.3% (n=24) were in 

university hospitals. 24.6% (n=15) of the subjects were also diagosed with tuberculosis. 

60.7% (n=37) of the subjects have certified that their disease is an occupational one. 

 

In order to put the issue in its economical and political context, premises of neo-

liberal globalization and the route map that textile and garment industries, which are 

among the first globalized sectors, followed in the context of Turkey's integration 

process are also presented as background information. Globalization has the potency to 

transform the local. But this relation is not unilateral. Local can effect and transform the 

global as well. Evaluating the Turkish experience by taking an occupational disease as a 

starting point in the context of jean sandblasting will have the power to construe and 

transform the global.  

 

Key words: Silicosis, jean sandblasting, denim, textile industry, globalization.  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

“Çalışırken ölmek”, yaptığı işe özel bir tutkuyla bağlı, işini kimliğinin 

vazgeçilmez bir bileşeni olarak tanımlayan insanlardan duymaya alıştığımız bir dilek. 

Ölme biçimleri içinde belki de en çok yüceltileni. Örneğin ”sahne üzerinde ölmek” 

gösteri sanatlarıyla ilgili bir sanatçının neredeyse rüyası. Ölümü ayrıca taçlandıracak 

sanatını, sahne ışıkları altında gerçekleşirse eğer. Gıptayla, imrenilerek bakılacak 

ardından bu ayrıcalığa sahip olduğu için. Bakan gözler, mutlu bir hüzünle kaydederek 

ölümsüzleştirecekler bu şiirsel ölüm anını. Elbette burada sözü edilen ölüm, görece 

“doğal”bir ölüm. Engellemenin mümkün olmadığı, beklenmedik bir anda gelecek ve 

biyolojik yaşamın kaçınılmaz sonu olarak okunabilecek bir ölme hali.  

 

“Çalışırken ölmek” öte yandan, başka bir iş yapılamayacağı, çaresiz ve 

seçeneksiz kalındığı için, bir tür mecburiyet olarak yapılan bir işte gerçekleşirse eğer 

insan hayatında, tam bir trajedi oysa. Yüzde yüz önlenebilir olduğu halde, bir yazgı gibi 

değil de birkaç basit güvenlik tedbiriyle ortadan kaldırabileceği halde geliyorsa üstelik. 

Hele bir de yaşamın daha yeni başladığı yıllardaysa, gençse ölüm. Burada ne alkışlanan 

var, ne de sahne ışıkları. Ölüm sessiz, çevredeki bakışlar kaygılı. Dil ve yürek 

isyanda… Bu ölüm doğal değil, apaçık bir hata olsa olsa. İhmal. Ortada olansa doğal bir 

ölüm değil, aslında bedeli ölümle ödenen bir “suç”. Suçlularının ortaya çıkıp 

çıkmayacakları, cezalandırılıp cezalandırılmayacakları, cezalandırılsalar bile başka 

yerlerde benzer ya da farklı ihmallerden kaynaklı yeni suçların işlenmeye devam edilip 

edilmeyeceği muğlak kalacak bir suç… Aynı bu kısır döngüden nasıl kurtulacağının da 

muğlak olması gibi…  

 

Çalışırken, çalıştığı esnada bir işçinin “meslek hastalığından” öldüğünü ilk kez 

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’dan duydum. Bunca yıllık hekimdi, çok meslek hastalığı 

görmüş, pekçoğunu tedavi etmiş, birkaçını da kaybetmişti ve fakat daha önce o da 

duymamıştı. Böylesini… Yüzündeki ifadeyi ve öfkesini unutmama olanak yok. 

Belgeleme olasılığı olmadığı için bir söylence olarak kalmış bu ölüm, bugüne kadar 

duyduğum en sarsıcı, hakikatiyle en çok içime işleyen olaylardan biriydi kuşkusuz. 

Meslek hastalıkları, yapıları gereği önlenebilir olmalarının yanı sıra, ancak çok uzun 

yıllar sonunda ölümle sonuçlanan hastalıklar. Çoklukla kronik olarak seyreder ve uzun 
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süreli etkilenmeler sonucunda oluşurlar (Bilir ve Yıldız, 2006).  Hatta bazı durumlarda, 

hasta bir meslek hastası olmasına rağmen, ölüm nedeni bambaşka bir sebep olabiliyor. 

Her meslek hastalığının öldürücü olmamasının yanında, öldürücü olanlar da zamana 

yaygın seyrediyorlar. Hele bir insanın “çalıştığı sırada”, bir kazadan değil de meslek 

hastalığından ölmesi, bir kaza nedeniyle değil, aniden ölmesi duyulmuş bir şey değil. 

Doktora gitmeden, hastalığının ne olduğunu bilmeden, hatta belki de hasta olduğundan 

bile habersiz ölmüştü o işçi.  

 

Bir kot kumlama işçisiydi ölen. Söylencedeki adı bilinmeyen. “Akciğeri 

patlamış1” ve çalıştığı yerde yığılıp kalarak ölmüştü. Çok büyük olasılıkla, silikozisten. 

Kot kumlama işçilerinde karşılaşılan bir meslek hastalığı olarak silikozisle ilgili bir 

araştırma yapmak  ilk o zaman düştü aklıma.    

 

Bazı olaylar, bir dönemin görünmeyen, karanlıkta kalmış ya da bırakılmış 

veçhelerine ışık tuttukları ve yarattıkları toplumsal sonuçlar nedeniyle tarihe not 

düşerler.  Kot kumlama işinde belli bir süre çalıştığı için silikozisin en hızlı gelişen ve 

genellikle ölümle sonuçlanan akut formuyla karşılaşan insanların öyküleri de, bugün 

içinde yaşadığımız neo-liberal küreselleşme dönemine bir not düşecek nitelikte. 

Dünyada, “tekstil” iş kolunda silikozisi bir meslek hastalığı olarak rapor eden ilk ülke 

Türkiye (Akgün ve ark. 2005). Bu araştırmanın yazılma sürecine kadar da bir başka 

ülkeden, benzeri bir rapor yayımlanmadı.  

 

Bu durum elbette Türkiye açısından bir gurur kaynağı değil. Öte yandan, bu 

konuda dünyada sadece Türkiye’nin bu kadar ağır bir bedel ödediğini düşünmek de 

inandırıcı değil. Özellikle tekstil ve hazır giyimin ilk küreselleşen sektörlerden biri 

olduğu düşünülürse. Neden başka hiçbir ülkeden benzeri bir bilginin hala gelmemiş 

olduğu, başlıbaşına bir başka araştırma konusu olacak nitelikte. Bugün silikozis 

dendiğinde, hastalık yükü açısından ilk sırada sözedilen ülkelerden Çin’de (Hogstedt ve 

ark. 2007) neden tek bir hastanın bile dünyanın en gelişmiş tekstil 

üreticilerinden/ihracatçılarından biri olduğu halde, bu iş kolunda silikozis vakası olarak 

                                                

 

1 Bu konuda konuşan işçiler, durumu bu şekilde tanımlıyorlar. 
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kayıtlarda yer almamış olduğu sorusu, yeni bir araştırmanın temel çıkış noktasını 

oluşturabilir. 

 

Bu çalışmayı planlarken küreselleşme gerçeğini arka planda tutarak kot 

kumlama işinin Türkiye’deki koordinatlarına, içeriden bakmayı amaçladım. Dolayısıyla 

çalışmanın amacı, İstanbul’da yaşayan ve kot kumlama işinde çalıştığı için silikozis 

hastalığına yakalanan işçilerin demografik özelliklerini, ekonomik ve sosyal koşullarını 

tanımlamak, hastalığın kendilerinin ve yakın çevrelerinin yaşamında yarattığı 

değişiklikleri belirlemek olarak özetlenebilir.  

 

Küreselleşme yerel pratikleri dönüştürme gücüne sahiptir. Ancak bu ilişki tek 

yönlü değildir. Yerel de küreseli dönüştürür. Türkiye’de yaşananların, bir meslek 

hastalığını çıkış noktası alarak kot kumlama özelinde anlam kazanması, kuşkusuz 

küresel olanı da yorumlama ve dönüştürme gücüne sahip olacaktır. Bunlarla birlikte 

düşünürsek çalışmam, bir anlamda “sağlık sorunlarını, kişiler arası ilişkileri 

kalıplandıran, sosyal davranışı şekillendiren, sosyal anlamlar yaratan ve kollektif 

deneyimi koşullandıran daha geniş politik ve ekonomik güçler ışığında” anlama çabası 

olarak görülebilir (Singer, 1990: 181)2.  

 

Araştırmayı konunun bağlamına oturtabilmek için, kot kumlamanın bir teknik 

olarak ortaya çıktığı genel resme bakmayı amaçladım. Küreselleşme nasıl bir ekonomik, 

toplumsal ve siyasal sistem vaat ediyor; Türkiye nasıl bir izlekle küresel tekstil ve hazır 

giyim sektörüne entegre oldu; iyi bir küresel oyuncu olarak ortaya çıkışının ardındaki 

dinamikler nelerdi; hangi iş piyasaları ve ne tür boşluklar böyle bir tekniğin varlığını 

mümkün ve meşru kıldı; bugün gelinen noktada hangi rekabet avantajlarına sahip ve 

benzeri sorulara yanıt aradığım bölüm, ikinci bölüm. Teorik çerçevenin yanısıra, 

uygulamaya ilişkin ayrıntıları da bu bağlamda vermeye çalıştım. Ve aslında şunu 

göstermeyi amaçladım: kot kumlama işinde hiçbir bilgi, yetenek ve donanıma gerek 

olmadan, birkaç ay gibi kısa bir sürede çıraklıktan ustalığa terfi ederek çalışmış işçiler, 

kısa bir süre içinde tedavisi olmayan ve çoklukla geri dönülmez bir hastalıkla 

                                                

 
2 “health issues in light of the larger political and economic forces that pattern interpersonal relationships, shape 
social behavior, generate social meanings, and condition collective experience”. 
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karşılaştılar. Çalıştıkları yerlerin büyük bir bölümü elektriği bile kaçak kullanan, hiçbir 

ticari kaydı bulunmayan ve hiçbir denetimden geçmemiş atölyelerken, bir kısmı da 

formel sektör içinde faaliyet gösteren “büyük” firmalardı. Sonuçları açısından bu ayrım 

hiçbir fark yaratmadı. Konuyla ilgili araştırma yaparken bugün aklımıza gelen 

neredeyse tüm büyük kot markalarının olduğunu duyduk işin içinde, aynı görece daha 

az bilinenlerin de olduğu gibi3. Türkiye’deki firmalar ya da taşeronlar elbette kazançlı 

çıktılar ama katma değerin aslan payı küresel markalara aktı. Bu ayrımın ötesinde, fark 

yaratmayan bir başka ayrım da tekniğin bu olup olmaması, ya da sektörün tekstil olup 

olmamasının sorunun boyutunu değiştirmemesi. Örneğin Türkiye’de kot işinde 

kumlamanın yapıldığı iş yerlerinin standartları ya da çalışma koşulları, farklı alanlardaki 

kumlama uygulamalarının yapıldığı işyerlerinden çok da farklı değil (Sevinc ve ark. 

2003). Bugün “kaptalizm içindeki” bir krizden değil de, “kapitalizmin” krizinden 

sözediyorsak, bir yönü kuşkusuz sistemin yapısal olarak bu sonuçları üretecek bir 

tasarıma sahip olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer ifadeyle, kapitalizme içkin olanın 

doğal sonuçlarından biri olarak okumak mümkün bu ihmal ve suçu. Aynı, devletin göz 

yummasının ya da sessizliğinin de benzer yapısal nedenlerden kaynaklanıyor olması 

gibi4. Kot kumlama tekniğinde karşımıza çıkan fotoğraf, genel resmin inceltilmiş bir 

ayrıntısından ibaret. Bugün Türkiye özelinde bu işin yarattığı toplumsal sonuçları, ne 

Tuzla tershanelerinde yaşanan iş kazaları ve ölümlerden, ne Desa’da yaşanan örgütlü 

işçilere yönelik kıyımdan, ne Davutpaşa’daki patlamadan ne de benzeri olaylardan ayrı 

düşünebiliriz. Kot kumlamada yaşananlar ne ilk, ne de son. Münferit hiç değil. Sadece 

Türkiye’ye özel mi? Elbette değil. Küresel ekonomi içinde oyun dışında kalmama 

kaygısıyla kendine yer açmaya çalışan her oyuncu için benzeri bir izlek sözkonusu. 

Kısaca temel tezim bu sorunsallar çevresinde şekilleniyor.     

 

Ardından, silkozisin nasıl bir halk sağlığı sorunu açıklamaya çalıştım. Meslek 

hastalıkları, özellikle toz maruziyetine bağlı olarak gelişen meslek hastalıklardan biri 

olan silikozisin literatürde oturduğu yeri incelemeye öncelik verdim. Burada, yani bu 

                                                

 
3 Bu markaların bugün telaffuz edilemiyor olmasının en önemli nedeni hukuki olarak iddianın ispatının zor, 
neredeyse olanaksız olması. Geriye dönük kayıtlar incelenebilir olsa da (ki, firmaların en azından ticari kayıtlarının 
olması gerekiyor), işin yapıldığı zamanlardaki çalışma koşulların iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından riskler 
içerdiğini ispatlamak neredeyse imkansız.    
4 Sadece resmi istatistiklerdeki meslek hastalıkları insidansının ne kadar düşük (%0,006) ve inandırıcılıktan uzak 
olduğunu görmek bile manalıdır (Cimrin, 2007).   
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meslek kolunda oluşan formun özgül koşullarına ışık tutmayı amaçladım. Konunun 

tıbbi yönüne çok fazla yoğunlaşmadan, özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

standartları çerçevesinde hastalığın nasıl kategorize edildiğine, hastalıkla maluliyet 

arasındaki ilişkiye ve konunun hukuki boyutuna odaklanmayı amaçladım.              

 

Araştırmanın bulguları bölümünde, hem hastalara uyguladığım anketin5 

sonuçlarını, hem de hasta işçilerin anlatılarını birbiriyle konuşturarak, bütünlüklü bir 

yapı oluşturacak şekilde vermeye çalıştım.   

 

Tartışma bölümünde, anlatılanların kısa bir özetini yaparak Kot Kumlama 

İşçileriyle Dayanışma Komitesi’nin (bundan sonra “Komite” olarak anılacaktır) hangi 

koşullarda oluştuğundan ve çalışmalarından söz ettim. Komite’nin yürüttüğü çalışmalar 

son derece önemli çünkü daha ilk vakaların ortaya çıkışıyla oluşturulan bu örgütlü 

mücadele olmasaydı, gelinen noktada elde edilen kazanımlar bu kadar umut verici 

olmazdı. Özellikle olayın sadece bir “insanlık dramı” olmanının ötesinde, hatta onun bir 

anlamda üzerini örttüğü hak arayışı ve yasal/hukuki süreçte alınan yol, benzeri 

sorunlarla mücadelede örnek bir yol haritası oluşturacak nitelikte. Herşeyin ötesinde bu 

işten zarar görmüş işçilerin de Komite içinde yer alması ve bu sayede olayın sadece 

dışından bakanların değil, içinden bakanların da olmasının katkısıyla, alınan her karar, 

planlanan her eylem ya da etkinlik amacına ulaştı ve sesini duyurdu. İşçiler, bazen 

hareket edemeyecek kadar hasta olmalarına rağmen kendi davalarına sahip çıktılar ve 

onlara destek olmak için gönüllü olarak yola çıkanlarla birlikte hareket ettiler. Daha 

alınacak uzun bir yol, değişmesi gereken yasal prosedürler var ama bu kararlılık ve 

çalışma disiplini umut veriyor ve başarıyı kaçınılmaz olacak getirecek gibi gözüküyor. 

 

Son olarak, yukarıda anlattığım konuların kısa bir özetini vedikten, kısaca 

sorunun tüm veçheleriyle değerlendirilmesi bittikten sonra, çözüm önerilerine 

değindim. Bir anlamda, anamnez ve tanıdan sonra, tedavi planı olarak okunabilecek bu 

bölümde, kendi gözlemlerim ve Komite’nin taleplerinden yola çıkarak, öncelikle 

alınabilecek önlemler ve gerekli yasal düzenlemeler üzerinde durdum. Bu, konunun 

                                                

 
5 Anketin bir kopyası “Formlar” bölümünde verilmiştir. 
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yerel boyutu. Olayın uluslararası niteliği ve küresel sermayenin hareket/manevra 

kabiliyeti nedeniyle, birkaç öneri de küresel yönetişim açısından nelerin yapılabileceği 

yönünde şekillendi. Türkiye’de yaşananın, bir başka “ucuz emek cennetinde” daha 

yaşanmaması için. Bir işçi arkadaşımın ifadesiyle “bize olan oldu, bari başkalarının canı 

yanmasın” diye. Bu noktada ILO ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yanı sıra, konuyla 

ilgili küresel Sivil Toplum Örgütleri (bundan sonra STK olarak anılacaktır) içinde en 

etkin olanlarından Clean Clothes Campaign (CCC-Temiz Giysi Kampanyası) ve 

International Textile Garment and Leather Workers’ Federation’in (ITGLWF- 

Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu), bu sonuçları önlemede 

üstlenebilecekleri roller üzerinde ayrıca durmaya çalıştım.   
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2. GENEL BİLGİLER 

Küresel ticaret genellikle ekonomisi güçlü olan ülkeler yararına işler. En yalın 

şekliyle, bir yanda gelişmiş ülke ekonomilerinin küresel markaları, diğer yanda bu 

ülkelerden akan talebin gelişmekte olan ülkelerde yarattığı istihdam vardır. İlk bakışta 

her iki tarafın da kazandığı düşünülen bu kurguda, aslında sıfır-toplamlı bir ilişki 

sözkonusudur. Kazanç orantısızdır. Güçlü olan taraftaki kapital, en başta maliyet 

avantajı nedeniyle daha şişkin kar olanları ve daha geniş bir manevra alanına sahip 

olurken, güçsüz tarafta düşük nitelikli, çoğu zaman düzenleme ve denetleme 

mekanizmaları işlemediği için gelişmiş ülkelerde demode olmuş ya da tamamen 

yasaklanmış teknolojilerin kullanıldığı işleri yapan, en basit sosyal haklardan mahrum, 

ucuz emek gücü yer alır. Genellikle enformel piyasalarda şekillenmiş, esnek, en temel iş 

güvenliği düzenleme ve önlemlerinden yoksun, çoğunlukla hiçbir evrensel standartın 

kullanılmadığı koşullarda çalışan işçiler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruziyet 

başta olmak üzere pekçok riskle karşı karşıya kalırlar. Ancak iş kazaları ve meslek 

hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde nadiren bir “halk sağlığı sorunu” olarak görülür. 

Çünkü devlet, bir anlamda, çalışan işgücünü koruma konusundaki aczinin ya da 

sorumluluğunun görünür olmasını istemez. Üstelik burada devletin işveren ya da 

düzenleyici ve denetleyici konumda olması da sonucu değiştirmez. Her iki durumda da 

ortada olan açık bir “ihmal” dir ve bu ihmal dolaylı ya da dolaysız devletin 

sorumluluğundadır.  

 

Bu bölümde, bugün içinde yaşadığımız neo-liberal küreselleşme ekseninde 

şekillenen istihdam ve emek piyasalarıyla, devletin konumu ve piyasalar üzerindeki rolü 

tartışılacaktır. Tartışmada, Türkiye’de hazır giyim sektörünün küresel kapitalle 

eklemlenmesi ve gelişimi örnek olarak kullanılacak ve daha özelde “kot kumlama” adı 

verilen pratiğin oluşum koşulları ve sonuçlarının küreselleşmeyle bağlantısı kurulmaya 

çalışılacaktır. 

 

2. 1 Küreselleşme   

Küreselleşme, kabaca, insan etkileşimini çok değişik veçhelerde değiştiren bir 

süreç olarak tanımlanabilir. Ekonomik küreselleşme “tüm sürecin ardındaki itici güç” 
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(Woodward ve ark. 2001: 876)6 olsa bile, konunun siyasi, kültürel, sosyal, kurumsal, 

teknolojik ve çevresel boyutları vardır.  

 

Küreselleşme “toplumsal ilişki ve hareketleri kıtalarüstü ya da bölgelerarası 

etkileşim ağları üreterek mekansal anlamda dönüştüren ve yeni iktidar biçimleri üreten 

tarihi bir süreci” anlatır (Held ve ark. 2002: 2). Bu paradigma çok çeşitli bağlantı 

ağlarıyla ülkeler ya da kıtalar arasında karşılıklı bağımlılık ilişkleri gerektirir (Keohane 

ve ark. 2001). Ağlar birbirine sermaye ve mallar, informasyon ve fikirler, insan ve güç, 

hatta önemli çevresel sorunlar veya patojenler gibi biyolojik tözlerle bağlanabilirler.     

 

Küreselleşmenin karmaşık yapısı, sonuçları açısından siyah-beyaz basitliğinde 

çıkarımlar yapılmasına izin vermez. Aynı anda hem olanaklar hem de tehditler yaratan 

bir süreç olarak okunursa, küreselleşmenin elbette olumlu ve olumsuz yönleri birlikte 

varolacaktır. Olumlu nitelendirilebilecek sonuçları arasında dünya ekonomisinin 

büyümesini kolaylaştıran bir zemin yaratması, ileri teknolojinin hızla yaygınlaşması, 

yeni ve hızlı iletişim yöntemlerinin gelişmesi, ülkeler arasında çevresel problemler, 

terörizm, ulusötesi suçlar, göç veya epidemiler gibi tüm insanlığı ilgilendiren ortak 

sorunlarda tavrın belirleneceği “iyi yönetişim”7 pratiklerinin kabul görmesi, insan 

hakları ve demokrasinin her yerde geçerli kılınması yönünde çalışmalar yürütülmesi 

gibi konular sayılabilir. Ancak sürecin tehditler ve riskleri incelendiğinde, karşımıza 

çıkan liste hayli kabarıktır. Ekonomik büyümeyi geliştirici bir zemin yaratırken, 

kutuplaştırıcı dinamiğin tetiklemesiyle eşitliği ve zenginle fakir arasındaki ayrımı 

derinleştirir (Deacon, 2006). Keyder’in belirttiği gibi küreselleşmenin “yapısındaki 

kutuplaşma  eğilmi potansiyel olarak patlamaya hazır bir sosyal dışlanma durumuna 

evrilme tehdini barındırır (Keyder, 2005: 124)8”. Piyasaların küreselleşmesi, serbest 

piyasa ekonomilerinin yapısına içkin olan eşitsizliği ülkeler içi ve arasında daha da 

artırır. Tamamen kaldırılmış sınırlarla ülkeler arası ekonomik entegrasyonu 

                                                

 
6 “driving force behind the overall process”. 
7 “good governance”. İyi yönetişim temel olarak ülkenin yönetişiminin kalitesinin ölçüldüğü prosedürel ve  
tanımlayıcı göstergeler setidir. Prosedürel olarak, örneğin, katılımcı, anlaşılabilir ve şeffaf yönetişimi gerektirir. 
Tanımlayıcı olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasıyla birlikte düşünülür (Fidler, 2004). 
8 “the structural tendency toward polarization threatens to evolve into a potentially explosive situation of social 
exclusion”. 
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kolaylaştırırken, bir yandan da bu entegrasyona ulaşmak için araçları olmayan 

ülkeler/bölgeler paylaşımdan dışlanırlar. Hoogvelt (2001: 160)’in ifade ettiği gibi; 

 

“İçinde yaşadığımız küreselleşme sosyal dışlanmayla bağlantılıdır, öyle ki, küreselleşme 

ilerledikçe daha fazla sosyal grup, nüfusların belli segmentleri, hatta belli alan ve 

bölgelerin tamamı küreselleşmenin kazanımlarından dışlanırlar”9. 

 

Bu durumda ülkeler için sadece iki seçenek vardır: “ya uyum göster/boyun eğ, 

ya da cezasını çek (Waltz, 1999: 694)!10”  

 

Uluslararası piyasalara açık bir ekonomi, bir anlamda, ekonomik bir dinamizm 

yaratacak yeni araçlara sahip olur ancak bu dinamizm istikrarsızlığın artması anlamına 

da gelir. Başka bir deyişle, ekonomiler çok yıkıcı krizlerle sonuçlanabilecek spekülatif 

etkilere, baskılara ve uluslararası piyasa dalgalanmalarına daha açık hale gelirler. Çünkü 

Waltz’ın haklı olarak belirttiği gibi “küreselleşme hükümetler tarafından değil, piyasalar 

tarafından şekillendirilmiştir (1999: 694)”11. Üstelik küreselleşme kuralları, parlamento 

yetkilerinin ötesinde yatırımcı haklarını korumak için düzenlenmiş bir anayasaya 

dönüşme eğilimindedir (Taylor and Murray, 2006). Burada sözü edilenler ulusal 

düzeyde sosyal adaleti ve uyumu tehlikeye atma potansiyeli taşıyan önemli risklerdir. 

Küreselleşme bir anlamda, devlet ya da hükümetlerin denetleyici-düzenleyici 

etkinliklerini sınırlayan ve karar verme süreçlerini daraltan bir etkiye sahiptir. 

Tamamıyla uluslararası rekabete açık bir ekonomide, Keynesyen müdahalenin temel 

araçlarının sınırlı bir etkinliğe sahip olacağını düşünmek, basit bir çıkarımdan ibarettir.  

Daha da önemlisi, Taylor ve Murray’in (2006: 339) ifade ettiği gibi, serbest piyasa 

mantığı “bir sosyal sistem olarak, işçi güvenliği ve eşitliğinin yükseldiği durumlarda 

varlığını sürdüremez12”.      

 

 

                                                

 
9 “For globalization, as we have seen, is linked systematically with social exclusion, meaning that as globalization 
proceeds, more and more social groups, segments of population, as well as whole areas and regions, are being 
excluded from its benefits”.  
10 “Conform or suffer”. 
11 “globalization is shaped by markets, not by governments”. 
12 “as a social system, could not survive with the rise in security and equality for workers”. 
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2.1.1 İş Piyasaları ve Hazır Giyim Özelinde Küreselleşme 

Küreselleşmeyle birlikte üretimin organizasyonu çok daha karmaşık bir yapı 

almıştır; hammadde, yarı-mamuller, yedek parçalar ya da mamuller “göreceli 

avantajlar” mantığıyla bir yerden bir başka yere hareket halindedir (Gereffi, 2002). 

Üretim, ticaret ve tüketim kalıplarına yansıyan bu yapısal değişimin bir dizi olumsuz 

etkisinin olduğu açıktır. En belirgin olumsuzluklardan biri, özellikle üretim 

operasyonlarının transferiyle birlikte, gelişmiş ülke ekonomilerinde yer alan şirketlerin 

üretime evsahipliği yapan ülkelerde 19. ve 20. yüzyılları kapsayan Endüstri Çağının en 

kötü koşullarını bile aratacak çalışma koşulları yaratmasıdır (Polanyi, 2001). Düşük 

ücretler “göreceli avantaj” mantığıyla rasyonalize edilirken, toplu sözleşme haklarından 

yoksun, organize olamamış işgücü de rekabetçi küresel sistem içinde, tam da bu nedenle 

yer bulabildiği için, bir anlamda, meşrulaşır ve pastadan pay aldığı düşünülür. Kapitale 

sahip olanlar üretimin transferi ya da ihracından elde ettikleri artı değeri çoğaltırken, 

devletler de yabancı yatırımların sürekliliğine ve kapitalin taleplerine öncelik verme 

eğilimi gösterir. 

 

Bu durumun yeni bir fenomen olduğunu söylemek zordur. Ancak 80’li yıllarda 

yaşanan ve piyasayı, ekonomik dağıtım ve sosyal yapının tek ve en etkin düzenleyicisi 

olarak gören neo-liberal küreselleşme, karşımıza yeni kompozisyonlar çıkarmaktadır. 

Bu noktada özellikle hazır giyim giyim sektörüne büyüteç tutmak gerekli ipuçlarını 

gösterecektir, çünkü hazır giyim endüstrisi en eski (öyle ki, 12. yüzyıldan13 başlayarak 

izini sürmek mümkündür) ve hızlı küreselleşmiş endüstrilerden biridir. Bugün dünyada, 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ayrı ülkede eşzamanlı imalat yapan hazır giyim 

markalarından sözedilebilmektedir (Bonacich ve ark. 1994).   

 

20. yüzyılın önemli bir bölümünde mamul mallar, üzerinde markalarını taşıdıkları 

fabrikalarda ve markanın kayıtlı olduğu ülkede üretilirdi. Zaman içinde endüstrileşmiş 

ülkelerde çalışma koşulları iyileştirildi ve ücretler yükseldi. Organize emek pazarlık 

gücünü arttırdı ve hem sosyal haklar, hem de işçi sağlığı ve güvenliği konusunda önemli 

kazanımlar elde etti. Tüm bu gelişmeler formel piyasalarda üretim süreçlerinin 

                                                

 
13 Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Abernathy ve ark. 2003  
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standartlaştırılmasına ve birim maliyetlerin yükselerek, kar marjlarının daralmasına 

neden oldu. Rekabetin çok yüksek olduğu hazır giyim sektöründe kapitalin tüm bu 

gelişmelere verdiği ilk cevap, üretimin önce ülke içinde daha maliyet-avantajlı bölgelere 

kaydırılması olmakla beraber, ilerleyen aşamalarda dağıtım için ek işlemleri, girdilerin 

tasarımını (kumaş, aksesuvar, v.s.) ve son olarak da ürünün tasarımının aynı motifle 

hareket edilerek başka ülkelere yönlendirilmesi, hatta tamamen ihracını getirdi. 

 

Konuyu biraz daha açarsak, bu gelişmelerin altında yatan dinamiklere yakından 

bakarak, fotoğrafın tamamını görebiliriz. Hazır giyimde üretim maliyetinin (ki, “dakika 

maliyeti” olarak hesaplanır) belli bir ülkede daha düşük olması demek aslında ne 

demektir? Bir başka deyişle, üretime konu olan ülkede hangi koşullar oluşmuşsa 

üretimin birim ve nihai olarak toplam maliyeti düşer? Sıralayacak olursak; 

- İş piyasaları formelden çok, enformel sektörde şekillenmiştir; ekonomide kayıt-

dışılık yaygındır. Genelde “merdiven-altı” tabir edilen, hiçbir yasal zemini ve 

standartı olmayan üretim birimleri başattır. 

- Çocuk işçiliği, kaçak göçmen işçiliği gibi yasal olmayan pratikler “ucuz emek” 

gücünün önemli bir bölümünü oluşturur. 

- Esnek ve uzun çalışma saatleri sözkonusudur. Yarı-zamanlı işler (iş varken 

çalışıp, olmadığında işsiz kalmak) yaygındır.  

- Çalışanların asgari ücret, sigorta, yıllık izin hakkı, hastalık izni, fazla mesai 

ücreti gibi en temel sosyal hakları yoktur. 

- İşyerleri daha mekanize, bir anlamda daha az insanidir (dehumanized). 

- Ülkede çalışma yaşına gelmiş kalabalık bir işgücü vardır. 

- İşsizlik oranı ve dolayısıyla işyerlerinde işçi sirkülasyonu yüksektir14.            

Tüm bunların tercümesinde şunları görmek mümkündür: küresel kapital, hazır 

giyimde, hem maliyet avantajı yakalayacağı yerlerde, hem de dilediği miktarda üretim 

yapabilir. Üretim kapasitesindeki artış, örneğin işçilerin çalışma sürelerini günde 10-12 

                                                

 
14 Burada maddeler halinde saydıklarımın bir kısmı için bkz. Aw ve ark. 2007: 5 
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saate kadar çıkarabilecek veya vardiya sayısını arttıracak bir firma-içi düzenlemeyle 

yapılabilir ve genellikle üreticiye ek bir yük getirmez. Özellikle sezonun ve modanın 

hızlı değişen doğasına uygun, formel mekanizmaların işlemediği ekonomilerde, kapital 

sınırsız bir hareket alanına ulaşır. Üstelik risk de almaz. Görünürde, her markanın 

neredeyse tüm devletlerin kabul ettiği ILO’nun, ilgili temel konvansiyonlarına uymak 

zorunluluğu vardır. Ve fakat uygulamada bu yasa ve düzenlemeler görmezden gelinir, 

çoklukla yok sayılır. Hele ki tabloda  “taşeron” varsa, uluslararası “davranış kuralları 

(codes of conduct)15” gibi kağıt üzerinde “bağlayıcı” olması beklenen pratikler de 

rahatça dışlanabilir, görmezden gelinebilir. Doğrudan sorumluluk alanı ve alınacak 

riskler sınırlıdır. Aslında bunları görmek için hiçbir gerçekçi neden de yoktur. 

Hükümetler de, sorumlu acenteler da kuralların işlemesi yönünde düzenli takip ve 

denetleme sorumluluklarını ihmal ederler. İşgücü de organize ve siyasi iradeyi 

etkileyecek kadar güçlü olmadığı için, bütün bu görmezlikten gelme, ihmal ve 

benzerleri, nihai noktada bir “küresel iş yapma biçimi” görünümüne kavuşur.  

 

Yukarıda anlatılanlar ışığında, Türkiye’nin küresel kapitalin maliyet avantajlı pazar 

arayışlarına verebileceği cevap kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu görmek hiç zor 

değildir16. Özellikle işsizlik ve enformel işgücünün toplam işgücü içindeki tahmini 

oranı17 her zaman yüksek olmuştur. Hazır giyim sözkonusu olduğunda, bu tabloya 

ayrıca Türkiye’nin sevkiyat ve ulaşım açısından uygun coğrafi konumu, iplik ve kumaş 

gibi tekstil üretimi avantajıyla, konfeksiyon aksesuarı imalatlarını da ilave etmek 

gerekmektedir. Kısaca, Türkiye’de hem tekstil hem de konfeksiyon açısından bir know-

how birikimi de vardır. Bu sayede dünyadaki eğilimleri gözleyebilmekte, değişimleri 

yakından takip edebilmekte ve yenilikleri hızla gerçekleştirebilmektedir. Bir anlamda 

yeniliklere uyum ve yanıt verme kapasitesi yüksektir. Türkiye tekstil ve hazır giyim 

sektörüne, bugüne dek 200 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştır18. Tüm bu bileşenlerin 

                                                

 
15 Davranış kuralları, toplum içindeki değişik aktörler tarafından uluslararası firmaların davranışlarını değiştirmek ve 
kurumsal sorumluluğu geliştirmek için geliştirilmiş kılavuzlar, öneriler ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. 
Sosyal aktörler farklılaşabilir ama konunun hedefi firmalardır (Kolk ve ark. 1999).  
16 Nitekim, Türkiye’deki hazır giyim sektörünün durumu ve toplam ihracat içindeki payı için hazırlanmış kapsamlı 
bir rapor için bkz. Fairwear, 2004, durumu fazlasıyla açıklamaktadır. Ayrıca 2000’li yıllardan itibaren tekstil ve hazır 
giyim ihracat istatistikleri İTKİB’in web sayfasında da bulunmaktadır (ww.itkib.org.tr).  
17 Bugün enformel istihdam %46,7 dir (TÜİK, 2008). 
18 Hürriyet, 14 Eylül 2008. 
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toplamı, ülkeyi hazır giyim imalatı için bir cazibe merkezi yapmaya yeterlidir. Ve fakat 

beraberinde gelişmesini ve sürekliliği garanti etmemesi sonucunu da doğurmuştur.    

 

Günümüzde çoğu endüstrileşmiş ülke hazır giyim üreticileri üretimin gerçekleştiği 

birimlere ne sahiptir ne de imalatla ilgili kendi bünyelerinde yürütülen herhangi bir 

operasyonları vardır. Birebir yürüttükleri alanlar genellikle tasarım, sipariş verme ve 

perakende/son kullanıcıya dağıtımla sınırlıdır. İmalatın maliyet avantajlı bir başka 

ülkeye kaydırılması, süreç içinde değişik aşamalardan geçilerek gerçekleşmiştir. Elbette 

her küresel markanın aynı yol haritasını izlediğini iddia etmek doğru değildir. Ancak 

genel eğilimin, belli bir gelişim çizgisini/trendi yansıttığı söylenebilir.     

 

İlk aşama, markanın imalatın yapıldığı ülkede kendisini temsil eden bir acentesinin 

bulunmasıdır. Acente belli bir komisyon karşılığında, marka adına tanımı belli bir takım 

faaliyetleri yürütmek üzere kurulur. Markanın imalatı nerelerde ve hangi tip yerel 

imalatçılarla yaptırabileceğine dair seçenekleri oluşturur, üretim süreçlerinin takip ve 

kontrol eder ve marka adına araştırma-geliştirme (ar-ge) çalışmalarını yürütür. Karar 

verme, tamamen markanın sorumluluğundadır. Acentenin büyüklüğü, markanın 

büyüklüğüne/iş hacmine, organize olmak istediği boyuta ve taleplerine göre değişebilir.  

 

İkinci aşama, bulunan pazarın ne kadar doyurucu ve marka için ne kadar avantajlı 

olduğuna karar verilmesinden sonra gerçekleşir. Pazar markanın taleplerini 

karşılayabilecek kadar büyük ve tatminkarsa, marka doğrudan kendisine bağlı bir 

“bağlantı (liason) ofisle” imalatın yapıldığı ülkeye girer. Bu durumda hem acente 

komisyonu marka için  bir maliyet kalemi olmaktan çıkar, hem de ofisin bulunduğu 

ülkede ticari bir faaliyet yürütülmediği için, örneğin gelir vergisi muafiyeti gibi, belli 

avantajlardan yararlanılır. Ofis, acentenin yaptıklarına ek olarak belli oranda “karar 

verme” yetkisine de sahip olur. 

 

Üçüncü aşama, markanın bir “satın-alma (sourcing) ofisiyle” bulunması durumudur. 

Ticari faaliyet de yürütebilen satın-alma ofisleri sadece imalatı üretime konu olan ülke 

sınırları içinde planlamakla kalmaz, belli operasyonları daha avantajlı bulduğu farklı 

ülkelere kaydırabilir. Marka için ek talep ya da pazar yaratmanın yollarını araştırır ve bu 

doğrultuda düzenli çalışmalar yürürtür. İmalatçılarda gerektiğini düşündüğü makine ve 
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otomatları satın aldırabilir. Kısaca, ilk iki durumda yapılan işler dışında, markanın satış 

hacmini arttıracak yönde tüm girişimleri planlar ve yürütür. Bu sırada, satınalmada 

maliyet avantajını kullanmak amacıyla toplu alım yapabilir (yani değişik üreticilerin 

kullanacağı kumaşın tamamını alıp üreticilere dağıtır) veya bütün girdileri kendisi satın 

alıp üreticiye salt üretim maliyetini öder. Dolayısıyla ara aşamalarda olan tüm katkıları 

kendi üzerine geçirir.  

 

Hazır Giyim sektöründe küresel bir markanın, hangi şekilde Türkiye’de bulunursa 

bulunsun, elde edeceği avantajların listesi kabarıktır. Kuşkusuz bunda sektörün kendi 

içinde geçirdiği dinamik değişim sürecinin de payı vardır. 20 yy.ın ortalarında küresel 

bir hazır giyim markası yılda iki koleksiyon hazırlardı. Çalışmaları sezondan altı ay 

kadar önce başlayan koleksiyonlar, “yaz” ve “kış” koleksiyonları olarak sınırlanmıştı. 

Sadece iki koleksiyon yapan bir marka için, akan işin planlaması görece daha kolaydı. 

Ardından, iki olan koleksiyon sayısı, “yaz öncesi”, “yaz”, “kış öncesi” ve “kış” olmak 

üzere dörde çıktı. Elbette bu artış, en kaba ifadeyle tüm işlerin iki katına çıkmasına 

neden oldu. Üstelik artış eğilimi bununla da sınırlı kalmadı. Yıllar içinde yıllık 

koleksiyon sayısı önce altıya, sonra sekize, ardından “her ay için yeni bir koleksiyon” 

mantığıyla 12’ye kadar çıktı. Sektörün rekabetçi yapısından dolayı, yılda 12’ye kadar 

çıkan koleksiyon sayısını gerçekleştirmeyi başaran küresel markalar “eğilim-belirleyici 

(trend-setter)” olma üstünlüğü yakaladılar. Ve bu konum her anlamda “esnekliğe” 

ihtiyaç duyan üretim süreçleri içinde “kötü niyetli kullanım ve sömürü”yü arttırdı ve 

meşrulaştırdı. Bonacich ve Appelbaum (2000: 9-10)’un sözleriyle; 

 

“Endüstrinin çoğunu moda yönlendirir ve moda olan kıyafetlerin satışı çok uçucudur. 

Hazır giyim üretimi ağır kapital yatırımının cesaretini kıran ve genişlemek ya da 

yükselmek isteyen firmalar için kapitalin mevcudiyetini sınırlayan, genellikle riskli bir 

iştir. Riskli olma hali zamanla artmıştır. Moda çok hızlı değişebilir. Hazır giyim 

üreticileri her tür talebin tam anlamıyla karşılandığından emin olmak isterler fakat 

demode kalabilecek giysilerin gereğinden fazla üretimi konusunda da ihtiyatlı olmak 

zorundadırlar. Endüstri özellikle tüketici zevklerinin değişimine hassas, bu kaymalara 
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hızla cevap verebilecek ve üretimi zamanında yapacak şekilde yakalamaya ihtiyaç 

duyar”19.     

 

2.1.2 Denim Üretimi 

Denim üretiminin de, bu genel eğilim içinde benzeri bir izleği vardır. Hazır 

giyimin bir alt kolu olduğu düşünülürse, küresel örüntülerin aynı ya da benzerlerini 

denim üretiminde görmek şaşırtıcı değildir. 

 

Denim kumaşta iplik çile olarak boyanır. Yani boyama dokuma sonrası değil, 

dokuma öncesinde gerçekleşir. Boyamada indigo (çivit rengi) boya kullanılır. İndigo 

boyanın diğer boya maddelerine (örneğin reaktif veya indantren gibi) renk haslığı 

zayıftır; yıkama ve sürtünme sonucu çevreye renk verir. Bu nedenle, kumaş ne kadar 

kullanılır ve ne kadar yıkanırsa, rengi o kadar açılır/ağarır. Ağarma özellikle insan 

bendeninin kıvrım ve girinti-çıkıntı noktalarında belirginleşir. Kumaş, üzerindeki ölü 

boya akıtılmadan satışa sürülürse boya insan tenine, iç çamaşırına veya kumaşın temas 

ettiği yerlere iz bırakır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, boyayı sabitlemek 

amacıyla, denimden yapılmış her mamul satışa çıkmadan mutlaka yıkanır20.  

 

Doğal süreç, orijinali “çadır bezi” gibi sağlam, yüzde yüz pamuklu ve dayanıklı 

bir kumaş olan denimin aşınması değil, renginin zamanla akması şeklinde gelişir. Kot 

ağartma işlemlerinde bu doğal sürecin, son aşamada yapılan ek işlemlerle 

hızlandırılması ve bu hızlandırmayı, bir moda yani bir satış aracı olarak kullanmak 

esastır. Ürün “yepyeni” olduğu satın alınma noktasında “eski ve kullanılmış” 

görünümdedir. Bugün en geçerli olan konu ürünün kişiselleşmesi ve bir anlamda 

“yaşanmışlığın” satın alınabilmesidir.  

 

19. yüzyılın ortalarına kadar dayanıklılığından dolayı madencilerin, boyacıların, 

işçilerin kıyafetlerinde kullanılan denim, 20. yüzyıldan itibaren başlayan seri üretimle, 
                                                

 
19 “Much of the industry is driven by fashion, and sales of fashionable garments are highly volatile. The production of 
apparel is generally risky business, which discourages heavy capital investment and limits the availability of capital 
for firms that want to expand or upgrade. The riskiness is augmented by time. Fashion change quickly. Apparel 
manufacturers want to be sure that any demand is fully met, but must be wary of overproducing garments that may 
fall out of fashion. The industry needs to be especially sensitive to changes in consumer taste, to respond quickly to 
these shifts, and to cease production in a timely manner”. 
20 Kot kumlama işinin, konfeksiyon atölyelerinin “yıkama” bölümlerinde yapılmasının temel nedeni budur. 
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yaş ve statüsü ne olursa olsun herkesin günlük yaşamına girdi ve kullanım alanı 

çeşitlenerek genişledi. Zamanla denim pantolonlar spor/günlük kullanımının yanısıra, 

gömlek-kravat -ceket üçlüsünü tamamlayan, daha resmi ya da “şık” bir giysi niteliği 

kazanmaya başladı. Üzerinde işlemeler, taşlar, yazı ve desenler kullanılır oldu. Denim 

kumaşından gömlekler, ceketler, çantalar, ayakkabılar/çizmeler, hatta saç tokaları, 

kalem kutuları, bilezikler gibi konfeksiyon dışı kalemler üretildi. Modanın değişimiyle 

birlikte denim kumaşın, ham halden satışa hazır bir mamül/giysi haline dönüşümündeki 

imalat sürecinde de değişiklikler oldu. 

 

Denimin en çok ve yaygın kullanılan formu, beş cepli pantolon21 üzerinden 

örneklersek üreticideki iş akışı söyle gelişir; Üretici üretime alacağı modeli; bu ya bir 

tasarım resmi veya bir numune olabilir, üretim aşamalarına göre inceler: yani hangi ön-

hazırlık/satın-alma/üretim/son işlem/sevkiyat aşamalarından geçeceğini planlar. Birinci 

adımda, pantolonun üretileceği her beden için ayrı bir kalıp çıkarılır. Bu kalıp ve üretim 

girdileri ile numune aşamasına geçilir. Model, üretim şekilleri ve son işlem türlerinin 

birbirine uyumunun test edileceği bu aşama çok önemli ve üretim şartlarının tam olarak 

sağlanması mümkün olamadığı için bir o kadar da zordur. Üretimin her aşaması ve 

siparişin sahibi, küresel marka karşılıklı olarak tam mutabakat sağladığında, artık üretim 

için düğmeye basılabilir. 

 

Bu aşamada üretici, üretim sırasında elde edilmesi gerekli olan hedef üretim 

süresini (bir adet üretilmesi için gerekli olan süreyi = dakika/adet) belirlemiş olur. Zaten 

belli olan üreticinin dakika maliyeti ile çarpıldığında, bu ürünün ürün maliyeti ortaya 

çıkar. Ürünün birim süresi (dakika/adet) üretim adedine, üretim tesisinin makine 

parkına, kullanılacak girdilerin özelliklerine, üretim aşamalarına, üretim aşamalarının 

brbirlerine göre olan konumlarına/uzaklıklarına, ara işlemlerin özelliklerine (ürün 

üzerinde olabilecek baskı/nakış/işleme gibi) bağlıdır. Dakika maliyeti, çok genel olarak 

o üreticinin doğrudan üretim maliyeti (doğrudan üretimde yer alan işçilerin maliyeti; 

dolaylı üretim maliyeti (üretime destek olan tüm elemanların maliyeti), genel giderler, 

duraksamalar gibi tüm maliyetlerin dahil edildiği maliyettir. 

                                                

 
21 “Beş cepli”, kot pantolon imalatında kullanılan bir standarttır. Özel bir model sözkonusu değilse her jean 
pantolonda standart olarak önde ve arkada iki büyük cep ve genellikle, sağ ön cebin içinde bir küçük cep bulunur. 
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Yıkama hariç diğer işlemler, bir 5-cepli denim pantolon için çok standarttır, bu 

aşamaya kadar geçen süre, bütün değişkenler göz önüne alınınca, model değişikliklerine 

göre 9 dakika ile 30 dakika arasında değişir. En standart bir 5-cepli pantolon, yani 

arkada iki yama cep, önde iki yan cep ve sağ ön cep içinde bir ilave para cebi olan bir 

pantolon, gerekli otomatlar ile 9 dakikada üretilebilir. Özel baskı veya nakışı olan, özel 

süs dikişleri olan, çok sayıda düğme veya perçin/çıtçıt aksesuarı olan, özel dikiş 

özellikleri olan, temelinde 5-cepli olan moda ürünlerde üretim süresi 30 dakikalara 

kadar çıkabilir. Ortalama bir üreticinin, kabul edilebilir dakika maliyeti 0,20 $/dakika 

olduğu varsayılırsa (gerçek rekabetçi üreticilerde bunun 0,09 hatta 0,07 $/dakika olması 

gerekir), ürünün üretim maliyeti: 

 

9 dakika/ürün x 0,20 $/dakika = 1,80$/pantolon ile  

30 dakika/ürün x 0,20 $/dakika = 6,00$/pantolon arasında değişebilir. 

 

Kalıpları hazırlanmış, hedef birim üretimi belirlenmiş ürün için, satınalma 

tamamladıktan sonra üretim başlar. Üretimin ilk aşaması pastal çizilmesidir, bugün artık 

genellikle bilgisayar aracılığıyla yapılan pastal çiziminde amaç, kumaşın en uygun 

kullanımını sağlayacak şekilde, yani en az kumaş firesi vererek hazırlanmış kalıpların, 

siparişte arzu edilen bedenler/adetlerde yerleştirilmesidir. Hazırlanan pastala dayanarak, 

pastal atımına geçilir, arzu edilen sayıda kumaş katı üst üste yerleştirilir. Bu aşama da 

otomatik pastal yayma makinaları ile yapılabilir, ya da geleneksel olarak, işçilerin 

doğrudan katkısıyla, elle yapılabilir. Pastal atımının ardından, kesim işlemi, metolama 

(kumaş katları karışmasın diye numaralı etiket yapıştırma) ve paketleme yapılır ve 

paketler dikiş makinalarına getirilir. Tüm dikiş işlemleri, birbirini takip eder. Bu 

aşamada, fermuar takılır, ilik, pontariz (kör-dikiş) gibi işlemler de yapılır, yıkamanın 

özelliklerine göre, düğme, çıtçıt ve/veya perçinler (ya yıkama öncesi ya da yıkama 

sonrası) takılır.    

 

Bilinen, standart, dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı teknoloji (otomasyon 

farklı olsa dahi) ile olan üretimin bu aşamasına kadar, aslında üreticinin şartları ne 

olursa olsun, üretimini satacağı değer çok ufak oynamalar ile bellidir. 
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Esas modelin satılabilirliğini sağlayan, ürüne katma değer ekleyen ve göreceli 

olarak farklı dahi olsa, kar ettirecek aşama bundan sonraki aşama, yani yıkama/son 

işlem aşamasıdır. 

 

Denim kumaşının üretimi ve kullanılan boyanın özelliğinden dolayı, ürün nihai 

kullanıcının kullanımından önce bir yıkama işleminden geçirilmelidir. Denim bir moda 

ürün olmadan önce de bu böyleydi. İndigo boyanın, kuru ve ıslak renk haslığının zayıf 

olmasından dolayı, kumaşın üzerindeki ölü boya atılmaz ve renk haslığı arttırılmazsa, 

nihai kullanıcının kullanımı sırasında, hem kullanıcının bedeni ve üzerindeki diğer 

giysileri, hem de çevresi, oturduğu koltuk, arabasının koltuğu, örtüler vs. boyanır. Bu 

sorunu ortadan kaldırmak, yıkama ile sağlanır. Zamanla yıkama bir moda yaratım 

noktası, satış arttırıcı bir unsur ve bir kar etme kaynağı oluşmuştur. Bu aşamalar, 

ağırlıklı olarak bir yaratıcılık olarak gelişmiş, bu işleri yapan kişi veya kuruluşlar 

olabildiğince gizlilik içinde işlem yürütmüşlerdir. Bu gizlilik sayesinde bir taraftan 

karlar artmıştır, ancak diğer taraftan yapılan işlemler bir üretim standardı haline 

dönüşmemiş, şeffaflaşmamış, bilinmemiş, kapalı kapılar arkasında kalmıştır.  

 

Bu aşama 5-cepli pantolonun üretiminin son safhasıdır, teknik olarak yapılması 

gerekli olan yıkama, özel renk effektlerin eklendiği aşamalar, kumaşa verilen özel 

effektlerin yapıldığı ıslak aşamalar, kumaş veya renk effektlerinin yapıldığı kuru 

aşamalar, kumaşın eskitilmiş görünümünün yapıldığı kumaş üzerindeki aşamalar 

birbirini takip eder. Üretim özelliği sonucu, yukarıda bahsedildiği gibi, isteğe bağlı 

olarak çıt çıt, perçin gibi metal aksesuarların takılması işlemleri yapılır. Son etiketleme, 

ütü, paket aşamaları üretimin son aşamasıdır.  Bu işlemler o kadar önemlidir ki, imalatı 

için dokuz dakika ile 30 dakika birim süre hesaplanan beş cepli bir kot pantolon, son 

işlemlerde birkaç saat geçirebilir. Bir anlamda, üretimi için gereken minimum sürenin 

kerelerce fazlası, son işlemlere ayrılabilir. Çünkü son işlemde, bütün hesaplar 

değişebilir.      

 

Bu durum ne zaman fark edilmiştir? Soruyu biraz daha özele kaydırırsak, ne 

olmuştur da imalat son işlemde yeni değil, sanki birkaç yıldır kullanılıyormuş gibi eski 

görünümlü denim ürünlere yoğunlaşmaya başlamıştır?  
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Kırılma noktasının tam olarak nerede başladığı bilinmese de, 90’lı yılların 

başından itibaren, denim modasının artık mavi değil, beyazlatılmış kotları işaret ettiği 

açıktır. İşte kot kumlama, denim kumaşın beyazlatılmasında ve bu sayede eskitilmiş 

görünüme sahip olması için kullanılan bir teknik olarak tam bu yıllarda doğmuştur.  

 

2.1.3 Kot Kumlama ve Diğer Kot Beyazlatma/Ağartma Teknikleri 

Kot kumlama, konfeksiyon fabrikalarının/atölyelerinin yıkama bölümlerinde 

veya müstakil atölyelerde uygulanmış22 kot beyazlatma ve eskitme tekniklerinden 

biridir. Teknik, elenmiş deniz kumunun kompresörden gelen basınçlı hava yardımıyla 

denim kumaş üzerine püskürtülmesi esasına dayanır. Bu sayede kot kumaşlarının rengi 

açılır, ağartılır ve kumaş yumuşatılır (Akgün ve ark. 2005). Hızlı, kolay uygulanabilen, 

ucuz, bölgesel beyazlatma/ağartma yapmaya olanak veren, desen uygulamalarını 

mümkün kılan ve tüm bunların yanısıra kumaşa görece daha az zarar veren bir tekniktir. 

Teknoloji gerektirmez; bir kompresör, bir kum tankı, bir hortum ve elenmiş deniz kumu 

uygulama için yeterlidir. Deniz kumu doğadan kolayca elde edilir. Bu nedenle ucuzdur. 

Uygulama, nitelikli işgücü ve uzmanlık gerektirmez. Üstelik, kumlama sonucu ortaya 

çıkan ürün, son kullanıcı açısından hiçbir sağlık riski taşımaz. Doğaldır. 

 

Kot kumlama ya da piyasa adıyla “rodeo”, denim kumaşın yıpranmış görünüm 

elde etmesi için kullanılan tek teknik değildir. Aynı iş için kot taşlama, zımparalama, 

kimyasal yöntemler ve son yıllarda gelişen lazer teknolojileri kullanılmıştır. Ve fakat 

kumlamanın yeri özeldir. Temel ayrım, hem maliyet hem de uygulama açısından, 

kumlama tekniğinin diğerlerine oranla ciddi üstünlüklerinin olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Kot taşlama, kumaşın ponza taşlarıyla birlikte bir kazana atılarak, birlikte 

yıkanmasıdır. Yıkanma esnasında kazanın içindeki doğal ponza taşları, kumaş yüzeyine 

sürtünerek kumaşı ağartır ve yıpratır. Taşlamada kumaş yüzeyi her yönde homojen 

olmasa da, bütünsel olarak beyazlatılır. Bölgesel ağartma ya da desen gibi ek 

uygulamalar yapılmasına olanak yoktur. Son kullanıcı açısından sağlık riski bulunmaz. 

                                                

 
22 İşçi sağlığı açısından bilinen tüm sağlık risklerine rağmen, hala uygulamanın devam ettiği atölyelerin varlığı 
bilinmektedir. 
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Zımparalama, zımpara kağıdının kumaş yüzeyine sürtülmesi sonucunda elde edilen 

ağartmadır. Ayrıca bir teknoloji ve nitelikli işgücü gerektirmez. Ancak kumaşa zarar 

verme olasılığının yanısıra, yoğun bir kol gücüne ihtiyaç duyar ve beklenen sonucun 

uzun sürede elde edilmesine (zaman kaybına)  neden olur. Üretim miktarını fazlasıyla 

sınırladığı için, tercih edilen bir yöntem değildir. Bu teknik de son kullanıcı için sağlık 

riski oluşturmaz. Kimyasal teknikte, kumaş yüzeyine yıkama esnasında veya sprey ya 

da fırçayla uygulanan bir oksidanla (genellikle “potasyum permanganat”) denimin rengi 

ağartılır. Bölgesel ağartmaya olanak verir. Ancak kimyasal, birim maliyeti 

yükseltmesinin yanı sıra, özellikle Avrupa’lı tüketici açısından, kumaş üzerinde “artık” 

bıraktığı için “doğal olmayan”, “karsinojen” ve bu nedenle “sağlıksız” bir seçenek 

oluşturur (Montazer ve Sadeghian Maryan, 2007) . Diğer teknikler gibi “doğal” 

değildir. Ayrıca oluşturduğu yıpranma, sürtünmenin doğal aşamalarına benzemediği 

için fazla istenmez. Bu nedenlerle karşılaştırmalı avantajlar yönünden, tercih edilmez. 

Son birkaç yıldır, bu tekniklere bir de lazerle beyazlatma eklenmiştir. Ancak lazerde 

başlangıç yatırım maliyeti çok yüksektir23. Dolayısıyla her konfeksiyon üreticisinin 

düşünebileceği, ekonomik bir seçenek değildir. Üretim mikatrı açısından da, özellikle 

kumlamayla kıyaslanmayacak kadar geridedir. Ve üstelik tüm parçalarda birbirinin 

aynı, bir anlamda “mekanik” sonuçlar elde edilir. Elle yapılanlarda olduğu gibi kendine 

özgü farklılıklara ulaşılamaz ve bu nedenle müşteri açısından çekici bir seçenek 

oluşturmaz.  

 

Kot kumlama, sadece kot ağartma/beyazlatma teknikleri açısından değil, son 

işlemde uygulanabilecek diğer seçeneklerle kıyaslandığında da önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Eskiden kot kumlama işçisi olarak çalışmış işçilerin de belirttiği gibi, bir 

işçinin bir günlük üretim miktarından elde edilen katma değer, işçinin bir aylık ücretini 

karşılamaya yetecek büyüklüktedir. Tam da bu nedenle “bu işten İstanbul’da şato 

dikenler” olmuştur (Kılıçaslan, 2008: 333). Hele hijyen, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle 

ilgili hiçbir standartın bulunmadığı koşullarda yapılan imalat, ikinci ya da üçüncü 

taşeronlar kullanılsa bile, satış noktasında çok cazip kar marjlarına sahip olacaktır. İşin 

                                                

 
23 Bir mülakatta, görüştüğüm bir konfeksiyon imalatçısı birim makine için yaklaşık 500.000 Amerikan Doları 
civarında bir fiyattan sözetti.  Bir başka yerde, lazer teknolojisi kullandığını gururla ifade eden bir işverene göre, bu 
pahalı teknolojinin fiyatı 125.000 Avro’dan başlıyor (Hürriyet, 14 Eylül 2008)    
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bir başka çarpıcı yönü, 90’lı yılların ortalarında küresel markaların, dünyanın neresinde 

olurlarsa olsunlar tüm taşeronları için getirilen ve pekçok imalat biriminde geçerli olan 

“davranış kuralları”nın, bu teknik için (satış ve karın görece en önemli kalemi için) özel 

standartlar ve/veya önlemlerinin olmaması, tekniklerin özel olarak ele alınmamış 

olmaması son derece düşündürücüdür 24. Bu nokta özellikle dikkat çekicidir. 

 

Kot kumlama/rodeodan marka da, varsa taşeron da, son kullanıcı da memnun 

olacaktır. Yöntem, marka açısından çok düşük bir yatırım maliyetiyle, hayal bile 

edilemeyecek kar marjları demekken, son kullanıcı açısından hiçbir sağlık riski 

barındırmayan, doğal ve modaya uygun bir üründür satın alınacak olan. Ancak bu 

görünürde mutlu denklem içinde, tüm kazançların toplamından çok daha büyük bir 

kayıp vardır. Ve kaybeden bir taraf. Bu denklem içinde taraflardan biri tüm bedelleri 

ödeyecektir. Bu taraf, işçidir. 

 

Bu denklemde tek kaybeden işçidir. Ve bir gün soluğunu kesecek olan da 

silikozis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
24 Görüşmelerimden birinde, işverenlerden biri açıklıkla şunu dile getirdi: “Bugünkü kriz ortamında göz gözü 
görmüyor. Bu kuralların hiçbirisi bugün için artık geçerli değil. Kriz ortamında. Her firma nerede, neyi nasıl ucuza 
yaptırırım derdinde. Hatta hayatta kalıp kalmayacakları bile meçhulken, can derdine düşmüşken markalar, bana 
inanın, bunu bırakın, hiçbir konuda kimsenin umrunda olmaz bu davranış kuralları. Aklınıza hangi büyük marka 
geliyorsa, o da. Laftır, laf”. 
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Tablo 2.1 

Rodeo sözcüğünün, Vikipedi’deki karşılığı şöyledir :  “Orta ve Kuzey Amerika’da 

gerçekleştirilen yarışma amaçlı bir gelenektir. Rodeo ispanyolca bir kelimedir ve 

hayvanların markalanmak üzere toplanması anlamına gelir. Asıl olarak bir ticari 

faaliyetin parçası olan sürü çobanlığına ait bu işlem, zamanla geleneksel ve yarışma 

amaçlı bir karakter kazanmıştır. Amaç; bel kısmı bir kemerle sıktırılmış ve bundan 

rahatsız olarak vahşileşen boğanın üzerinde 8 saniyeden daha fazla kalabilmektir. 

Hayvanın üzerinde eyer yoktur. Bu etkinliğe katılan Kovboylar için Bull Riders 

denilmektedir. Yarışma esnasında şiddetli biçimde yere düşme, vahşi hayvandan 

kaynaklı darbelere maruz kalabilme tehlikesi nedeniyle pek çok sakatlık 

yaşanabilmektedir. …”25. İlginçtir ki, kumlama tekniğine piyasada “kum rodeo” adı 

verilmektedir. İşin ironisi şuradadır: kumlama işçileri, işlem sırasında yaklaşık 8-10 bar 

basınçla çalıştıkları için, hortumu çok iyi kullanmak zorundadırlar. Öyle ki, hortumun 

yanlış yöne tutulması, tutulduğu yer her ne olursa olsun, kalıcı bir zarar vermektedir. 

Eğer insan bedeninin herhangi bir bölümüne rastlarsa ciddi sakatlanmayla 

sonuçlanabilecek bir kazanın yaşanması an meselesidir. Bu kısa vadeli sonuçtur. Aynı 

pratiğin, bir de görece uzun vadeli bir sonucu vardır. Her işçi, o hortumu tutma süresine 

bağlı olarak, neredeyse kaçınılmaz bir meslek hastalığına yakalanma riskiyle karşı 

karşıyadır. Ve bu meslek hastalığı tedavisi olmayan, öldürücü bir meslek hastalığıdır. 

Bir anlamda, her işçi tuttuğu hortumla, hayatı arasında bir rodeo yapmaktadır. Bu rodeo, 

Orta ve Kuzey Amerika’dan çok uzakta, Türkiye’de yapılır. Ortada vahşi bir boğa 

yoktur; vahşi küresel kapitalizmdir görünen. Kemer yoktur; bir hortumdur bağlanan. Ve 

her işçi, sonunda düşeceği bu oyunda dengeyi sağlamaya, yaşamda kalmaya 

çalışmaktadır. Soluğunun kesileceği yere kadar… 

           

                                                

 
25 http://tr.wikipedia.org/wiki/Rodeo (erişim tarihi: 29.03.2009) 
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2.2. Silikozis 

Hastalıkla tanı arasında doğru ilişkiyi kurabilmek için, bilgi kadar tahayyül de 

önemlidir. Hatta öyle ki, bazen ikincisi ilkinin önüne geçer. Kot kumlama işçilerinde 

saptanan silikozis olguları, bu konuya son derece çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Bundan 

birkaç yıl önce, bilinen en eski meslek hastalıklarından biri olan silikozis, kot kumlama 

işinde belli bir süre çalışmış işçilerde görülmeye başlandığında, göğüs hastalıkları 

uzmanları aradaki bağlantıyı hayal etmekte zorlandılar. Hatta uzun bir süre, karşılaşılan 

sorunun münferit birkaç olguyla sınırlı olduğunu düşünüp, “bir alt-meslek kolunun 

neredeyse tamamını” etkileyen hacimde bir soruna işaret ettiğini farketmediler. Bu 

nedenle, başlangıçta hastalara yanlış tedaviler uygulandı, invazif yöntemlerle tanı 

koyulmaya çalışıldı. Sorunun boyutu anlaşıldığında, geriye yapılacak çok az şey 

kalmıştı. Aynı iş kolundan yüzlerce insan, tedavisi/geri dönüşü olmayan bir akciğer 

hastalığıyla baş etme mücadelesi veriyordu. Tabii hala yaşıyor olanlar… Ve bu arada, 

elde edilen her yeni bilgiyle hayal gücü biraz daha zorlanıyordu. Kontrolsüz neo-liberal 

ekonomi politikaları, bir kez daha olağanüstü bir mimari proje geliştirmişti. Elenmiş 

deniz kumunun maliyetleri biraz daha aşağı çekebilmek için defalarca kullanıldığı, 

çalışma esnasında göz gözü görmeyen, çoklukla havalandırmasız merdiven-altı 

“kumlama atölyeleri”. Proje, uygulamada nefes kesen bir başarıya ulaştı. Nefesleri 

kesti. Yüzlercesini26… 

 

Bu bölümde, silikozisin nasıl bir meslek hastalığı olduğu, ağırlık dereceleri, 

silikozis riski açısından eski ve yeni meslekler, kot kumlama işçilerinde görülen formun 

farklılıkları tartışılacaktır. Ayrıca araştırma bulgularına bir arka plan oluşturması için, 

Türkiye’de yaşanan sorunun hacmi ve genel görünümü verilmeye çalışılacaktır. 

 

2.2.1. Bir Meslek Hastalığı Olarak Silikozis   

Meslek hastalıkları sınıflamasında tozlarla meydana gelen hastalıklar önemli bir 

yer tutar. Tozlar partikül büyüklüğü 100 mikronun altında, havada asılı kalabilen, katı 

                                                

 
26 Bu metni, silikozisle ilgili olarak bir süreli yayında yayımlanan (Yasin, 2009) yazımdan birkaç küçük değişiklik 
yaparak kullandım.  
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maddelerdir (Bilir ve Yıldız, 2004; 2006).  İnsan sağlığı için tehlikeli olan toz 

partikülleri 0,5-100 mikron arasındadır. Üst sınırdan daha büyük olanlar solunum 

yoluyla alınamazlar. Öte yandan, büyüklüğü 100 mikrondan daha küçük olan tozlar 

inhale edilebilir (inhalable) oldukları için akciğere girebilir. Ancak tozun hastalığa 

neden olabilmesi için akciğere girmesi yeterli değildir. Alveollere ulaşması, yani 

partikül büyüklüğünün 10 mikronın altında olması gereklidir. Bu gruba giren tozlara 

solunabilir (respirable) tozlar denir. Solunabilir tozlar arasında 8-10 mikron 

büyüklüğünde olanlar daha çok bronşiyoller düzeyinde siliyalı epitel hücreleri 

tarafından tutulur ve mukusla yukarı doğru iletilerek yutulur veya balgamla dışarı atılır. 

Partikül büyüklüğü 5 mikron ya da daha küçük olan tozlar, bronşiyol düzeyini de 

geçerek alveollere ulaşabilir ki, akciğer hastalıkları oluşturmaları açısından en tehlikeli 

tozlar bu partikül büyüklüğüne sahip olan tozlardır (Bilir ve Yıldız, 2004). Akciğer 

sağlığı açısından bir diğer önemli konu, tozun birikmesi ve fibrotik reaksiyona yol 

açarak kronik obstrüktif akciğer hastalıklarına neden olmasıdır.    

 

Silikozis mesleki akciğer hastalıkları sınıflamasında, pnömokonyozlar başlığı 

altında değerlendirilen bir hastalıktır.  Pnömokonyoz, sözcük anlamı olarak “tozlu 

akciğer” demektir (Aw ve ark. 2007; Greaves, 2000).  Silika (ya da kuvars), kömür veya 

asbest gibi mineral tozlar akciğer mimarisinde kalıcı değişikliğe neden olurlar. 

Pnömokonyozları, akciğerde mineral tozun birikmesi ve bu birikime verilen doku 

reaksiyonu olarak tanımlamak mümkündür (Balmes, 2007). Silikozis bir pnömokonyoz 

türü ve bilinen en eski meslek hastalıklardan biridir (Landrigan, 1987; Graham, 1992; 

Chan ve Chan, 1994; Schenker, 1999; Park ve ark. 2002; Akgun ve ark. 2008). Üstelik 

mesleki akciğer hastalıkları arasında en sık görülen olma özelliğini de taşımaktadır 

(Kılıçaslan, 2008). 

 

Silikayla bağlantılı hastalıklar, kristal silikanın çoklu ve ölümle sonuçlanan 

hastalıklara yol açan en zararlı toksinlerden biri olması nedeniyle bugün hala halk 

sağlığı açısından önemini korumaktadır (Rees ve ark. 2007). Serbest ya da kristalize 

silikanın inhalasyonuyla, 5.000 yıldan daha uzun bir süredir işçilerde akciğerleri tutan 

bir hastalık oluştuğu bilinmektedir (Harley ve Vallyathan, 1996). 16. yüzyılın 

ortalarında Agricola tarafından tanınmıştır (Wagner, 1995; Cunningham, 1934). Silika 

akciğer sağlığıyla ilgili olarak ele alındığında, çıplak gözle gürülemeyen ve çoğunlukla 
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çapı 7 mikrondan daha küçük, çok ince pariküllerden oluşan solunabilir kristalize 

silikaya karşılık gelmektedir. Bir silikon ve iki oksijen atomundan oluşmuş (SiO2) bir 

mineraldir (Yassin ve ark. 2005). Başka elementlerle birleşmediği için bazen “serbest 

silika” olarak da adlandırılır (Rees ve ark. 2007). Öte yandan kombine silika (örneğin 

asbest ki, bir magnezyum silikat formudur) da serbest silika kadar tehlikeli sağlık 

problemlerine neden olur (Cunningham, 1934). 

 

Silisyum dioksit (silis) kristalleri formlarına göre farklılık gösterir; kuvars, 

trimidit ve kristobalit. Trimidit ve kristobalit, kuvarsın 1.0000C dolaylarında ısıtılması 

sonunda oluşur. Bu formlar kuvarsdan daha toksik ve tehlikelidir (Parkers, 1994). 

Kuvars, renksiz ve şeffaf yapısıyla doğada en yaygın bulunan formdur ve kayalarda bol 

miktarda bulunur (Bilir ve Yıldız, 2004).    

 

Bu bilgilerin ışığında yeniden tanımlamak gerekirse silikozis, kristalize silikanın 

inhalasyonu sonucu ortaya çıkan parankimal bir akciğer hastalığıdır (Balmes, 2007). 

Silis tozları solunum yoluyla akciğerlerde depolanır ve orada fibrotik reaksiyona yol 

açar. Akciğere ulaşan silis tozu makrofajlara temas ederek, makrofaj zarının 

permeabilitesini bozar. Bu bozunum hücreye giriş yolunu açar ve orada hidrolitik 

enzimlerin salınımına neden olur. Sonuçta makrofaj parçalanır ve silis tozları açığa 

çıkar. Bu tozlar, bu kez de diğer makrofajlar tarafından fagosite edilir ve onlar da 

parçalanır. Böylelikle akciğerde sürekli fagositoz ve hücre parçalanması olur. 

Parçalanan makrofajlardan salınan ve fibrojenik faktör denilen madde, fibroblast 

proliferasyonuna ve bu sayede kollajen oluşmasına neden olur. Ve sonuçta silikotik 

nodüller oluşur27. Nodüller peribronşiyal ve periarteryel konumdadırlar. Başlangıçta 

0,3-1 mm büyüklüğündeki nodüller, zaman içinde birleşerek daha büyük nodülleri 

oluştururlar ve silikotik nodüllerin çevresindeki akciğer parankiminde amfizematöz 

genişleme olur (Bilir ve Yıldız, 2004). Normal akciğer mimarisinin fibrozisle geniş 

tahribatı sonucunda solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, sekonder kalp 

yetmezliği ve ölümle karşılaşılır (Greaves, 2000).  

 

                                                

 
27 Hiler lenf bezlerindeki lezyonlar “yumurta kabuğu (egg-shell)” paterniyle kalsifiye olabilirler ki, bu durum sık 
rastlanmasa da, silikozis için patognomoniktir (Balmes, 2007).  
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Klinik olarak kabul edilmiş üç28 formu vardır: 

Akut: Çok ince toza ağır/yoğun maruziyet sonucu (örn. kumlamada), birkaç ay 

gibi kısa bir süre içinde dispne ve kuru öksürüğün erken ortaya çıkışıyla karakterize ve 

genellikle ölümle sonuçlanan formdur.  Prognozu solunum yetmezliğiyle beraber ve 1-2 

yılın biraz üzerindedir. 

Subakut: Orta derece maruziyeti izleyen yıllarda dispne ve kuru öksürüğün 

zamanla ortaya çıktığı formdur. Progresif Masif Fibrozis (PMF) gelişebilir. Hem 

subakutta, hem de PMF’de mortalite yüksektir.    

Kronik: Düşük derece maruziyet sonucu göğüs röntgeninde nodüllerin, uzun 

yıllara yaygın olarak yavaş gelişimiyle karakterizedir (OHOH, 2004).  

  

Hastalıkla ilgili atak hızının, latent dönemin, insidansın, progresyon hızının ve 

hastalığın sonuçlarının temel belirleyenleri tozun konsantrasyonu, partikül boyutu ve 

maruziyetin süresidir (Levin ve Lilis, 2007). Epidemiyolojik olarak silika maruziyetiyle, 

hastalığın ortaya çıkışı arasında uzun bir latent dönem vardır. Hastalık riski, maruziyet 

düzeyine göre değişiklik gösterebilir (OHOH, 2007). Yalnız unutulmaması gereken 

nokta şudur: silikozisin en hafif dereceleri bile pre-morbid bir duruma, TB infeksiyonu 

ve akciğer kanseri riskinin artmasına ve ileri derece silikozis progresyonuna işaret 

etmektedir. Ve bunların her durumda öldürücü olduğu açıktır (Greaves, 2000). 

 

Silikozisin tanısında, en önemli bilgi meslek anamnezinden elde edilir. Ayırıcı 

tanıda en önemli yol gösterici yapılan işin niteliği, çalışma ortamı ve süresiyle ilgili 

bilgilerin eksiksiz olarak alınmasıdır. Klinik muayene bulguları, radyolojik bulgular ve 

solunum fonksiyon testleri tanı için yardımcı olacak diğer verileri sağlar. Ayrıca 

işyerindeki tozun türü ve içeriğini saptayacak toz ölçümlerinin yapılması gibi çevresel 

değerlendirmeler önemlidir. Yeterince koruyucu olabilmek ve kabul edilebilir düşük 

silikozis riski açısından işyeri maruziyet düzeyi günde sekiz saat, haftada beş gün ve 45 

                                                

 
28 Klinik tipoloji literatürde farklılık gösterebiliyor. Örneklersek: akut, akselere ve kronik olarak ayrım yapanlar 
(Greenberg ve ark. 2007; EOHS, 1998, Wagner, 1995), akut ve PMF olarak ayıranlar (Greaves, 2000) veya nodüler, 
karışık toz fibrozisi, diatomit ve akut olarak dört grupta (Aw ve ark.2007) değerlendirenler bulunabilmektedir.  
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yıl için tanımlanmalıdır (Greaves, 2000).  Türkiye’de riskli iş kollarında çalışan 

işçilerde yasal anlamda izin verilen kuvars seviyesi 0,25 mg/ m3’dür29. 

 

Çeşitli deneysel çalışmalar sürdüğü halde, silikozisin bugüne dek bilinen 

spesifik bir tedavisi yoktur; çünkü tozun akciğerden atılımını sağlayan30 ve fibrotik 

reaksiyon oluşumunu engelleyen bir yöntem bulunmamaktadır . Korunma, erken tanı ve 

komplikasyonların tedavisi önemlidir. Komplikasyonlar arasında tüberküloz, kor-

pulmonale ve Caplan sendromu31 bulunmaktadır.  İlerleyen olgularda, nefes darlığı için 

bronkodilatatör ilaçlar ve ventilasyon desteği düşünülmektedir. Silikozisin tedavisinde 

aerosilize alüminyum, polivinil piridin-N-oxide (koruyucu etkili bir polimer), 

tetranidine (antifibrotik etkili) gibi bazı ajanlar kullanılmış ancak başarılı sonuçlar 

alınamamıştır (Akkurt ve Arbak, 2003). Özellikle alümiyum sitrat tozu inhalasyonunun 

teorik olarak akciğerde kalmış silika partiküllerini kaplayacağı ve bu nedenle belli 

ölçüde semptomatik ilerleme sağlayacağı belirtilmiştir. Ancak bu yöntemin de nesnel 

hastalık parametreleri ya da toplam mortalite üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır (Greenberg ve ark. 2007). Ayrıca alüminyumun kendisi de diffüz 

interstisyel fibrozis riski taşımaktadır (Levin ve Lilis, 2007). Gelecekte potansiyel 

tedavi stratejisi olarak, interlökin-1 ve TNF-α gibi sitokinlerin inhibisyonu ve 

antioksidanların kullanımı önerilmiştir (Rimal ve ark. 2005). 

 

Tanıdan sonra maruziyetin kesilmesi, hastalık yönetiminde en önemli adımdır. 

Ancak maruziyetin kesilmiş olmasına rağmen hastalığın ilerlemeye devam ettiği 

durumlarla karşılaşılmaktadır32 (Taş ve ark. 2007). Hatta bazı yayınlar, başarılı bir 

akciğer transplantasyonundan ardından bile hastalığın ilerlemeye devam edebileceğini 

öne sürmektedir. 

                                                

 
29 Oysa yapılan çalışmalar 0,1mg/m3 ve üzerindeki kuvarsın maruziyetinin de silikozise neden olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde sınır değer 0,1mg/m3 tür. Ancak buna rağmen, sınırın 0,05mg/m3’e 
çekilmesi yönünde öneriler söz konusudur (Akkurt ve Arbak, 2003). 
30 Akut silikozisde, alveollerden silikayı fiziksel olarak atmak için terapötik amaçlı tüm/masif akciğer lavajı uygulanır 
(Balmes, 2007). Etkisi kanıtlanmamış olsa da, inflamatuvar reaksiyonu baskılamak için steroidler  kullanılmaktadır 
(Akkurt ve Arbak, 2003; Levin ve Lilis, 2007).  
31 Caplan sendromu ya da romatoid pnömokonyoz, pulmoner nekrobiyotik nodüller, romatoid artrit ve kömür işçisi 
pnömokonyozunun oluşturduğu tablodur (Taci Hoca ve Yurdakul, 2004). Tanımdan da anlaşılacağı gibi, kot 
kumlama sonrasında meydana gelen silikozisle ilgisi bulunmamaktadır.  
32 Özellikle subakut (akselere) silikozisde. 
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Radyolojide opasiteler görülür ve opasitelerin büyüklüğü ve yaygınlığına bağlı 

olarak klinik sınıflaması yapılır. Radyolojik bulgular ILO standartlarına göre 

sınıflandırılır33.  

 

Tablo 2-2: Küçük opasitelerin yoğunluk kategorileri (ILO)   

  Büyük Kategori                         Küçük Kategori  

Kategori 0 0/- 0/0 0/1  
Kategori 1 1/0 1/1            1/2  
Kategori 2 2/1 2/2 2/3  

Kategori 3 3/1 3/2 3/3  

     
     

Tablo 2-3: Pnömokonyoz opasitelerinin radyolojik sınıflandırılması (ILO)  

Opasite Türleri Opasite Büyüklüğü (çap veya kalınlık) 

    <1.5mm 1.5-3.0 mm. 3.0-10 mm. 

Küçük opasite         
1 cm'den küçük 

Yuvarlak p q r 

Irreguler s t u 

Büyük opasite        
1 cm'den büyük  

A Toplam büyüklüğü 5 cm.'ye kadar 

B Toplam büyüklüğü bir akciğer alanının 1/3'ü kadar 

C Toplam büyüklüğü daha fazla olan opasiteler 

 

Radyolojik değerlendirmede opasitelerin yaygınlığı ve büyüklüğü ifade edilirken 

ikili sembol kullanılır. Örneğin 0/1 ve s/t, yaygınlığın 0 ile 1 arasında ancak 0 

yaygınlığın daha hakim olduğunu, büyüklük açısından da s ve t opasitelerinin 

bulunduğunu fakat s opasitelerinin daha yaygın olduğunu gösterir. Bir başka örnekte 2/1 

ve q/r ise, yaygınlığın 2 ile 1 arasında ancak 2’nin daha hakim olduğunu, yine q ve r 

opasitelerinin varlığını ama q opastitelerinin daha yaygın olduğunu ifade eder. 

Radyolojik bulgular sadece opasitelerle sınırlı değildir; akciğer parankiminde, plevrada, 

mediastinumda ve kalpte çeşitli patolojik görüntüler de bulunabilir (Bilir ve Yıldız, 

2004).     

                                                

 
33 Detaylar için bkz. ILO, 2000. 
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Radyolojik incelemenin dışında solunum fonksiyon testleri de önemlidir, çünkü 

bu testler hem hastalığın türünü, hem de fonksiyonel bozulmanın derecesini verir. 

Ayrıca hastalığın seyrinin takibi ve maluliyet/iş göremezlik oranının belirlenmesi 

bakımından da değerlidirler. En temel iki test Zorlu Vital Kapasite (FVC: Forced Vital 

Capacity) ve Zorlu Ekspiratuvar Hacim (FEV1.0: Forced Expiratory Volume) 

değerleridir. FVC ve FEV1.0 mutlak değerler olarak elde edilebileceği gibi, belli 

değişkenler dikkate alınarak hazırlanmış “beklenen” değerlerin yüzdesi olarak da 

bulunabilir. Beklenen değerin %80 ya da üzerindeki değerler normal kabul edilir (Bilir 

ve Yıldız, 2004). 

    

2.2.2. Risk Açısından Eski ve Yeni Meslekler 

Silikozis için eskiden beri bilinen meslek kolları var. İlk akla gelenler arasında 

kuvarsdan zengin kayaların bulunduğu yerlerde yapılan  madencilik ve tünel kazma 

işleri, taş ocağı işçiliği, yol tamiratları, dökümcülük, taşlama, kumlama, ısıya dayanıklı 

tuğla üretimi, duvarcılık/tuğlacılık, cam imalatı, seramik yapımı, emay işleri sayılabilir 

(Levin ve Lilis, 2007). Bir de son zamanlarda ortaya çıkmış, görece yeni meslek 

kollarından söz edilebilir: Çin’de tatami yataklarının yapımı esnasında yüksek ısıyla 

kurutulmuş çamurdan kaynaklanan ince toz maruziyetine bağlı (Xiao ve ark. 2004) veya 

ABD’de kuvars ve kristobalit içeren dolgular satan bir diş malzemeleri firmasında 

çalışan işçilerde olduğu gibi (de la Hoz ve ark. 2004). Türkiye’de, teflon ve elektrik 

kablosu imalatı (Talay ve ark. 2007) yanında, tekstil işkolunda ortaya çıkan kot 

kumlama bu yeni alanlardan biridir. 

 

2.2.3. Türkiye’de Kot Kumlama ve Silikozis   

Türkiye, tekstilde ilk silikozis vakalarını 2004’te tespit etmeye başlamış ve ilk 

uluslararası yayın 2005’te yapılmıştır (Akgun ve ark. 2005). Diğer bir ifadeyle “tekstil” 

iş kolunda görülen bir meslek hastalığı olarak silikozis ilk kez Türkiye tarafından rapor 

edilmiş ve bugüne dek bir başka ülkeden benzeri bir rapor yayınlanmamıştır.  

 

İlk çalışmada anlatılan iki olgunun sunumudur. Ardından gelen yayında, bu kez 

ilk iki vakayı izleyen 14 hastalık bir vaka serisi sunulmakta ve konu daha geniş bir 

perspektiften değerlendirilerek hasta sayısındaki artışa dikkat çekilmektedir (Akgun ve 
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ark, 2006). Bu yayının dergideki tanıtımında Türkiye’de kot kumlamada görülen 

silikozisten yeni bir “patlama” , üstelik de “alarm verici” bir patlama olarak 

sözedilmiştir (Beach, 2006). Aynı yıl içinde bir başka yayın “editore mektup” 

bölümünde “kotları kumlamak genç insanları öldürüyor34” başlığı altında yayımlanmış 

ve dört ayrı şehirden, klinisyenler tarafından bildirilen 35 vakaya odaklanmıştır (Çimrin 

ve ark, 2006). Son uluslararası yayında, artık Türkiye’deki kot kumlamada silikozisten 

bir “epidemi” olarak sözedilmektedir (Akgun, 2008). Bu süre içinde konuyla ilgili ve 

daha çok vaka sunumu/klinik odaklı değişik ulusal yayınlar da yapılmıştır (Horzum ve 

ark. 2006; Şahbaz ve ark. 2007; Çımrın, 2007; Taş ve ark. 2007; Kılıçaslan, 2008).   

 

Tekstil ve hazır giyim sektörü içinde faaliyet gösteren taşeron firmaların büyük 

bölümü enformel35 olduğu için, kot kumlamada karşılaşılan sorunun Türkiye’de kaç 

kişiyi ilgilendirebileceği ancak tahminlere dayandırılmaktadır. Bu konuda en yetkili 

ağızların telaffuz ettiği rakamlar 90’ların başından, 2007’ye kadar yaklaşık 8.000 ila 

10.000 kişinin bu işi yapmış olduğu yönünde. Bu işte çalışanlar arasında 12-13 

yaşlarında işe başlamış çocuk işçilerin36 ve Türkiye’de yasal kaydı olmayan göçmen 

işçilerin çalıştırıldıkları yönündeki duyumlar, araştırma kapsamında görüşülen işçiler 

tarafından da doğrulandı. Bir usta: “çırağım o kadar ufaktı ki,  yere dökülen kumları 

kazana tekrar doldurmak için ayağının altına kasa koymak zorunda kalıyordu37” diye 

aktarıyor durumu. Özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Moldovya’lı göçmen 

işçiler, daha düşük ücretlerle kot kumlama atölyelerinde çalıştırılmışlar. Aralarında, 

ülkelerine döndükten sonra hastalananlar ve hatta ölenler olmuş. Bu bilgiler buradaki 

arkadaşlarına ulaştırılmış. Türkiye’li olup bu işi yapmış hiçbir kadın işçi bulunmuyor. 

Ancak göçmen işçiler arasında kadınların varlığından da sözediliyor.  

 

 

                                                

 
34 “Sand-blasting jeans kills young people”. 
35 Burada anlatılanları teyit edebilecek istatistiki verilere ulaşma olanağı bulunmamaktadır. Konunun uzmanları da bu 
tür kayıtların tutulmadığını ve ancak sektör içinde yer alanların tahminlerine güvenmek zorunda olduğumuzu 
belirtiyorlar.   
36 11 Eylül 2008’de, Büyükçekmece’de ruhsatsız çalışan sadece iki kaçak atölyeye yapılan baskında, 16 sigortasız 
çocuk işçi tespit edildi (haberin detaylari için bkz. Radikal, 13.Eylül.2008). Baskın son zamanlarda konunun 
gündemdeki yeri nedeniyle Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmıştı.  Türkiye’nin konuyla ilgili uluslararası ilk 
yayında sunulan iki vakanın, işe başlama yılları sırayla 13 ve 14 tür (ERS, 2005).  
37 Bu alıntı Komite’nin hazırlattığı “Silikozis beyazlatmaz, karartır” adlı bilgilendirme kitapçığındandır. 
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Hastalığın insidansıyla ilgili tahminler yukarıdaki ön kabule ve bir bilimsel 

tarama çalışmasına dayandırılıyor (Akgun, 2008). Bu çalışmada, hiçbir semptomu 

olmadığı halde daha önce bu işte çalıştığı tespit edilen 157 işçi, silikozis açısından 

taranıyor. Öncelikle spirometre ve ardından göğüs filmiyle değerlendirilen işçiler 

arasından 77 kişi, yani tarananların %53’ü, ILO pnömokonyoz sınıflamasına göre 1/0 

veya daha üst skorla silikozis tanısı alıyor. Hiçbir şikayetleri olmadığı halde yapılan bir 

tarama sonucu, taranan popülasyondan %53’ü hasta bulunuyorsa, bu durumda 8.000 ila 

10.000 işçinin çalıştığı düşünülen bir sektörden, en az 4.200 ila 5.300 arasında hasta 

bekleniyor38. Araştırmanın yazıldığı tarihe kadar, Türkiye genelinde yaklaşık 550 

hastaya ulaşıldı39. Hasta kayıtları, Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtları birleştirilerek tutuluyor. Son mevzuat 

değişikliğinden önce bu hastaların tanılarını Türkiye’de toplam üç Meslek Hastalıkları 

Hastanesi’nden birine giderek teyit ettirmeleri gerekiyordu. Bu hastaneler Ankara, 

İstanbul ve Zonguldak’ta. Yeni yönetmeliğe göre artık üniversite hastaneleri de meslek 

hastalığı raporu verebilecek yetkiyle donatıldı.  

 

Tespit edilen hastaların 300 kadarı Bingöl’de, ağırlıklı olarak Karlıova’nın 

Taşlıçay Köyü’nde yaşıyor. İstanbul’da ikamet ettiği düşünülen yaklaşık 120 hasta 

bulunuyor. Ve Nisan 2009 itibarıyla eski kot kumlama işçilerinden Türkiye genelinde 

silikozis yüzünden ölen hasta toplamı, 41’e ulaşmış durumda.       

            

                                                

 
38 Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Verem 
Savaş Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Kot Kumlama Yapan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşulları ve Silikozis 
Sıklığını Araştırma Projesi” kapsamında İstanbul ve Tekirdağ/Çorlu’da faal 15 işyerinde çalışan 93 işçinin de 
%38,8’inde hastalık bulunmuştu (Birgün, 21 Ağustos 2008).  
39 Silikozisin son zamanlarda yazılı ve görsel medyada fazla konu olması ve son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 

“kot kumlama tekniğinin kumaş üzerinde” yasaklandığının duyurulmasıyla beraber, yeni hasta sayısında artış olduğu 

bilgisi alınmıştır.   
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Konuyla ilgili son bir not olarak, kumlamanın bir teknik olarak İngiltere’de 

1951’de ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda40 1966’da yasaklanmış olduğunu da 

kaydedilim (Levin ve Lilis, 2007). 

          

                                                

 
40 O dönemde Avrupa Birliği (EU) değil, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) vardı.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Tezimde, öncelikle tekstil işkolunda silikozis tanısı almış hastalara büyüteç 

tutmak istedim. Kimdiler, nereden gelmişlerdi, kot kumlacılığı ya da kum rodeo denen 

işi nasıl bulmuşlar, hangi koşullarda çalışmışlar, ne zaman hasta olduklarını farketmişler 

ve ardından neler yapmışlardı hayata tutunabilmek için. Kısaca tanımlayıcı 

epidemiyolojik bir araştırma yapmayı amaçladım ve araştırmamın konusu bu temel 

sorular çevresinde şekillendi. Ancak sadece rakamlara tercüme edilecek bir bilgi de 

yeterli gelmedi. Onların “hikayelerini” de dinlemek istedim. Kendi ağızlarından, kendi 

yaşanmışlıklarından süzdükleri, gerçek hikayelerini. Bu nedenle sadece tanımlayıcı 

epidemiyolojik bir çalışma olmanın ötesinde, niteliksel bir araştırma tarafı da var 

tezimin. 

 

Silikozis tanısı almış ve İstanbul’da ikamet eden hasta listesi, Yedikule Göğüs 

Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kayıtlarını tek bir listede birleştirerek güncelleyen 

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı’ndan elde ettim. Kayıtlarda 131 hasta vardı ve hasta adı-

soyadı ve pek çoğunun telefonları yer almaktaydı. 19 hastanın telefon numarası 

bulunmamaktaydı. Bazı kayıtlarda çok açık olamayan adres bilgileri ve hastalıkla ilgili 

notlar da bulunuyordu. Hastaların her birini önce telefonla aradım. Bu liste içinden bir 

kısmının telefon numaraları ya yanlış ya da değişmiş olduğu için (toplamda 23 hasta), 

bazı hastalara ulaşamadım. Telefon ettiğim bir hastanın, bir ay önce vefat ettiği bilgisini 

aldım. Mükerrer kayıtları tarayıp, üç kaydı eledikten sonra, telefon numaraları 

doğru/geçerli olan toplam 65 hastayla yapılan ön görüşmede, yapılan araştırmanın 

niteliğini anlattım ve karşılıklı görüşme yapmak için izin aldım. Her hastaya, verdikleri 

kişisel bilgilerin hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmayacağı 

güvencesini vermeye özellikle dikkat ettim. 

 

Bu esnada, görüştüğüm hastalardan silikozis tanısı olduğu halde, başka bir 

meslek kolunda çalıştıkları (teflon işçiliği, taş ocağı, cam kumlama, v.s.) anlaşılan 

toplam beş hasta kapsam dışı bırakıldı. Ön tanısı silikozis olduğu için kayıtlarda 
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görünen, ancak Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde bu tanının doğrulanmadığı anlaşılan 

iki hasta elendi.  11 hastanın, hasta olduklarını öğrendikten sonra, temiz hava almak, 

aileleriyle birlikte zaman geçirmek ya da çalışamadıkları için daha rahat 

yaşayabileceklerini düşünmek gibi nedenlerden dolayı memleketlerine yerleşmiş 

oldukları öğrenildi. Bu hastalar da kapsam dışı bırakıldı. Öte yandan iki hastanın da 

halihazırda askerlik görevlerini yerine getirmek için başka şehirlerde olduğu bilgisi 

alındı. Aynı şekilde bu hastalar da araştırma kapsamı dışında değerlendirildi.  

 

Ön görüşmelerde, araştırmanın konusu ve kapsamı hakkında bilgi verildikten 

sonra karşılıklı görüşmeyi kabul eden 62 hastaya, evlerinde yüz yüze görüşerek anket 

uygulanması önerisi getirildi. Bu görüşmelerin yarıdan çoğunu kendim yaptım. Bir 

kısmındaysa, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri ve İstanbul Üniversitesi’nin diğer 

fakültelerinde okumaya devam eden genç arkadaşlar yardımcı oldular. Onlara, anket 

yapmak için hastalarla görüşmeye gitmeden önce, kot kumlama tekniğinin niteliği, 

hastalık, yaşanan süreç ve tezin kapsamıyla ilgili genel bir bilginin ardından, anket 

yaparlarken dikkat edilecek önemli noktalar hakkında bilgi verdim. Sekiz hasta dışında 

her hastayla, önceden randevu alınarak evlerinde görüşme yapıldı. Bu hastalardan 

altısıyla iki ayrı lokalde, ikisiyle de telefonla görüşüldü. Bir hasta dışında, telefonda ya 

da yüzyüzeyken görüşme talebimi reddeden çıkmadı. Son derece açık, işbirliğine istekli 

davrandılar ve hasta arkadaşlarına yönlendirme konusunda da yardımcı oldular.  

 

Görüşmeler esnasında, toplam 48 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Anketin 

görüşmeler sırasında uygulanabilirliği ve yaratabileceği sorunları görebilmek için, üç 

hastayla pilot uygulama yapıldı. Bu görüşmeler sonunda bazı soruların sorulma biçimi 

yeniden değerlendirildi ve ankete son biçimi verildi.  

 

Anket “kişisel bilgiler, “iş bilgileri” ve “hastalık bilgileri” bölümlerinden 

oluşmaktaydı. Çoğu kapalı, bir bölümü açık uçlu sorulardan oluşan anketler SPSS 

(sürüm 11.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA) programı ile değerlendirildi. Çalışma 

tanımlayıcı bir nitelik taşıdığı  için veriler temelde aritmetik ortalamalar, standart 

sapma, en küçük ve en büyük değerler ve yüzde dağılımlarla tanımlandı. Sadece sigara 

kullanımı, Brinkmann Indeksi (BI) kullanılarak hesaplandı. BI, günlük sigara 

tüketiminin sigara içilen toplam yılla çarpılmasından elde edildi (Aoki ve ark. 2000).  
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Anket dışında, üç hastayla yarı-yapılandırılmış mülakat yapıldı. Bu üç hasta, 

mücadele içinde öne çıkmış ve pekçok basın organına hastalıkları ve süreçle ilgili bilgi 

vermiş, dolayısıyla kendini iyi ifade edebilen hastalar arasından seçildi. Yaklaşık bir 

buçuk saatlik görüşmeleri kapsayan mülakatlardan biri kasete kaydedildi ve bant 

çözümlemesi yapıldı. Diğer hastalarla, görüşme süresince not alındı ve bu notlar 

derlendi. Ayrıca anket uygulanan hastalarla yapılan görüşmelerde, konuşulanlar sadece 

anket sorularıyla sınırlanmadı. Kendiliğinden açılan konular ya da ilave söylenmek 

istenenler de not alındı. Bir anlamda, anket uygulanan hastalarla da mini-mülakatlar 

yapılmış oldu. Bu mülakatlarda ya da yapılan ikili/toplu görüşmelerde alınan notlar, 

sayısal sonuçlarla birleştirilerek yine araştırmanın bulguları bölümü içinde 

değerlendirildi. 

 

Bunlar dışında, araştırmanın ufkunu genişletecek değişik etkinliklerde görüşülen 

hasta, uzman ya da aktivistlerden elde edilen bilgiler tezin değişik bölümlerinde 

“gözlem notları” olarak değerlendirilebilir. Özellikle, daha önce de belirttiğim gibi, bir 

yıldan uzun bir süreden beri silikozis işçilerinin öncelikle hukuki süreçlerine ve tedavi 

masraflarına destek olmak için oluşturulmuş Komite’nin bir üyesi olmam, başladığı 

günden bugüne mücadelenin ve gelinen noktanın anlamını, daha da önemlisi, sorunun 

görünmeyen veçhelerini kavramama yardımcı oldu. Sayısını anımsayamadığım kadar 

çok bilgilendirici ya da bilimsel toplantı, organizasyon ve iki eyleme katıldım. Bilimsel 

toplantılar arasında bana en önemli katkıyı, 12 Kasım 2008’de Türk Toraks Derneği’nin 

düzenlediği “Kot Kumlamacılığı ve Silikozis” konulu toplantı ve yine aynı derneğin 12. 

Yıllık Kongresi’ndeki (08-12 Nisan 2009) değişik oturumlarda ele alınan konular 

sağladı. Gerek bilgilendirici, gerek bilimsel toplantılar, gerekse Komite faaliyetleri 

sırasında hem hasta işçilerle, hem de konunun uzmanlarıyla etraflıca konuşma, tartışma 

ve bu sayede fotoğrafın tamamını görebilme şansım oldu.  

 

Bilimsel ya da enformel toplantıların dışında, işçilerle birlikte düzenlenen çeşitli 

aktivitelere de katıldım. Bunların kapsamı televizyon ya da radyo programlarından, 

vefat etmiş işçi ailelerine yapılan taziye ziyaretlerine kadar değişiklik gösterdi. Her 

birinin kendi içinde son derece öğretici olduğunu belirtmeliyim.    
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Elbette sorunun bir tarafında işçiler varsa, diğer tarafı da “işverenler”di. 

Özellikle Türkiye’deki hazır giyim sektörünün, küresel ekonomiye eklemlenmesi 

sürecini anlayabilmek ve kot kumlama işinin ne zaman ve hangi gerekçelerle popüler ve 

görece yüksek kazançlı bir iş koluna dönüştüğünü kavrayabilmek için, hazır giyim 

sektöründe 15 yıldan uzun sürelerde çalışmış, biri profesyonel üst düzey yönetici, ikisi 

de firma sahibi olan üç yetkiliyle derinlemesine mülakat yapıldı. Mülakatlar “gizlilik” 

ilkesi nedeniyle kaydedilmedi. Görüşmeler boyunca not alındı ve ardından notlar 

derlendi41. Tezin “Genel Bilgiler” başılığının ilk bölümünde anlatılanların temel 

dayanağı, biri dışında (o kişi artık hazır giyim sektöründe çalışmıyor) hala sektörün 

içinde faaliyet gösteren işverenlerin aktardığı deneyimlerden oluşmuştur.  

 

Kot kumlama işçilerinin yaşadıkları, özellikle 2009’un ilk üç ayında ard arda 

dört işçinin hayatını kaybetmesi ve onlar yararına düzenlenen organizasyon ve 

eylemlerin ses getirmesi nedeniyle, yazılı ve görsel medyada da geniş yer buldu. Elbette 

sorunun medyada görünür olma sürecini, sadece 2009’un ilk aylarıyla sınırlamak 

yanıltıcı olur. Olayın “insanlık dışı çalışma koşulları” yönünü ilk belgeleyen, 16 Nisan 

2007’deki yayınıyla Uğur Dündar yönetimindeki Arena42 haber programıdır ve bu 

tarihten sonra, değişen sıklıklarda basında yer almaya başlamıştır. Konunun basındaki 

yansımaları da araştırmanın perspektifini zenginleştirecek bir başka kaynak olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Süreç içinde, bir tanesi Erciyes Üniversitesi (Kayseri)-İletişim Fakültesi 

öğrencilerinden Soner Yıldırım’ın bitirme ödevi kapsamında, diğeri de Bilgi 

Üniversitesi’nden Ethem Özgüven yönetmenliğinde, Petra Holzer ve Selçuk 

Erzurumlu’nun katkılarıyla iki belgesel film hazırlandı. İlkinin adı “Dönüş”, diğerininki 

“Silikozis” olan bu belgeseller, özel gösterimlerinin yanı sıra IV. Uluslararası İşçi 

Filmleri Festivali’nde43 izleyiciyle buluştu. İlk belgesel Bingöl-Taşlıçay’dan İstanbul’a 

gelerek kot kumlama işinde belli sürelerde çalıştıktan sonra, hastalık tanısı alıp, 
                                                

 
41 Aslında sadece bu görüşmelerle yetinmeyip bugün hala aynı teknikle çalışan birkaç atölyede de benzeri görüşmeler 
yapmayı planlamıştım. Ancak değil merdiven-altı, piyasada son derece modern üretim yapan, iş güvenliği ve çalışma 
standartlarına son derece bağlı olduğu için oldukça “pahalı” olmasıyla tanınan bir yıkama firmasının yetkilisi de 
görüşme talebimi kabul etmedi. 
42 http://www.arenahaber.com/ayrinti.aspx?ID=89 (erişim tarihi: 09 Mayıs 2009) 
43 1-7 Mayıs, 2009 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleşmiştir. 
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çalışamadıkları için yeniden köylerine dönmek zorunda kalan işçilerle yapılan 

görüşmelere dayanırken, ikincisi özellikle Komite’nin çalışmalarına odaklanarak, tarihe 

not düşme çabası içinde olarak değerlendirilebilir. Hastaların çalışma koşulları, 

hastalıklarını nasıl anlamlandırdıkları, hayatlarının hasta oldukları anlaşıldıktan sonra 

nasıl değiştiği, yaşamdan beklentileri gibi pekçok konuda  kişisel anlatıları kapsayan ve 

aynı zamanda mücadele sürecinin nasıl şekillendiği ve hangi aşamalardan geçerek 

geliştiği noktalarında pekçok ipucu veren belgesellerden, kaynak olarak yararlandığımı 

söylemeliyim. 

Son olarak, yöntem konusunda özellikle belirtmek istediğim konu şu. Görüşme 

ya da anket yaptığım hastalarla konumlarımızı, “araştırmacı” ve “denek” olarak 

kurmamaya özen gösterdim. Bu bilinçli bir tercihin ötesinde, bir anlamda başka 

türlüsünün olamaması, başka bir konumda olmayı düşünemememle ilgili. Kendimi 

“bilen ve soran özne” olarak değil, samimi olarak “birlikte öğrenme” sürecinin içinde ve 

“yaşanan acıyı paylaşma” noktasında “dışarıdan değil, içeriden bakan”, kısaca “eşit 

konumda” yerleştirmeye çalıştım. Belki bu yüzden “akademik mesafemi” kaybettiğim 

zamanlar oldu. Ancak bugün hasta işçiler arasında güven ilişkisine dayalı 

“arkadaşlarım” varsa, sanırım bu samimi paylaşımın sonucu. Bu nedenle, hastaların 

anlattıklarının olabildiğince içten ve dolaysız olduğunu düşünüyorum. 

 

3.1. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma örneklem konusunda kısıtlı bir çalışmadır. Öncelikle, sadece 

İstanbul’da ikamet eden hastaları kapsamaktadır. Hasta kayıtlarındaki eksik bilgiler, 

zaman içinde iletişim bilgilerinin değişmesi, hastanın askerde ya da şehir dışında olması 

nedeniyle ulaşılamaması gibi  nedenlerden dolayı, bir çok hasta kapsam dışı kalmıştır. 

Bu nedenle temsil gücü sınırlıdır. 

 

Örneklemin sadece İstanbul’da yaşayan hastalar arasından seçilmiş olması, 

özellikle hasta popülasyonunun yoğun olduğu Bingöl ve Diyarbakır başta olmak üzere, 

diğer şehirlerde yaşayan hastaların bilgilerine ulaşımın yolunu kapatmıştır.  
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İstanbul’da yaşayan hastaların, belli ilişkiler ağının içinde bulundukları için 

sosyo-ekonomik durumlarının görece daha iyi olduğu düşünülebilir. Özellikle 

Komite’yle ilişkilenmiş oldukları düşünülürse, hastalıklarını belgeleme, yasal haklarını 

bilme ve hukuki mücadele noktasında, daha hızlı hareket etmiş olabilirler. 

 

Görüşmelerin bir kısmında, özellikle uzun süre önce bu işten ayrılmış olan 

hastalarda, bazı konuların yeniden hatırlanmasında zorluklar yaşandı. Bir takım 

görüşmelerde anımsamakla ilgili hiçbir güçlük yaşanamazken, bazılarında uzun aralar 

vermek zorunda kaldık.  Dolayısıyla görüşmelerde bellek faktörünün etkisi olmuş 

olabilir.  
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4. BULGULAR 

Bu bölümüde, araştırmanın niteliksel ve niceliksel bulguları resmi daha iyi 

tanımlayacak bir bütünlük oluşturması amacıyla harmanlanarak verilmiştir. Aşağıda 

bulguları sunulacak araştırma, kot kumlama işinde belli bir mesleki geçmişi olup, 

İstanbul’da ikamet eden ve silikozis tanısı alan 61 kişiyi kapsamaktadır.  

 

Tablo 4-1: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (n=61) 

      

Ortalama yaş (yıl):     32,6 ± 7,5 

Ortalama eğitim süresi (yıl):  5,5 ± 2,9 
 
Eğitim düzeyi: 
 

 
Okuma-yazma bilmiyor 2   

  Okuma-yazma biliyor 6   

  İlkokul   38   

  Ortaokul   8   

  Lise     7   

Medeni durum:        

  Evli   46   

  Bekar     15   
 
Askerlik       

  Yaptı   56   

  Henüz yapmadı  4   

  Çürüğe ayrıldı   1   

Ortalama çocuk sayısı:  2,6 ± 1,6  

Ortalama hane nüfusu:  5,2 ± 2,0 

Hane ortalama geliri (TL):      631,2 ± 259,8  

      
 

Tablo 4-2: Hastaların Sigara İçme Durumu   

      

Halen sigara içen (n):   28   

Ortalama Bİ:     222,6 ± 157,1 

Geçmişte sigara içen (n):   26   

Ortalama geçmiş sigara Bİ si:    366,3 ± 450,4 

Hiç sigara içmeyen (n):   7   
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Tablo 4-3: İşyeri ve Çalışma Koşulları   

      

İşe giriş muayenesi:     n   

  Var   8   

  Yok     53   

Günlük çalışma süresi:     

  10 saat   3   

  11 saat   14   

  12 saat ve üstü   43   

Vardiya sistemi:      

  Var   57   

  Yok     4   

Sigorta:       

  Var   12   

  Yok   35   

  Bir süre var   14   

Denetim:       

  Geçirmiş   25   

  Geçirmemiş   36   
 

Tablo 4-4: Hastalığa İlişkin Özellikler   

      

Tanı yeri:       n   

  Devlet Hast.   34   

  Üni. Hastanesi     24   
 
 
Tanı yılı:       

  2006   6   

  2007   30   

  2008     19   

TB tanısı:       

  Var   15   
 
 Yok     46   
 
Meslek hastalığı tanısı:     

  Var   37   

  Yok     24   

 

Bu işi daha önce hiç duymadığı halde, genellikle bir arkadaşı ya da akrabasının 

tavsiyesiyle bulanlar ağırlıklı (%82). Öyle ki, bir aileden yasal çalışma yaşından küçük 

ve çalışma yaşındaki tüm fertler iş olduğu için İstanbul’a göç edebilmiş. Daha da çarpıcı 

olan, bir şehrin bir köyünün tamamı, Bingöl’ün Taşlıçay Köyü’nün çalışabilecek 
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durumdaki tüm erkekleri aynı işi yapmak üzere İstanbul’a göç edebilmiş. 100’ün 

üzerinde tahmin edilen hasta var aynı köyden.  

 

“Hayvancılıkla geçinirdik biz köyde. Köye terör yüzünden koruculuk sistemi geldi. 

Korucu olmayanlar hayvanlarını yaylalara çıkaramadıkları için mecbur satmak 

zorunda kaldı. Bu iş, İstanbul’da ailelerimizi geçindirebileceğimiz ekmek kapısı oldu. 

Bizim aileden, yakın ya da uzak akrabalardan, aynı işi yapmış en az 60 kişi vardır. 

Abilerim, yegenlerim, amcalarım, kim varsa…”.  

 

Bir başka örnekte, baba bu işi yapmak için İstanbul’a gelmiş, kendi 

imalathanesini açmış ve iki oğluyla birlikte aynı işte çalışmış. Bugün hem baba, hem de 

çocuklar hasta. Bir diğerinde dört erkek kardeş, aynı işte çalışmışlar ve biri ağır olmak 

üzere hepsi hasta. Bir başkası, en yakın arkadaşlarından birinin yanında çalışmış, hatta 

tam da bu nedenle bir tür “ihanet” gördüğü için, arkadaşı aleyhine dava açmıyor ama 

Komite’nin çalışmalarına destek veriyor. Hastanın kendisi dışında aile fertlerinden en az 

birinin aynı işte çalışma oranı %62,3. 

 

İstanbul’a bu işi yapmak üzere gelenlerin %60,7’si ekonomik nedenlerle, 

%13,1’i de zorunlu göç nedeniyle burada. Bu iki neden dışında, görüşülenlerin bir kısmı 

İstanbul doğumlu olduğu ve halen İstanbul’da ikamet ettikleri için, göç sözkonusu değil. 

Bir kısmı da “çok küçük yaşta gelmek, merak etmek, aileden kaçmak veya farklı aile 

meseleleri” gibi nedenlerle şehre geldiklerini belirttiler. 

 

İşe giriş muayenesiyle ilgili soruyu duyduklarında, çoğu zaman şaşkın ve soran 

bakışlarla karşılaştım. Konuştuğum işçilerin büyük bir bölümü böyle bir sorunun ne 

anlama geldiğini anlamakta bile güçlük çekti. Çalışanların %86,9’unda işe giriş 

muayenesinin yapılmamış olduğu anlaşıldı. Kalanlar da, işe girişlerinde sağlık raporu 

istendiği için, en yakın sağlık ocağına giderek istenen raporu aldıklarını ifade etti. 

 

Günlük ortalama çalışma süresini, 12 saat ve üstü olarak belirtenlerin oranı 

%70,5. Ortalama 10-11 saat arasında olduğunu söyleyenlerse %10,3. Ortalama çalışma 

süresi, haftalık 45 saat olan yasal çalışma süresinin çok üzerinde kalıyor; en iyimser 

tahminle 60 saat. Görüşmelerde bazı işçiler aslında Cumartesi günleri yarım gün 
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çalışmaları gerekirken, uygulamada o günün de genellikle öğleden sonraya sarktığını 

ifade etti. Siparişlerin daha yoğun olduğu dönemlerde çalışma süreleri iyice uzamış.  

 

“Fazla mesai yaptığımız zaman iki ya da üç gün hiç çıkmadığımız olurdu. Orda 

yatardık. Yemeğimizi orda yerdik. Bazen yemeklerdeki kumdan, yemeği yiyemezdik. 

Kulaklarımızdan, burnumuzdan, üstümüzden, başımızdan, heryerimizden  kum çıkardı”.  

 

Sadece iki işçi haftada 5 gün (%3,2), 50 (%82) işçi 6 gün, dokuz (%14,8) işçi de 

7 gün çalıştıklarını dile getirdi. Yedi gün çalıştığını belirten işçilerden ikisi, aynı yerde 

Pazar günleri de bekçilik yaptığını ifade etti. 4 işçi dışında çalışanların tamamı vardiya 

usülü ile çalıştığını (%93,4) ve bir yer hariç (orada üçlü: sabah-öğle-akşam) sistemin bir 

hafta gece, bir hafta gündüz şeklinde işlediğini belirtti. 

 

Bu işin cazip olmasının en önemli nedenleri arasında çok kolay öğrenilmesi ve 

uygulanması geliyor. Hiçbir özel yetenek, beceri ve deneyim gerektirmeyen, ortalama 

bir buçuk-iki aylık44 bir çıraklık döneminden sonra işin öğrenildiği, hatta ustalığa 

geçildiği bir iş. Bir diğer neden de o zaman için maaşının nitelik gerektirmeyen diğer 

işlere göre çok daha yüksek olması olarak çıkıyor karşımıza. İstanbul’da Küçükköy-Su 

Deposu olarak geçen ve irili ufaklı pekçok atölyenin bulunduğu bölgede bu işi yapmış 

bir işçinin anlattığı gibi: 

 

“Bir de bu iş o zaman çok popüler olmuştu biliyor musunuz?  Yani niçin popüler 

olmuştu, şimdi bir insan bir yere gidip çalıştığı zaman 300 milyon, 350 milyon alıyordu. 

Oraya giren 400-450 belki de haftada 200-250, öyle para veriliyordu. Usta 

bulunmuyordu bir kere. Bir kere o zaman usta yoktu yani, herkes o kum rodyonun 

ustasını arardı. O onun ustasına, Depo’da, Sudeposu Küçükköy'de, o onun ustasını 

çalardı, o onun ustasını çalardı, öyle bir şeye gelmişti yani. Tabii çok popülerdi yani. İş 

şeyine yıkılıyor, nasıl yıkılıyor yani geliyor içeriye beşbin, altıbin tane, içeriye yıkılıyor, 

kimse usta bulamıyor yani. Kim kimden adam alırsa. İşte o zaman çalışıyordum ben”. 

 

Bir başka işçi “ev kiram 80 milyon TL iken, 600 milyon TL maaş alıyordum” 

dedi. Bugün çalışanlar arasında bile, yıllar önce kum rodeodan kazandıkları parayı 

                                                

 
44 Hatta konuştuğum işçilerden biri sadece “bir hafta” çıraklık yaptığını, sonra usta olduğunu söyledi. 
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kazanamayanlar var. Bir yandan “evet sağlığımız kurtuldu belki ama bütün gün 

direksiyon sallıyorum hala 10 yıl45 önce kazandığıma yaklaşamıyorum. Yine de 

çalışırdım belki bugün sırf parası için” diyenlere, diğer yandan “milyarlar verseler, 

dünyayı verseler çalışır mıydım bu hastalığı bilseydim” diyenlere rastlamak mümkün. 

İşçilerin %85,2’si kot kumlama öncesi ya da sonrasında başka işler yapmış. Bu işler çok 

değişik nitelikteki işler. Ancak bugün hastalığına rağmen, dökümcülük ya da kahvede 

çalışmak gibi benzer riskler içeren ya da kağıt toplamacılığı ve inşaatlarda iş olduğu 

zaman çalışmak gibi efor gerektiren işleri yapanlar da var. Hastalığı nedeniyle 

çalışamayacak durumda olduğu (halsizlik, nefes darlığı, çabuk yorulma, ağrı gibi 

nedenlerden), yeni bir işe girmesi için gereken sağlık raporunu alamadığı ve kendine 

uygun, hafif bir iş bulamadığı için çalışamayanların %45,9  olduğu görülüyor.  

 

Çalışanlar “ele güne muhtaç olmamak ve çoluk çocuklarını geçindirmek 

zorunda” oldukları için iş bulmuşlar. Çoğu düzenli bir gelir sağlamaktan yoksun, geçici 

işler. İş olduğu zaman gidilen ya da müşteri gelirse para kazanılan düzensiz işler. Bu 

nedenle ortalama aylık gelir tahmini yapmakta zorlanılıyor.  

 

Hasta olduklarını farkedene kadar ortalama 4,846 yıl çalışmışlar. Çalıştıkları 

yerler, ortalama 38,447  kişinin çalıştığı büyüklükte atölye ya da fabrikalar. Bu veriler 

ışığında bakıldığında, hiç de “merdivenaltı” tanımına uymayan ve çoğunlukla 10-49 

arasında çalışanın olduğu iş yerleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
45 1999’da 1.000 TL aylık aldığını ve şimdiki kazancının en fazla 700 TL olduğunu belirtti. Bu işçi İstanbul’da kum 
rodeo işini ilk yapanlardan biri. 
46 4,8 ± 4,1. Burada standart sapmanın çok yüksek olduğunu görüyoruz çünkü en küçük değer 0,6 yıl iken, en büyük 
değer 15 yıl.  
47 38,4 ± 39. Burada da standart sapma çok yüksek çünkü en küçük değer 2 iken en büyük değer 300. 
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Şekil 4-1: İşyerlerinin çalışan sayısına göre dağılımı 
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İşyerleri ağırlık sırasına göre en fazla Küçükköy, Esenyurt, Merter ve Habipler 

semtlerinde yoğunlaşmış.   

 

Hiçbir işçi çalışma koşullarının neden olabileceği sağlık riskleriyle ilgili bir bilgi 

almamış. Konuştuğum hiçbir hasta, kendilerine böyle bir bilginin hiçbir yetkili ağız 

tarafından verilmediğini söyledi. Çalışmaya başladıkları zaman, çalışma koşullarının 

ciddi bir sağlık sorunu oluşturabileceğinden hiçbirinin haberi olmamış. Ancak başlarken 

ya da bir süre çalıştıktan sonra, hasta olabileceklerini kendileri düşünüp soranlar olmuş 

(%34,4). Ya işverenlerine sormuşlar, ya da iş arkadaşlarıyla konuşmuşlar. Bir işçi, 

işvereninin verdiği yanıtı şöyle aktardı: 

 

“Yok canım, olur mu öyle şey. Bu deniz kumu. Yıkanmıştır, temizdir, doğaldır. Biz bir 

bira içiyoruz geçiyor. Size de maske veriyoruz, ayran veriyoruz, yoğurt veriyoruz zaten. 

Bak herkes memnun burda. Sen de ister çalış, ister çalışma”. 

 

Soru sormama nedenlerini “cahildik, birşey anlamıyorduk; hiç aklımıza gelmedi; 

ben sessiz biriydim; geçim sıkıntım vardı zaten, soru sorarsam işten çıkarılmaktan 

korktum; tozdan bir şey olmaz diye düşündüm; hiç şüphelenmedim; iş vermiş bana 

adam, adama hesap soramazsın ki, işine gelirse çalışırsın; koca fabrikaydı, burda ne olur 

ki bana diye düşündüm; çok işsiz kaldım, yeter ki iş olsun, ne olursa yapardım; ilk 

işimdi, hiç aklıma gelmedi” gibi gerekçelerle açıklayanlar oldu. Arkadaşlarıyla 

tartışmışlar bazıları ama maske takıp, ayran içerlerse sonuçta kumun zarar 

İşyeri 

Sayısı 
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vermeyeceğine karar vermişler. Bir başka neden de “yer” çalışmasıyla, “omuz” 

sisteminin ayrımından kaynaklanıyor. Yer sisteminde, işçi ve çalışılacak kumaş birlikte 

bir kabine giriyorlar. Parça yerde ve kum parçanın üzerine o kabinde püskürtülüyor. 

Yerdeki parçaya ayak yardımıyla müdahale ediliyor. Kumlamanın yeni başladığı 

yıllarda yaygın olan sistem yer sistemi ve kabin içindeki hava işe başladıktan kısa bir 

süre sonra dayanılmaz bir hal alıyor. Ancak zamanla kabin, işçinin dışına çıkacağı bir 

yere taşınıyor. Çalışılacak parça kabinde kalırken, işçi dışarıdan omuzundaki hortumla 

işlem yapıyor. Bu sistemde toz maruziyeti, yer sistemine göre daha az. Omuz sistemiyle 

çalışanlar, bir anlamda dışarıda bulundukları için, korunduklarını ve ortaya çıkan tozun 

sağlıkları açısından çok da tehlikleli olmayacağını düşünmüş. Aslında bu sistemde, 

sağlık açısından hiçbir risk yaratmadan çalışmak mümkün ki, hala bu iş için kullanılan 

uygun sistem, makina ve kişisel koruyucu ekipmanı satan firmalara rastlayabiliyoruz48.    

 

Maske her yerde verilmiş. Alınan tek standart güvenlik önlemi. Ancak toz 

maskesi değil hiçbiri. İşportada kolayca bulunan, en ucuz, hiçbir koruyuculuğu olmayan 

bez maskeler. Onlar da bazı yerlerde günlük, bazı yerlerde haftalık verilmiş. 

Zamanından önce talep edildiğinde istekler dikkate alınmamış. Üstüste iki maske takan 

bir işçiye “beni zarara sokuyorsunuz” demiş patron bir keresinde. Hatta bu yüzden azar 

işitenler olmuş. Maske dışında hiçbirşeyin verilmediğini, hatta kendi iş elbiselerini bile 

kendilerinin  almak zorunda kaldıklarını belirtenler oldu. Birkaç yerde kulaklarına toz 

kaçmasın diye pamuk, birkaç yerde de koruyucu gözlük ve eldiven verilmiş. 

 

“Maske takardık çalışırken. Bazen 3-4 tane maskeyi üst üste takardık da yine 

ağzımızdan girerdi kum. Vardiya usulu çalışırdık. Vardiyası bitenlerin maskelerini 

alırdık, koyardık hepsini üstüste. Yüzümüzde kocaman bişey olurdu. Yeni aldığımız 

maskeyi de en alta koyardık, toz almasın diye. Ama bu maskeler üstüste takılınca, 

havasızlıktan çamura dönerdi. Ne olsun ki… Bir keresinde bir firma bir tane maske 

getirmişti, 200 dolardı. İşte onu takmamız lazımdı hep. Ama ne yapıyorduk, 2 milyon 

veriyorduk, 20 tane maske alıyorduk."  

  

Maske dışında, toz kontrolü konusunda yıllardır bilinen ventilasyon ve ıslak 

zeminde çalışma önlemleri (Wagner, 1995) hiçbir yerde uygulanmamış. Hatta bu 

                                                

 
48 Bir örnek için bkz. Ek. 1. 
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durum, deniz kumundan tasarruf edip, defalarca kullanılması için toplanarak yeniden 

tanklara doldurulma noktasında, neden ıslak zemin uygulamasının hiç olmadığını ve var 

olan havalandırma sistemlerinin neden yetersiz olduğunu gayet iyi açıklıyor. Aynı 

kumdan defalarca yararlanmak için, sonlara doğru iyice incelerek, toz haline gelmiş 

kum kullanılmış işlemlerde. Amaç ya da öncelik, kumun dışarıya çıkışını olabildiğince 

engellemek olmuş. Bu nedenle havalandırma, basit ev tipi fanlardan ibaret kalmış. 

Neredeyse hiçbir yerde işlevsel ve koruyucu olmamış. O yüzden çalıştıkları mekanları 

anlatırken işçilerden birinin belirttiği gibi: 

  

“Tabii o kumu tekrar kullanıyorsun yani o toz haline gelene kadar zaten o fan ancak 

onun o tozunu çekebiliyor. Bizim çalıştığımız yerde hayvan bağlasan durmazdı. O kadar 

kötü, o kadar toz. Altı lambaya rağmen, kimse kimseyi görmezdi tozdan, yani o 

pozisyonda. Bizi bırak yan komşularımız dışarıya çıkan tozdan rahatsız olup, şikayet 

etmişlerdi”. 

 

Hastaların sadece %19,7’si kum rodeo işi yaparken sigortalı çalışmış. %57,4’ü 

sigortalı değilken, %23’üne de belli bir süre sigorta yaptırılmış ki, bunlar arasında 

sadece birkaç günlük sigortalı gösterilenler de var. Sigortalarının olmadığı, çalıştıkları 

firma için değil de başka bir firma adına işlem yapıldığı ya da eksik yatırıldığı bir 

şekilde sağlık hizmetine ulaşma ihtiyacı belirdiğinde ortaya çıkmış. O noktada ya yeşil 

kart için başvurmuşlar, ya da yakınlarının desteğiyle özel hizmet satın almak zorunda 

kalmışlar. Bir kısmı başka bir işte çalıştığı için sigortalı olma hakkına kavuşmuş. Ancak 

hastalıklarını bir meslek hastalığı olarak belgeleyebilmek için, kumlama işinde 

çalıştıklarını gösterecek kayıtlara ulaşılamıyor.  

 

İşyerlerinin herhangi bir denetim geçirip geçirmediği sorusuna %59’u hayır 

yanıtı verdi. Denetim geçirdiklerini söyleyenlerin büyük bölümü de “gelenler bizim 

yanımıza hiç uğramazdı” dediler. Büyük bir firmada çalışan bir işçi; 

 

“Sigortadan denetime gelirlerdi. O zaman sadece sigortalı olan beş-altı kişi kalırdı 

içerde. Bizi yakınlara, kahveye filan gönderirlerdi. Ortadan kaybolurduk üç saat filan. 

Çay, kahve, yemek filan, sırtı sıvazlanıp gönderilirdi denetime gelenler. Ceplerine para 

koyulurdu. Bazen patron arabasını gönderirdi memuru aldırmak için. Ne beklersin ki bu 

denetimden. Bağlanırdı adam. Bi de elinde poşetlerle çıkardı. Patron mu, biz mi yani”? 
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Denetime gelenlere değişik rüşvet mekanizmalarının işletildiği konusu Belediye, 

Maliye, Çalışma Bakanlığı, Zabıta ya da Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurumların 

herhangi biri tarafından bir biçimde denetim geçirmiş işyelerinde çalışan işçilerin 

birleştiği bir konu. Ayrıca, birkaç kez Çalışma Bakanlığı’ndan gelen müfettişlere, 

onların çalıştıkları bölüm gösterilmemiş. Bir keresinde de gelen müfettiş, çalışanların 

yanlarına gidip “maske takıyor musunuz” diye sormuş ve ayrılmış. Sağlığa aykırılık 

gibi gerekçelerle kapatılan bir işyeri duyulmadığı gibi49, bir işyerinin aynı güvensiz 

koşullarda çalışırken ISO 9000 belgesine sahip olduğunu bile belirtenler oldu. 

 

Hastaların %62,3’ü eski işyerlerinin çalışmadığını, %8,2’si de çalışıp 

çalışmadığını bilmediğini söyledi. Eski işyerinin çalıştığını söyleyenler ayrıca ya yeni 

bir isimle çalıştığını ya da kumlama bölümünün kapalı olduğunu belirtti. Bu işyerlerinin 

bir kısmı İstanbul dışına, başka bir şehre taşınmış.    

 

Çalışmaya başlamadan hiçbir işçinin, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı 

sonucu çıktı. Özellikle çalışmaya erken yaşlarda başladıkları göz önüne alınırsa, 

sonucun böyle çıkması beklenmedik bir durum değil. İlk olarak neden doktora gitmiş 

olduklarını %62,3’ü (n=38)  belli şikayetleri olduğu için, %37,7’si (n=23) bir akrabası 

ya da arkadaşının hasta olduğunu duyduğu için, %6,6’i (n=4) askerdeyken hasta olduğu 

ortaya çıktığı için, %19,7 si (n=12) kampanya ve yayınlar nedeniyle50 ve %18’i (n=11) 

de diğer nedenlerle açıkladı51. Belli şikayetleri olması nedeniyle doktora gidenler 

arasında söz edilen en önemli semptom, efora bağlı nefes darlığı (merdiven çıkarken, 

hızlı yürürken ya da spor yaparken tıkanma hissi gibi). Ardından öksürük, göğüs ağrısı, 

sırt ağrısı, kilo kaybı, halsizlik/yorgunluk, öksürürken kan gelmesi, ses kısılması, gece 

terlemeleri gibi semptomlardan bahsediliyor. Askerdeyken hastalığının anlaşıldığını ve 

çürük raporu alarak askerden ayrıldığını duyduğumuz onlarca hasta bulunmasına 

rağmen, anketi yanıtlayanlar arasında sadece dört kişi böyle bir durumdan sözetti. 

                                                

 
49 Yapılan yayınlar ve eylemler nedeniyle, Ağustos 2008’e dek 12 atölye kapatıldı (detaylar için bkz. 
http://www.bianet.org/bianet/diger/109375-mufettislerin-bulamadigi-kot-taslama-atolyeleri-gece-calisiyor) ancak 
burada söz edilen, işin en popüler/yoğun olduğu dönemleri kapsıyor. 
50 Hiçbir başka neden olmaksızın, sadece yayın ve kampanyalar nedeniyle doktora gidenler, toplam üç kişi. 
51 Toplamın yüzü geçmesinin nedeni, birden fazla seçeneğin birlikte olmasının mümkün olması. Örneğin bir işçi hem 
bir arkadaşı hasta olduğu için, hem de kampanya/yayınlar nedeniyle doktora gidebiliyor. 21 kişi birden fazla 
gerekçeyle doktora gitmiş.   
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Askeri hastaneler bu hastalara tanı koymakta zorlanmışlar. Kampanya ya da yayınlar 

arasında en etkili olanı 2007’de bu konuyu bir sorun olarak anaakım medyaya taşıyan 

Arena programı. Arena’nın yayınıyla hem böyle bir meslek hastalığının varlığına, hem 

de olayın boyutuna dikkat çekerek önemli bir bilinçlendirme işlevi gördüğü 

söylenebilir. Ardından hem gazete ve süreli yayınlarda yer alan haberlerle olayın daha 

fazla görünür olması, hem de Komite’nin yürüttüğü çalışma ve etkinliklerin etkisi ve 

basındaki yansımaları farkındalığın artışındaki diğer etkenler. Aslında hedeflenen 

Sağlık Bakanlığı’nın bu işte çalışan tüm işçilerin kamu kurumlarında hiçbir ödeme 

yapmadan sağlık kontrolünden geçirilmesine yönelik özel bir ulusal kampanya 

başlatmasıyken, konuyla ilgili ilerleme kaydedilmemiş. Yine de, bu çap ve kapsamda 

olmasa bile, en azından belli şehirlerdeki hastalar için, başka ilişkileri devreye sokarak 

bir takım programlar yürütülebilmiş52.      

 

İşçiler bir nedenle doktora gittikten sonra (başlangıçta çok zor da olsa), silikozis 

tanısı almışlar. İlk tanıları en büyük yüzdeyle Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastesi’nde 

koyulmuş (%50,8). Ardından İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 

geliyor (%34,4). 30 kişi 2007’de (%49,2), 19 kişi 2008’de (%31,1) ve 6 kişi de 2006’da 

(%9,8) tanı almış.  Tanı için %27,9’una invazif bir işlem53 yapılmış. Ayrıca %24,6’sına 

tüberküloz tedavisi uygulanmış. Şu ana kadar %60,7’si aldıkları tanıyı Meslek 

Hastalıkları Hastanesi’nde doğrulatarak, silikozisin bir meslek hastalığı olduğunu 

belgeleyebilmiş. Belgelemeyenler arasında sigortalı çalıştığını ispat edemeyenler, 

hastalıklarını belgelemek istemeyenler ve işlemleri devam edenler var. Meslek 

hastalığını belgeleyenlerin çok küçük bir bölümü yasal haklarını  alabilmişken (iş 

göremezlik/maluliyet maaşları ve emeklilikleri), büyük bir çoğunluğu bir avukata 

vekalet vererek hukuki süreci işletmeye başlatmış durumda. Her hastanın çevresinde 

temas içinde olduğu kendi durumdaki başka hastalar mevcut. 

 

                                                

 
52 2007’de Bingöl’den eski kot kumlama işçisi 187 kişi, Karlıova İlçe Belediyesi ve Kaymakamlığı kanalıyla 
Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesi’ne taşınmış. 2008’de Muş’un Bulanık İlçesi, Toklular Köyü’nden aynı 
durumdaki 64 kişi, minübüslerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüş. 2009’da Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi ve Demokratik Toplum Partisi işbirliğiyle yine benzer durumdaki 40 işçi, önce Diyarbakır 
Dicle Üniversite Hastanesi ve ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne nakledilmiş. Son iki organizasyonda 
Komite’nin de önemli katkısı bulunuyor.  
53 Bunlar arasında bronkoskopi, açık akciğer biyopsisi, trans-bronşiyal biyopsi, torakotomi gibi işlemler 
bulunmaktadır.   
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Anketin son sorusu, hastaların hayatlarının bundan sonraki bölümünde gerek 

hastalıkları gerekse hayatın geneline dair ne yapmayı planladıklarıyla ilgiliydi. Özellikle 

bu soruda yaşanan acıların ağırlığı, ölümcül bir hastalıkla mücadele etmenin yükü, 

yoksulluğun/çaresizliğin büyüklüğü ve isyan ve umutsuzluğun yansımalarını taşıdı 

anlatılar. Bir hastayla görüşmem esnasında, hastanın alkollü olduğunu farkettim. 

Hastalığı ilerlemiş, kilo kaybı hızlanmış, nefes alması güçleşmişti. Bir süredir geceleri 

nebulizatör kullanmak zorundaydı. Bakışlarımdaki kaygıdan farketmiş olacaktı ki, 

neden alkol aldığını açıklamak gereği duydu: 

 

“Artık ne yapıcaz bundan sonra? Halime bak. Çocuklara bakınca kötü oluyorum. Bak 

bu küçük kızımın resmi. Okuyor daha. Kötü oluyorum, göremiycem ki. Ağlayabilmek 

için içiyorum. İçiyorum, rahat rahat ağlayabiliyorum. İçmesem n’olur, öleceğimi 

biliyorum. Öleceğim işte”. 

 

Bir diğeri şöyle özetledi içinde bulunduğu durumu: 

 

“Kaç arkadaşım öldü, kaçı hasta, yatalak. Sonum belli benim de, ne yapacağım ki… Ben 

bitmişim zaten. Ne yapacağım bundan sonra. Çalışma desen, çalışma yok. İş yapsam, 

ağrımaya başlıyor her tarafım. Korkudan kontrole gidemiyorum. Daha iyi misin 

diyecekler? Tedavi olsa, olayım. Yok. Bekliyoruz ne kadar yaşayacağımızı. Sürünüp 

gideceğiz böyle. Ben bitmişim zaten.  Maksat çocuklarım kurtulsun”. 

 

Çocukları için bir şey yapmak en önemli bağı oluşturuyor hayatla aralarında. Bir 

an önce emekli olmak istiyorlar, bu haktan onlar yararlanabilsin diye…   Çocukları için 

bir şey yapamamak da en büyük çaresizliği oluşturuyor öte yandan. “Baba bana şunu al 

dediğinde çocuklarım, ben alamıyorsam n’apayım öyle yaşamayı. Ölmüşüm ben zaten. 

Ölsem daha iyi”. 

 

Kısa bir süre önce bir işçinin, Boğaziçi köprüsüne çıkarak intihar etmeye 

teşebbüs ettiği haberi ulaştı54. Bu haberden önce konuştuğum hastalardan biri de benzer 

bir biçimde şöyle isyan etmişti:  

 

                                                

 
54 İşçinin “majör depresyon” tanısıyla, tedavisine başlandı ve dinlenmesi için şehir dışında, sakin bir yere gönderildi.  
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“Maddi imkanım yok. Evimi geçindiremiyorum. Mazot bidonumu alıp kendimi yakmak 

istiyorum köprüde. Gazze için bile para toplanıyor, bize hiçbirşey yapan yok”.  

 

Bir diğeri de kardeşinin, kendisiyle aynı yerde çalıştığını bir türlü ispat 

edemediği için, eski işyerini yakmaktan sözetmişti.  

 

Daha teslimiyetçi ama aynı çaresizliği yansıtan benzer bir anlatı Soner Yalçın’ın 

Dönüş adlı belgeselinde de var. Arena’nın kaydından alıntıladığı bir bölümde, genç ve 

yatağa mahkum bir hastanın söylediklerine yer vermiş Yalçın. Hasta içine düştüğü 

karamsarlığı şöyle anlatıyor: 

 

“Şu anda sadece beni mutlu eden geceler. Niçin geceler? Geceleri o kadar güzel oluyor 

ki… Rüyalar görüyorum. Yürüyebiliyorum. Top oynayabiliyorum. Masa tenisi 

oynayabiliyorum. Okey oynayabiliyorum. Bazen evlenebiliyorum. Bazen çocuğum 

oluyor. Herşeyim oluyor. Sonra bir uyanıyorum, rüya! Ya, bazen oluyor, gündüz 

olmasını hiç istemiyorum”. 

 

Küçük bir grup, özellikle çok genç olanların bir kısmı, sonuna kadar gitmeyi 

düşünüyor. Örneğin akciğer nakli55 yaptırmak için herşeyi göze alanlar var. “Viyana 

iyiymiş bu işte ama ben burda da olsam razıyım. Birkaç yıl daha yaşamak için ne olursa 

yaparım. Başvuruda bulundum”.  

 

Diğer yandan, hukuki sürece tutunmak yaşamlarındaki en anlamlı umut olarak 

çıkıyor hastalığın getirdiği acıların karşısına. Adaletin yerine gelmesi için zorlu, uzun ve 

pahalı bir sürecin işlemeye başladığının farkında olsalar bile, sürecin başlamış olması 

bile başlıbaşına umutlanmaları için bir alan açabiliyor.  Kalan yaşamlarının tek ve 

biricik anlamını, hukuki mücadeleyi kazanmak olarak özetleyenler az değil. Sonuna 

kadar gitmek için her tür rüşvet56 teklifini reddedenlerden, “ölmek var dönmek yok, 

                                                

 
55 Türkiye’de ilk başarılı akciğer nakli 6 Mart 2009’da Süreyyapaşa’da, silokozis tanılı (diş teknisyeni) bir hastaya 
yapıldı (Sabah, 07.03.2009). İkinci nakil yine aynı hastanede, bir başka silikozis (teflon işçisi) hastasına yapıldı 
(Milliyet, 20 Mart.3009; Vatan, 19 Mart 2009). Ancak hasta sadece beş gün yaşayabildi (haberin detayları için, 
http://www.riskmed.com.tr/index.php?option=content&task=view&id=695).  
56 Bir işçi açtığı davadan vazgeçmesi karşılığında, 2007 yılında, eski işyerinin sahibinin getirdiği 60.000 TL. lık 
teklifi reddetti. Bu işçi çalıştığı dönemde sigortalı olan “şanslı” işçilerden olduğu için, bir süredir emekliliğe hak 
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sonuna çıktık bir kere bu yola sonuna kadar gideceğiz” diyenlere kadar her işçi 

tutunmuş mücadeleye. Öyle ki, aralarında yasal haklarını aldıkları, hatta zaman zaman 

geçirdikleri infeksiyon nedeniyle yürümekte zorlandıkları halde, her eyleme sonuna 

kadar katılma kararı alanlar var. 

Adalete tutunmaya çalışıyorlar. Ellerinde kalan tek şey o çünkü… 

                                                                                                                                          

 

kazandı ama hala maluliyet derecesiyle ilgili hukuki problemler yaşıyor. Benzeri para tekliflerinin, başka birkaç 
işçiye daha getirildiği duyumunu aldık.  
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5. TARTIŞMA 

Son yılların en büyük halk sağlığı skandallarından biri olma niteliğini taşıyan 

kot kumlama işçilerinde görülen meslek hastalığı olarak silikozisle ilgili, ispat 

yükümlüğü nedeniyle ancak bir iddia olarak kalmış iki çarpıcı konu vardır. Bu konular, 

ancak bu işte çalışan işçiler tarafından dillendirilmektedir ve geriye dönük izleme 

yapmanın zorluğu nedeniyle, hukuken kanıtlamalarına olanak yoktur. 

  

İddialardan ilki, bir meslek hastalığından çalıştığı esnada ölen en az bir işçinin 

varlığıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, meslek hastalıkları tanımları gereği zamana 

yaygın olarak ilerler. Ve öldürücü olmak zorunda değillerdir. Oysa burada, koruyucu 

önlemlerin alınmaması ve maruziyetin izin verilen silika (ya da kuvars) sınır değerinin 

yüzlerce kat fazlası olması nedeniyle, çalıştığı esnada bir meslek hastalığından ölen en 

az bir işçi resmi kayıtlara girmemiş olsa bile, bu işin bir şekilde içinde olan hiçkimsenin 

belleğinden kolay silinmeyecek bir iz bırakmıştır.     

 

İkincisi iddia ise, bugün aklımıza gelebilecek neredeyse tüm yerel ya da küresel 

kot markalarının, dolaylı ya da dolaysız olarak bu işin içinde olduğu ve bir şekilde 

sorumluluk taşıdığıdır. Araştırmanın bulgularında da belirtildiği gibi, bu iş birkaç 

“merdiven-altı” atölyede ortaya çıkmış ve büyük markaların dışında gelişmiş bir iş 

değildir. İşçilerin %79 gibi büyük çoğunluğu 10-49 kişilik firmalarda ve ardından 

%16’sı 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde istihdam edilmiştir. İşçilerin çalıştığı 

yerler arasında, toplam çalışan sayısı 300’ü bulan fabrikalardan söz edilmektedir. Bu 

noktada: 

"Bugün kaliteli üretimde dünyada ilk üçe girebiliriz. Bunun için yabancılar bizi tercih 

ediyor. Bu üretim tesislerinde çalışanlarda bizim için çok önemli. Havalandırma 

sistemleri, yürüyüş alanları, maskeleri ve güvenlikleri en üst düzeydedir. Bugüne kadar 

meslek hastalığına yakalanan tek bir çalışanımız olmadı. Her yıl kontrollerini 
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yaptırıyoruz. Ancak herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Çünkü biz teknolojiyi insan 

sağlığına verimli olarak kullanıyoruz57", 

şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür açıklamalar olsa olsa, konunun 

kamuoyu vicdanında belli bir hassasiyet oluştumasının ardından, belki son birkaç yıl 

içinde bu tekniği kullanmaktan vazgeçen firmaların konuyla ilgili sorumlukluktan 

kaçma gerekçeleri olarak okunabilir. Öte yandan, gerçeğin nerede olduğuna işaret 

etmesi bakımından süreç içinde önemli ipuçları elde edilmiştir. Örneğin bir büyük 

markanın üst düzey yöneticisi, kaleme aldığı yazının genel karakterine yansımış panik 

havası içinde, tesislerinin ne kadar “modern” ve işçi sağlığı/güvenliği açısından nasıl 

“mükemmel” olduğunu göstermek için, Komite üyelerini üretim tesislerine davet 

etmiştir. Komite sekreteryasına gelen telefonlardan birinde, eskiden bu işi yaptığını ve 

basında gördüklerinden sonra vicdanının rahatsız olduğunu söyleyen bir taşeron firma 

sahibi, bir hasta işçinin tüm masraflarını karşılamak ve ona her ay belli bir nakdi 

yardımda bulunmak için Komite’nin yardımını istemiştir. 

 

 Daha once de belirtildiği gibi, kot kumlamada silikozisle ilgili yabancı bir yayın 

bulunmamaktadır. Türkiye’deki olgularla ilgili olarak değişik ulusal ve uluslararası 

yayın yapılmıştır. Ancak yayınların ağırlık merkezini, karşılaşılan problemin 

boyutundan genel olarak bahsedilse bile, klinik yaklaşımlar oluşturmaktadır. İşçilerin 

demografik özellikleri, yaptıkları işin niteliği, çalışma ve hastalık koşullarını ayrıca 

inceleyen tek yayın, Akgün ve arkadaşlarının 2008 yılındaki yayınıdır. Dolayısıyla tezin 

bulgularının kıyaslanabileceği tek yayın anılan yayındır. Bu yayında, hiçbir işçinin 

halihazırda aktif olarak bu işi yapmadığı sonucu bulunmuştur. Tezin bulguları da, 

konfeksiyon sektörü içinde çalışmaya devam edenler bulunsa bile, kumlama işinde 

çalışmaya hala devam eden kimsenin olmadığı yönündedir. Akgün ve arkadaşları, tezde 

de belirtildiği gibi Romanya, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen kaçak 

göçmenlerin yasa-dışı olarak bu işte çalıştırıldıkları bulgusuna ulaşmıştır. Benzer 

biçimde enformel işyerleri ve sigortasızlığın yaygınlığından söz edilmektedir. Çalışma 

koşullarıyla ilgili olarak; çift vardiyanın (gece-gündüz), genellikle günde 10 saat58, 

                                                

 
57 Haberin detayları için bkz. Hürriyet, 14 Eylül 2008. 
58 Tezin bulgularına göre, günde 12 saat ve üzerinde çalışanlar ağırlıktadır 



 54

haftada altı gün çalışmanın ve iş yerinde kalmanın yaygınlığı, gerek Akgün ve 

arkadaşlarının, gerekse tezin bulguları arasındadır. Yayında, tezin bulgularını 

doğrulayacak şekilde işçilere günde bir maske (bazılarında iki, bazılarında hiç) 

verildiği, işyerlerinde elenmiş deniz kumu kullanıldığı, ventilasyonun çoğunlukla hiç 

olmadığı, kumun harcanmaması için kapı ve pencerelerin sıkıca kapatıldığı, çırak olarak 

başlayanların birkaç ay gibi kısa sürelerde ustalığa yükseldiği bulguları da yer 

almaktadır. Hastalıkla ilgili en yaygın semptomun dispne olduğundan (%52) ve 

ardından beklenmedik bir biçimde göğüs ağrısının59 (%46) geldiğinden ve son olarak 

kilo kaybından (%15) bahsedilmektedir.       

 

Tezin bulguları, öncelikle İstanbul’a göçle gelmiş büyük bir işgücü kitlesinin 

varlığına, bu kitlenin yaşam ve çalışma koşullarının zorluğuna işaret etmektedir. Kot 

kumlama işinde çalışmak için İstanbul’a gelmiş işçiler, ailelerinden ve yakın 

çevrelerinden çalışabilecek durumda olan genç erkekleri buraya çekmişlerdir. 

Başlangıçta çalışmak için İstanbul’a gelip, kalacak yeri bile olmadığı için, çalıştığı 

firmanın asma katı ya da mekan içinde özel bir bölümde yatmış işçiler bulunmaktadır. 

Uyurken bile toza maruziyet, hastalığın seyri ve şiddetinde belirleyici olmuştur ki, bu 

durum yukarıda adı geçen araştırmanın bulgularıyla da uyumludur. İşyerlerinin önemli 

bir bölümü kayıt-dışı, kayıtlı olanların çoğunluğu da herhangi bir resmi kurum 

tarafından gerçekçi bir denetimden geçirilmemiş, orta büyüklükteki firmalardır. 

Çalışanlarının büyük bir bölümünün sosyal güvenceleri bulunmamakta, işçi sağlığı ve iş 

güvenliğiyle ilgili yasal mevzuata uygun yönetilmemektedirler. İşçiler, daha once 

herhangi bir hastalıkları olmadığı halde, karşılaştıkları insanlık dışı çalışma koşulları 

nedeniyle, çalışmaya başladıktan sonraki bir yıldan daha kısa bir sure içinde bile 

hastalığa yakalanabilmişlerdir. Hasta olduğunu öğrenen işçilerin, sigortalı çalışmış olan 

çok küçük bir bölümü yasal haklarını alabilmiştir. Kayıt dışı işyerlerinde çalışanlar, 

çalışma ile hastalık arasındaki illiyet bağını ispat yükümlülükleri nedeniyle, sonucunu 

görüp göremeyeceklerinden emin olmadıkları, yıllarca sürebilecek hak arama 

mücadelesine girmiştir. Sağlığı elvermediği için hiç bir işte çalışamayanların yanı sıra, 

                                                

 
59 Tezde en çok görülen ikinci semptom öksürüktür. 
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başka bir yerden geliri olmadığı için sağlık sorunlara rağmen uygunsuz koşullarda 

çalışmaya devam bir çok işçi bulunmaktadır.           

 

Tüm anlatılanların ışığında genel resme yakından bakarsak, ilk küreselleşen 

sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyimdeki küresel kapital, emek örgütlenmesinin 

zayıf, emek piyasalarıyla ilgili düzenlemelerin yetersiz olduğu bir pazarda, maliyet 

avantajını kullanarak, küresel marka açısından katma değeri son derece yüksek bir iş 

alanı yaratmıştır. 90’lı yılların başında üretimin Türkiye’ye kaydığı ve ülkenin küresel 

markalar açısından cazibe merkezi olmasını sağlayan koşulların yerleştiği 

görülmektedir. Kot kumlama, bu noktada denim kumaşın yıpratılması ve eski görünüme 

kavuşarak ciddi bir katma değer yaratmasını sağlamak için bir teknik olarak doğmuş ve 

işgücü açısından da sorunsuz bir rotayı izleyerek gelişmiştir. İş sağlığı ve iş 

güvenliğiyle ilgili mevzuat ve denetim mekanizmalarının işletilmediği bir pazarda, eski 

bir meslek hastalığının yeni yüzüyle ortaya çıkabileceği özgül bir alan açmıştır. Bu 

meslek hastalığı, tahmin edilen 4.200-5.600  kişiyi etkileyecek, bugüne dek yaklaşık 

550 hastanın kayıt altına alındığı ve  41 kişinin60 yaşamını yitirdiği bir bilançoya 

ulaşmıştır. Hasta sayısı hızla artmaktadır. Konunun ulusal ve uluslararası basında yer 

alması ve değişik etkinliklerle giderek daha görünür olması, idari denetimlerin 

artmasına ve uygun olmayan koşullarda çalışan onlarca atölyenin kapatılmasına neden 

olmuştur. Mart 2009 sonundan itibaren Sağlık Bakanlığı son noktayı koymuş ve denim 

kumaş üzerine uygulanan kumlama tekniğini yasakladığını duyurmuştur. Öte yandan, 

bugüne dek konuyla ilgili denetim mekanizmalarının işletilmemesi ve işçi sağlığı ve 

güvenliği mevzuatının göz ardı edilmesi nedeniyle, bu yasağın da uygulamada başarılı 

olup olmayacağı yönünde ciddi bir kaygı duyulmaktadır.  

 

Sağlık Bakanlığı’nın yasağının ardından Türkiye’de, hala belli yerlerde kaçak 

çalışan atölyelerin varlığından söz edilse bile, kumlama yapan atölyelerin sayısında 

ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Ancak bu sorunun sadece bir boyutudur. Sorunun bir başka 

önemli boyutu, küresel kapitalin benzer bir rotayla, bu kez Türkiye dışında ancak 

benzer koşulları sağlayan yeni pazar arayışına başlamış olduğudur. Türkiye seçeneğinin 

                                                

 
60 Radikal, 21 Mayıs 2009. 
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ortadan kalkması bu kez Bangladeş, Pakistan, Suriye, Mısır gibi ülkelere akışın önünü 

açmıştır. Şu anda önemli olan, benzeri halk sağlığı skandallarının başka ülkelerde de 

yaşanmasının önüne geçebilmektir. 

 

5.1 Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi 

Bu karamsar tablonun belki de tek umut veren tarafı, Komite’nin yürüttüğü 

sistematik çalışmalardır. Komite’nin kuruluşundan önce konunun görünür olabilmesi 

için bireysel çabalarla belli bir yol alındı; örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı konuyu gündemine almak zorunda kaldı ve 2007 yılında hazırlanan Ulusal 

Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı61’na kot kumlamayı “önlem alınması gereken iş 

kolları” bölümüne ekledi. Ancak sistematik ve örgütlü çalışmanın ivmeyi arttıracağı 

anlaşılınca bir grup gönüllü hekim, avukat, sanatçı, gazeteci, emek örgütü temsilcisi ve 

sosyal hizmet uzmanı bir araya gelerek 9 Haziran 2008’de Komite’yi oluşturdu.  

 

Komite, çalışmalarını temelde dört ana başlık çerçevesinde şekillendirdi: 

1- Tıbbi destek  

2- Hukuki destek 

3- Sosyal destek 

4- Kamuoyunda duyarlılık yaratmak 

 

5.1.1 Komite’nin Elde Ettiği Başarı ve Kazanımlar: 

Öncelikle Komite üyelerinin ilişki ağları çok iyi değerlendirildi. Farklı şehirlerde 

ilişki içinde bulunulan hekimler aracılığıyla, bugün kayıtlarda yer alan 550’nin üzerinde 

hastaya tanı koyuldu. Tanısı kesinleşen 100’e yakın hastanın Meslek Hastalıkları 

Hastanelerine yatması sağlandı.  

 

                                                

 
61 Programın detayları için bkz. 
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/afc905004d6ac126b81ffc3227691ec3/pnomokonyoz_rehberi.pdf?MOD=AJ
PERES (erişim tarihi: 06 Nisan 2009). 
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Komite’nin gönüllü avukatlarının katılımıyla, periyodik olarak değişik şehirlerde 

düzenlenen toplantılarda, hasta işçiler ve yakınları biraraya getirildi ve işçiler, olayın 

hukuki boyutu, yasal hakları ve hukuki mücadele yolları konusunda bilgilendirdi. Bu 

sayede hukuki sürecin işlemeye başlaması için 150’den fazla işçinin, tüm masrafları 

karşılanarak vekâleti alındı. 

 

İşçilerin meslek hastalığına yakalanmış ya da bu hastalıktan hayatlarını yitirmiş 

olmaları  ile sonuçlanmış bu süreç, hukuki olarak iki açıdan; ceza hukuku ve tazminat 

hukuku açılarından aşağıdaki şekilde değerlendirildi.  

 

Ceza hukuku açısından; 

- Öncelikle bir taraftan işçileri insanlık dışı koşullarda çalıştırarak ölümlerine  

neden olan “işverenler62” 

- Diğer taraftan varlık nedeni ve görevleri “çalışma hayatını, işçi-işveren 

ilişkilerini, iş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek, iş sağlığı ve 

güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak, sosyal güvenlik imkânını 

sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek” olduğu halde işçilerin bu 

koşullarda çalıştırılmasına engel olmayan kanunî yükümlülüklerini gereği gibi 

yerine getirmeyen “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri”,    

- Ve sıradan bir işyeri açmak için gerekli şartları dahi taşımayan, iş güvenliği ve 

işçi sağlığını korumak için gerekli düzenlemelerden yoksun bu işyerlerinin 

çalışmalarına göz yuman ilgili “yerel yönetimlerin yetkilileri” hakkında 

120 kadar işçi adına “ihmal suretiyle kasten adam öldürme” suçundan ceza 

şikayetlerinde bulunuldu. Sorumluların ceza sorumlulukları açısından 

yargılanmaları/kamu davalarının açılabilmesi için savcılıklara suç duyurusunda, diğer 

bir ifadeyle ceza şikayetinde bulunuldu.  

 

                                                

 
62 İşverenlerin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak konusunda hem yasal zorunlulukları  hem de iş 
sözleşmesinden doğan sorumlulukları bulunmaktadır. 
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Bazı dosyalarda savcılar Belediye yetkililerinin ve Bakanlık müfettişlerinin 

soruşturmalarını yapabilmek için “soruşturmaya izin verilmesi” talebinde bulundular. 

Birkaç başvuru talebine, talep yerinde görülmeyerek ret cevabı geldi. Bunun üzerine, ret 

kararlarına itiraz edildi. Bu itirazlar henüz sonuçlanmış değil. Ancak olumsuz 

sonuçlanması durumunda konu Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesine taşınacak63. 

 

Tazminat hukuku açısından; 

- Maddi tazminat açısından; şu ana dek 45 işçi adına, işçilerin ve ailelerinin 

hastalık nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplarının karşılanması için 

sorumlulardan (işverenler ve ilgili idareler) sorumlulukları oranında maddi 

tazminat telep edildi. 

- Manevi tazminat açısından; meslek hastalığına yakalanan işçiler ve yakınlarını 

kaybeden aileler manevi açıdan da zarara uğramıştır. Aynı şekilde, maddi 

tazminat davası açılan işçilere manevi tazminat davası da açıldı. 

 

Bunlar dışında konunun iş hukuku açısından bakıldığında, bir de “hizmet tespit 

davaları” yönü bulunmaktadır. İşçilerin çalışma koşullarından bağımsız olarak, sigorta 

primlerinin yatırılmadığı ya da eksik/gerçeğe aykırı olarak yatırıldığı anlaşıldı ve bu 

durumda olan 80 kadar işçiye hizmet tespit davası açıldı. 

 

Ayrıca, 120 kadar işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge 

Çalışma Müdürlüğü’ne idari başvuruda bulunuldu64.       

                                                

 

63 Soruşturmaya izin verilmemesi kararlarına yapılan itirazların kabulu gerekmektedir. Çünkü; “Anayasanın 36/1 

maddesinde, "herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak 

iddia ve savunma hakkına sahiptir" denmektedir. Bu madde 9.maddeyle birlikte yorumlandığında, “vatandaşın hak 

arayacağı yer, bağımsız mahkemelerdir”.  

Mahkemeye başvurma hakkı “dava açma hakkı” ve “uyuşmazlığın esası hakkında karar hakkı”nı kapsamaktadır. 

4483 Sayılı Kanunun  hükümleri gereğince “soruşturmaya izin verilmemesi kararları vatandaşın doğrudan doğruya 

mahkemelerde hak aramasını engelleyici  özelliktedir”. “Soruşturmaya İzin Verilmemesi” kararını veren bakanlık, 

müvekkillerin  uyuşmazlığın esası hakkında karar hakkını ihlal etmiş” olmaktadır.  
 
64 Temel gerekçeler; işçilerin çalıştıkları işyerleri /işverenleri hakkında idari işlem başlatılması, çalıştıkları sürelerin 
eksiksiz tespiti, tespit edilecek süreler için ödenmemiş tüm primlerin tamamlatılması, hizmet sürelerinin ve işçilik 
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Hukuki çalışmaların yanı sıra, çeşitli illerde üniversite ve sendikalarda silikozis 

hastalığı, kot işçilerinin çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgilendirme toplantıları 

yapıldı. Hekimlerin katıldığı mesleki toplantı ve kongrelerde süreçle ilgili sunumlar 

yapıldı, faaliyete katılmaları için destek istendi. Birçok ulusal ve yabancı65 basın-yayın 

organına konuyla ilgili demeçler verildi, haber yapılması sağlandı. 

 

Değişik zamanlarda yapılan görüşmeler sonucu mecliste konu hakkında birçok soru 

önergesi verilmesi sağlandı; durum Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun gündemine taşındı.   

 

Başta sendikalar olmak üzere işçi örgütleriyle görüşmeler yapıldı. Altmıştan fazla 

ülkeden işçi sınıfının çeşitli örgütlerini ve değişik siyasi eğilimlerini temsil eden 

İşçilerin ve Halkların Uluslararası Bağlantı Komitesi’ne (ILC) yapılan çağrıyla 

kampanyaya dünya işçi sınıfının desteği istendi. Türkiye’de aynı dönemde, aynı 

koşullarda ve genellikle yasa dışı olarak işgücüne katılmış Moldavya, Gürcistan, 

Romanya ve Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları’na bir dilekçe ile başvurularak, hem 

konunun tıbbi boyutu aktarıldı, hem de o dönemde Türkiye’de çalışan vatandaşların 

sağlık taraması yönünde bir çağrı yapmaları önerisinde bulunuldu.  Konunun DSÖ, 

ILO’ya ve ITGLWF, Clean Clothes Campaign gibi uluslararası emek örgütlerine 

götürülmesi için dosyalar hazırlandı ve değişik çalışmalar yürütüldü.  

 

Bugüne kadar açılan tüm davalar için vekalet ve dava harç masrafları, ihtiyaç 

içindeki hastaların yol masrafları, ülke çapında ses getiren sanatçıların katılımıyla 

düzenlenen birkaç konserle de desteklenerek yürütülen, yardım kampanyası 

çerçevesinde karşılandı. 

                                                                                                                                          

 

alacaklarının tespiti, meslek hastalıkları hastanelerine sevklerinin gerçekleştirilmesi, yakındıkları hastalık neticesinde 
uğramış oldukları meslekte kazanma gücünün azalma oranının tespiti, meslek hastalığına yakalanmalarından ötürü 
maaş bağlanması ayrıca bunun dışında yapmış oldukları tüm tedavi masraflarının karşılanması, eksik olan işsizlik ve 
malulluk sigorta primlerinin tamamlatılmasına yönelik idari başvurulardır.  
65 Yabancı kanallar arasında RTL, ARTE gibi saygın ve geniş bir izleyici kitlesine sahip yayın organları var.  
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Komite’nin ara vermeden yürüttüğü bilinçlerdirme ve savunuculuk çalışmaları, 

etkinlikleri ve düzenli basın açıklamalarının katkısıyla Sağlık Bakanlığı, 27 Mart 2009 

tarihinde yayımladığı genelgeyle66 “Kot Giysilere Uygulanan Püskürtme İşleminde 

Kum Kullanımının Yasaklanması” adlı genelgeyle, “her türlü kot giysi ve kumaşlara 

uygulanan püskürtme işleminde kum (silis tozu) veya silika kristalleri içeren herhangi 

bir madde kullanılması”nı yasakladığını duyurdu.  

 

5.2 Sorunun Çözümüne Yönelik Öneriler 

Bu halk sağlığı sorununun, bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilmesi ve 

çözümü için atılabilecek adımlar söyledir: 

- Kotların kumlama yöntemi ile ağartılması işlemi, bazı yerlerde tamamen kapalı 

cam kutularda, uzaktan kumanda ile yapılıyor. Üretim, bu kuralların maliyet 

kaygısıyla işletilemediği durumlarda Türkiye, Bangladeş, Pakistan, Suriye gibi 

ülkelere kaydırılıyor. Bu noktada konunun “yerel” bir sorun olmadığı, küresel 

kamuoyunun bir şekilde bu sorundan haberdar edilmesi gereği açıktır. 

Dolayısıyla uluslararası emek örgütlerinin bu yönde çalışmalar yapması esas ve 

önceliklidir.  

 

- Türkiye’de uluslararası rekabet nedeniyle uzun süre sessiz kalmış devlet, Mart 

2009’da “kot giysi ve kumaşlara” “püskürtme işleminin kum kullanılarak 

yapılması”nı yasaklamıştır. Ancak bu yasak hiçbir açıdan yeterli değildir. Sağlık 

Bakanlığı’nın bu açıklaması mutlaka Çalışma Bakanlığı’nın da devreye 

girmesiyle desteklenmeli ve bir meslek hastalığı olduğu açık olan silikozis 

konusunda, tanı almış hastalara, çalışma süreleri ve sigortalılıklarına 

bakılmaksızın67 maluliyetleri oranında yasal hakları hızla verilmelidir. Ayrıca 

yasağa rağmen, bu yöntemi uygulamaya devam eden işyerleri ivedilikle 

                                                

 
66 Genelgenin bir kopyası Ek. 2’dedir. 
67 Pnömokonyozların yükümlülük süresi Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre üç yıldır. Bir diğer ifadeyle, 
pnömokonyozun meslek hastalığı olarak sayılması için sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve 
nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması” şarttır. Ayrıca 1.800 
gün prim ödeme koşulu aranmaktadır. 
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kapatılmalıdır. Öte yandan, kumlama bir teknik olarak sadece denim kumaş 

üzerinde sağlık riskleri barındıran bir teknik değildir. Yasak kapsamının benzer 

uygulamaların tamamına yönelik olarak genişletilmesi gerekmektedir. 

 

- Geçmişte bu teknikle ağartılmış kot üreten şirketler, ölen işçilerin ailelerine 

tazminat ödemeli, hasta işçilerin maddi-manevi bütün zararlarını karşılamalıdır. 

Olay küçük ya da merdiven-altı olarak tanımlanacak firmalarla sınırlı değildir. 

Büyük markalar da aynı tekniği, dolaylı ya da dolaysız olarak kullanmışlar ve 

böylece en temel insan haklarını ihlal etmişlerdir.   

 

- Sağlık Bakanlığı, ulusal bir kampanya çağrısı yapmalı ve silikozis hastalığı 

tehdidi altındaki tüm işçileri tespit etmelidir. Bu kampanyada, gerekli tüm tanı 

yöntemleri ve tedavilerin işçilerin hiçbir bedel ödemeden karşılanması 

sağlanmalıdır. Kot kumlama işinde çalışmış bütün işçileri, sosyal güvencelerine 

bakılmaksızın sağlık kontrolleri ve tedavileri ücretsiz yapılmalıdır.  

 

- Hukuk, uzun olduğu kadar, pahalı da bir süreçtir. Ölen işçilerin yakınları ve 

hasta işçilerin büyük bölümü, mahkeme masraflarını bile karşılayamadıkları için 

dava açamamaktadır. Adalet Bakanlığı, bu durumdaki işçilerin veya işçi 

yakınlarının dava harçlarından muaf olması için “adli müzaret” kararı çıkarma 

yetkisini kullanmalıdır. 

 

- Kanunen öngörülen gerekli denetimleri yapmadıkları için işçilerin bu hastalığa 

yakalanmasından sorumlu olan tüm yetkililer tespit edilmeli ve yargılanmalıdır.  

 

- Hastalığından dolayı çalışamaz hale gelmiş işçilerin zararlarının gecikmeden 

tespit ve tazmin edilmesi için Çalışma Bakanlığı, ilgili işkolu sendikaları ve 

ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı özel bir komisyon (ihtisas 

komisyonu) oluşturulmalıdır.  

 

- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği gibi kurumlar, ev ziyaretleriyle silikozis 

hastası olan işçilerin yaşam koşullarını tespit etmeli, onlara özellikle iş 



 62

görememezlik ve engellilik konularında yasal haklarını anlatmalı ve 

alabilecekleri destek ve yardımlar konusunda bilgi vermelidir. 

 

- Çalışma Bakanlığı’nın, ILO-DSÖ İş Sağlığı Ortak Komitesi kararları ile uyumlu 

olarak hazırladığı “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” geciktirilmeden 

uygulanmalıdır. 

 

- Bir ayağını Türkiye’den Komite’nin (Komite’de ILO’ya akredite bir sendikanın 

temsilcisi de bulunmaktadır), diğer ayağını ILO ve son ayağını ITGLWF’nin 

oluşturacağı bir üçlü komisyon kurulmalı ve bu tekniğin, benzer koşullarda 

başka ülkelerde uygulanmasının önü alınmalıdır. Aynı bağlamda, CCC gibi 

önemli uluslararası STK’larlarla da işbirliği yapılmalıdır. 
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Enstitüsü tarafından Etik Kurul Onayı koşulu aranmamıştır.  
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