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Kaza Değil İş Cinayeti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Derhal 
İstifa Etmelidir
Soma`da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti ile ilgili olarak Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 14 Mayıs 2014 tarihinde bir basın açıklaması yayımladı.

Manisa’nın Soma ilçesindeki 
bir kömür madeninde mey-
dana gelen patlama sonucu 

en az 300 işçi yaşamını kaybetmiştir. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak yaşamını kaybeden ve yarala-
nan emekçi kardeşlerimizin yakınları-
nın ve halkımızın acısını paylaşıyoruz. 

Türkiye ölümlü iş kazalarında 
Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. 
İş kazalarından dolayı çalışan her 100 
bin işçiden İngiltere’de 0,6’sı, Norveç, 
İsveç, Finlandiya ve İsviçre’de 1,5’i, 
Fransa ve Almanya’da 2’si,  Belçika’da 
2,5’i, Avusturya ve Yunanistan’da 
4’ü, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ta 
5’i,  Türkiye’de ise 17’si iş kaza-
larında yaşamını kaybetmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı, Soma’daki acı olaydan sonra yap-
tığı açıklamada, iş kazasının meydana 

geldiği işyerinin “sürekli denetlenen 
bir işyeri” olduğunu, son denetimler-
de de işçi sağlığı ve güvenliği yönün-
den hiçbir eksikliğin bulunmadığını 
belirtti. Ama hazin ki “hiçbir eksiğin 
bulunmadığı” belirtilen işyerinde en 
az 300 kişi yaşamını kaybetmiştir. BU 
AN, SÖZÜN BİTTİĞİ BİR AN’DIR.

Türkiye’nin işçi sağlığı ve güvenliği 
konusunda ne yaptığını Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı da özetledi ve 
sabaha karşı 04.30 sıralarında verdiği 
demeçte, “Tabuttan başlamak üzere 
bir boşluk olmaması için çalışıyo-
ruz”  dedi. Aynı bakan, 9 ay önce söz 
konusu ocağı ziyaret etmiş ve ocağı 
önlemler konusunda “örnek bir ocak” 
olarak göstermişti. BU DA, SÖZÜN 
BİTTİĞİ BENZER BİR AN’DIR.

Her iş kazasından sonra söylediği-
miz gibi, her kaza için teknik bir 

neden söyleyebiliriz, bu neden gri-
zu olabilir, patlama olabilir, yangın 
olabilir, elektrik olabilir, yüksekten 
düşme, karbon monoksit zehirlenme-
si, anti-grizu tesisat kullanılmaması 
olabilir. Ancak iş kazalarının/cina-
yetlerinin ortak nedeni, sermaye ve dev-
letin işçilerin canını önemsememesidir. 

İşçi sağlığı ve güvenliği ile biraz il-
gisi olan herkes bilir ki bütün kazalar 
öngörülebilir. Her kaza, yönetim sis-
temi kurulması, mühendislik ve idari 
önlemlerin alınması ile önlenebilir. 
Kaza meydana gelmesi olasılığı da göz 
önünde bulundurularak zarar azaltıcı 
önlemler alınır. Olumsuz durumlara 
yönelik acil durum planlaması kriz yö-
netimi sistemi kurulur. Kriz yönetimi 
halkla ilişkileri de içeren bir yönetim 
fonksiyonu olarak tasarlanır. Ancak 
sormak isteriz: En az 300 işçinin ha-
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K ayıt dışı çalışanları dışlayıp yal-
nızca aktif sigortalı çalışanları 
kapsayan SGK istatistiklerine 

göre iş kazası ve meslek hastalığı so-
nucu ölüm sayısı, 2011'de 10'u meslek 
hastalığı sonucu olmak üzere 1.710, 
2012'de 1'i meslek hastalığı sonucu ol-
mak üzere 745'tir. İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi'nin verilerine göre ise 
2012'de en az 878 ölüm gerçekleşmiş-
tir. 2013 verileri SGK tarafından henüz 
açıklanmamış ise de İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 
2013 yılında en az 1.235 işçi iş kazası 
ve meslek hastalığı sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Yine İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi'nin verilerine göre 2014 
yılının ilk üç ayında en az 276 işçi iş ka-
zalarında yaşamını yitirmiştir. İş kazası 
sayıları ise 2010 yılından itibaren tek-
rar yükselişe geçmiş; 2010 yılında 62 
bin 903, 2011 yılında 69 bin 227, 2012 
yılında 74 bin 871 iş kazası olmuştur. 
Diğer yandan son yıllarda iş kazaları 
sonucu toplu ölümlerin artışı söz konu-
sudur ve bu durum hep vurguladığımız 
"iş cinayetleri" olgusuna işaret etmek-
tedir. Türkiye, 100 bin çalışan başına 
düşen ölümlü iş kazalarında Avrupa'da 
birinci, dünyada üçüncü sırada yer al-
maktadır.

Ayrıca dünyada iş kazaları oranı yüzde 
44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56 
iken 2012 yılında Türkiye'de iş kazaları 
oranının yüzde 99,48 meslek hastalık-
ları oranının binde 52 olarak görünme-

si çok büyük bir çelişki oluşturmakta, 
meslek hastalıkları gerçeğinden ne 
denli uzak olduğumuzu yansıtmakta-
dır. Türkiye'de yılda 35 bin-40 bin ci-
varında meslek hastalığı tespit edilmesi 
gerekirken SGK istatistiklerinde tespit 
edilen meslek hastalığı vaka sayısının 
2011 yılında 697, 2012 yılında 395 ol-
ması, aynı şekilde anlaşılır bir durum 
değildir.

Bu gerçekler, sermayenin azami kâr 
hırsı, sanayi ve çalışma yaşamının 
emek aleyhine biçimlenen yapısal so-
runlarında kök bulmaktadır. Küresel-
leşme, kuralsızlaştırma, özelleştirme, 
sendikasızlaş-tırma, taşeronlaştırma, 
esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaş-
ması, çalışma koşullarının ağırlaşması, 
kayıt dışı işçilik gibi sınıfsal-toplumsal 
sorunların yol açtığı ağır sonuçlar, iş 
kazaları ve iş cinayetlerine yol açmak-
tadır. 2012 Haziran ayında benimsenen 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, aynı 
nedenlerle iş kazaları, iş cinayetleri 
ve meslek hastalıklarını önleyicilikten 
yoksundur. Yasa, işyerinde kaza oldu-

ğunda aynı işyerinde ücretli olarak ça-
lıştırılan mühendisleri sorumlu tutmak-
ta; işverenlerin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaktadır. Yeni yönetmelikler de 
piyasa aktörlerinin çıkarları doğrultu-
sunda hazırlanmıştır. "İş güvenliği uz-
manlığı" yaklaşımı ile mühendisler ve 
teknik elemanlar bir tutulmuş; iş güven-
liği mühendisliği piyasaya açılmıştır. 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği mühendis-
lerinin eğitimlerini özel dershanelere 
bırakan, alanın ehli meslek örgütlerinin 
verdiği sertifikaları görmezden gelen, 
hizmet sunumu ve eğitim aşamasını ta-
şeronlara devreden, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği hizmetlerinin özel sektör eliyle 
yürütülmesini sağlayan, yargı kararla-
rını ihlal eden bir anlayışla oluşturulan 
mevzuat bu alandaki krizi derinleştir-
mektedir.

Çalışma yaşamı ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili tüm yasa/mevzuat 
düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek 
ve meslek örgütlerinin önerileri dik-
kate alınarak yapılmalıdır. Odamız, bu 
alandaki bilimsel-mesleki mücadelesi-
ni kararlılıkla sürdürecektir. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası, Dünya 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayı-
sıyla iş cinayetlerinde yaşamını kaybe-
den emekçilerin yakınlarının acılarını 
paylaşmakta; 28 Nisan'ın "İş Cinayetle-
rinde Ölenleri Anma/Yas Günü" olarak 
anılması istemine katılmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Günü, Türkiye'de 
"İş Cinayetlerinde Ölenleri 
Anma/Yas Günü" Olarak Anılsın

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası, 
Dünya İşçi Sağlığı ve 

Güvenliği Günü dolayısıyla 
28.04.2014 tarihinde 
bir basın açıklaması 
gerçekleştirmiştir.

yatını kaybettiği bu olayda, yukarıda 
söylenenlerden hangisi uygulanmıştır?

İşveren önlem almaz, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı yasak savar, 
mevzuatı yazboz tahtasına çevirir, dün 
yaptığı yasal düzenlemeyi bugün yeni-
den değiştirir, yeterli denetim yapmaz, 
seçim senesi diye cezalar uygulan-
mazsa mevcut tablo karşımıza çıkar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı, özelleştirme, taşeronlaşma, rodö-
vans (kiralama) gibi yanlış uygulama-
larla kamu madenciliğini küçültüp, 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzun 
yıllar sonucu elde edilmiş olan ma-
dencilik bilgi ve deneyim birikimini 
dağıtır; yoğun birikim ve deneyime 
sahip olan kurum ve kuruluşlar yeri-
ne üretimin, teknik ve altyapı olarak 
yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın 
olmadığı kişi ve şirketlere bırakılırsa, 
elbette durumda kazalar da yoğunlaşır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açık-
ladı; “ihmal varsa sesiz kalmayız” dedi.

Evet, ihmal var, ihmalin adı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bu ba-
kanlık, işçilerin sağlığının korunması, 
güvenliğinin sağlanması konusunda göz 
boyamaya yönelik davranmış, ölümleri 
seyretmiştir. Zira son 10 yılda en az 12 

bin işçi iş kazaları sonucu yaşamını kay-
betmiştir. En çok ölümle sonuçlanan, 
en az 300 işçinin yaşamını kaybettiği iş 
kazasının meydana geldiği ülkenin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hâlâ 
koltuğunda oturabiliyorsa; ülkemizdeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm 
kararların alınmasında karar alıcı unsur 
olan İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdü-
rü görevinin başında ise pes doğrusu!

İhmalin adı Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’dır; özelleştirme, taşe-
ronlaşma, rodövans (kiralama) gibi 
yanlış uygulamaları ortaya koyarak 
kazaların artmasına neden olan Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar bakanı kol-
tuğunda oturuyorsa pes doğrusu!

İhmalin adı AKP iktidarı’dır. Soma-
da iş kazaları geliyorum derken, bu 
konuda araştırma yapılması, çözüm 
yollarının araştırılması için verilen 
araştırma önergelerini bile reddeden 
AKP iktidarı, iş kazalarının, ölüm-
lerin, cinayetlerin sorumlusudur.

Evet, ihmal var ve biz sesiz kalmaya-
cağız, AKP iktidarından, AKP’nin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
hesap soracağız. Bu kaza değil cinayet-
tir, cinayetin hesabını soracağız. AKP 
iktidarı, her konuda olduğu gibi, işçi 
sağlığı güvenliği konusunda da “ben bi-
lirim, ben ne dersem o ol ur, benden iyi-
sini bilemezsiniz, beni eleştiremezsiniz” 
demekte, TMMOB gibi bilgi ve dene-
yim birikimi sahibi bir örgütü, her türlü 
karar mekanizmasından dışlamaktadır. 

Bu noktada önemle belirtmek isteriz:

• Kazanın meydana gelmesinde, iş-
yerinin/işverenin sorumlu oldu-
ğu mutlak bir gerçekliktir. Önlem 
almayan, ton başına üretim ma-
liyetini azaltmakla övünen işve-
ren bu kaza/cinayetlerin sorum-
lusudur. Bunun yanında kazanın 
meydana gelmesinde Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
yani iktidar, uyguladığı politika-
lar ile kazaya/cinayetlere ortaktır. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı derhal istifa etmelidir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, bilmelidir ki; TMMOB ve 
bağlı odalar yüzbinlerce üyesi ile 
işçi sağlığı ve güvenliği konusun-
daki bilgi birikimini paylaşmaya, 
politikaların belirlenmesine katkı 
sunmaya ve eğitim verme konu-
sundaki ısrarından vaz geçmeye-
cektir. Bakanlık inadı bırakmalı, 
TMMOB’yi sürece katmalıdır.

• Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Kon-
seyindeki temsiliyet, kamu ağırlık-
lı olmaktan çıkartılmalı, sendika, 
demokratik kitle örgütü, meslek 
örgütü ağırlıklı hale getirilmeli, 
Konseyin aldığı kararların uygu-
lanması zorunlu hale getirilmelidir.

• İş sağlığı Güvenliği Kurulunda tem-
siliyet işçi ağırlıklı hale getirilmelidir.

• İşyeri denetimleri daha sık yapılma-
lı, denetimlerde, maden, inşaat, me-
tal sektörlerine ağırlık verilmelidir.

• Eksik bulunan işyerlerine verilme-
si gereken cezalar kesinlikle öte-
lenmemeli, derhal uygulanmalıdır.

Bizler bu alandaki bilimsel-teknik mü-
cadelemizi sürdürecek ve Ethem Sarı-
sülük cinayetine, Ali İsmail Korkmaz 
cinayetine, Mehmet Ayvalıtaş cinayeti-
ne, Abdullah Cömert cinayetine, Berkin 
Elvan cinayetine, Mehmet İstif cinaye-
tine; son yıllarda artan toplu iş cina-
yetlerine eklenen bu cinayetleri unut-
mayacak, sessiz kalmayacak ve bugün 
bütün Türkiye’de alanlara çıkacağız.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu


