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Basın açıklaması
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KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE KAMUSAL DENETİM 
EGEMEN OLMALIDIR

Ermenek’te Şekerler Maden Ocağında meydana gelen su baskınına ilişkin TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

28 Ekim 2014 Salı günü Ermenek‘te 
Şekerler Maden Ocağında, su baskını 
nedeni ile 18 maden işçisi mahsur kaldı 
ve olayın üzerinden 48 saat geçmesi-
ne rağmen işçilere ulaşılamadı. Geçen 
her dakika işçileri sağ bulma umudunu 
azaltmaktadır. 

Tüm işçi katliamlarında olduğu gibi 
Cumhurbaşkanından Başbakana, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanına kadar 
yetkililer yine kaza yerine gitti. Ancak, 
yetkililerin görevi "cenaze çıkartılması-
nı organize etmek", "olay mahallinden 
canlı yayın yapmak" vb. değil, iş kaza-
larını, meslek hastalıklarını, can kayıp-
larını önlemektir. 

Kazaları, iş cinayetlerini konuşurken 
yalnızca o olaya ilişkin teknik nedene/
nedenlere takılıp kaldığımız sürece ci-
nayetler yaşanmaya devam edecektir. 
İş cinayetlerinde neden, bazen "ölçül-

meyen karbonmonoksit oranı", bazen 
"bakımı yapılmayan cephe asansörü", 
bazen, "kapatılmayan inşaat boşluğu", 
bazen "çadırdaki elektrik kaçağı"dır. 
Oysa olayların asıl nedeni, yıllardır uy-
gulanan yeni emek rejimi, sorumluları 
da bu politikaları kararlaştıranlardır. 

AKP iktidarı ile çalışma yaşamının 
tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştü-
rülmüştür. AKP iktidara gelir gelmez 
yapılan ilk işlerden birisi, 4857 sayılı 
İş Yasası‘nın kabul edilmesi olmuştur. 
Bu yasa ile çalışma yaşamı esnekleş-
tirilmiş, yeni çalışma türleri devreye 
sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, 
kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, 
çağrı üzerine çalışma, serbest zaman 
uygulaması, denkleştirme süresi vb. 
uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi 
kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilme-
si kolaylaştırılmış; işçilerin tamamen 
patronların belirlediği koşullarda çalış-
masının önü açılmıştır. 

AKP iktidarı döneminde;
• Taşeron çalışan işçi sayısı üç kat art-

mıştır.
•    İşsizlik oranı artmıştır. 
•  İşçi statüsünde çalışanların çok 

büyük bir bölümü asgari ücrete 
mahkûm edilmiştir.

•    Çalışma süreleri artmıştır.
•   Kamuya ait birçok işyeri özelleşti-

rilmiştir.
•   Sendikalı işçi oranı yarıdan fazla 

azalmıştır.
• Bu politikalara muhalefet edenler 

baskı ile susturulmaya çalışılmıştır.
•   İş kazaları ve iş kazaları sonucu 

ölüm ve maluliyet artmıştır. 

İş kazalarında artışlar ve toplu ölümler 
nedeniyle yıllardır gündemde tutulan 
İş Sağlığı Güvenliği Yasası 30.06.2012 
tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak 
yürürlüğe konuldu. Hazırlık aşama-
sında sendikaların, kamu kurumu ni-

teliğindeki meslek örgütlerinin görüşü 
alınmasına rağmen bu görüşlerden tek 
bir satır bile yasaya yansıtılmadı. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanan "6331 sayılı İş Sağlığı Gü-
venliği Kanunu" isimli kitapta; "Tüm 
çalışanlar sağlık ve güvenle çalışacak, 
Kuralcı değil önleyici yaklaşım, İş ka-
zası ve meslek hastalıklarında etkin 
kayıt dönemi, İşyerleri acil durumlara 
karşı hazır olacak, İdari yaptırımlar et-
kinleştiriliyor" ifadeleri yer aldı. Yasa 
her derde deva imiş gibi sunuldu ancak 
kazalar azalmadı, arttı. Siyasi iktidar, 
her kazadan sonra yasa ve yönetmelik-
lerde değişiklik yapma yoluna gitti, işçi 
sağlığı-iş güvenliği hizmetlerinin veril-
mesine ilişkin AKP iktidarı tarafından 
uygulamaya konulan yönetmelikler, en 
az 10 kez değiştirildi. Ancak kazalar, 
katliamlar yine arttı. Şimdi yine aynı 
durum yaşanacak. Mecidiyeköy‘de 10 
işçinin hayatını kaybetmesinden sonra 
gündeme getirilen ancak sendikaların, 
üniversitelerin, kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek örgütlerinin görüşlerini 
dikkate almadan hazırlanan "iş güven-
liği eylem planı" öyle sanıyoruz ki, Er-
menek katliamından sonra yeni biçimi 
ile uygulamaya konulacak. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde taraflar 
işçi, işveren ve devlet üçlüsüdür.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği aynı zaman-
da hekimlik hizmetidir, mühendislik 
hizmetidir. Hekimler, mühendisler, 
mimarlar işyerlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin sağlanmasında önemli bir 
işleve sahiptir. Mühendis ve mimarla-
rın işçi sağlığı ve güvenliği konusun-
da eğitimleri ve işyerlerinde verdikleri 
hizmetin denetlenmesi de önemlidir. 
Eğitim ve denetimde hekim ve mühen-
dis-mimar-şehir plancılarının örgütleri 
de rol üstlenmelidir. Ancak, AKP hü-
kümeti hem TTB, hem TMMOB, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kararla-
rın alınmasında, üyelerin eğitilmesinde, 
üyelerinin işyerlerinde bu alana ilişkin 
yaptığı faaliyetlerin denetlenmesinde 
AKP iktidarı tarafından hep devre dışı 
bırakıldı. 

Başbakan, Mecidiyeköy kazasından 
sonra, uygulanacak politikalar arasında 
en önemlilerinden birisinin "mesleki 
eğitim" olduğunu belirtti. Ancak tüm 
kamuoyunun bilmesini isteriz ki; mes-
leki eğitim İstanbul Tuzla tersanelerin-
de yaşanan kazalardan sonra zorunlu 
hale getirildi ve ülkemizde yıllardır uy-
gulanıyor. Ancak eğitimler niteliksiz-
dir. Mesleki eğitim verecek kurumlar 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilmektedir ancak kamuoyunun 
bilmesini isteriz; Makina Mühendisleri 
Odası‘nın asansör, vinç kullanıcılarına, 
kaynakçılara, iş makinası kullanacakla-
ra ilişkin mesleki eğitim verme taleple-
ri dahi reddediliyor, yetki verilmiyor. 
Yani mesleki eğitimlerin kâğıt üstünde 
kalması isteniyor.

Ve hep deniyor ki, "ihmali olanlardan 
hesap sorulacak." Oysa "ihmallere" 
yol açan, yıllardır uygulanan politi-
kalardır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine 
ilişkin politikaları belirleyenler, karar-
ları tek başına alanlar, işyerlerine, ma-
denlere ruhsatları verenler, işyerlerini 
denetleyenler, uzmanların, hekimlerin 
eğitimlerine, mesleki eğitimlere ilişkin 
yetkileri verenler bellidir. AKP iktidarı 
ve geçmişten bugüne bu konularda rol 
üstlenenlerin hiçbiri masum değildir. 
Davutoğlu ve Erdoğan sorumluluğu 
sadece işverenlere yıkamaz. 2002‘den 
bu yana meydana gelen ölümlerde, in-
sanların sakat kalmasında, işverenlerin, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları-
nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
larının, madenlerdeki kazalar nedeni 
ile MİGEM Genel Müdürünün önemli 
sorumlulukları vardır. Evet Sayın Da-
vutoğlu; "herhangi bir kurumun ihmali 
varsa kesinlikle hesabı sorulmalı"dır ve 
sorumlular uzağınızda değildir.

Yıllardır söylediğimiz önerileri bir kez 
daha yineliyoruz: 

• Kamu işletmeciliği ve kamusal de-
netim egemen olmalıdır. 

•    Çalışma yaşamı yukarıda belirttiği-
miz problemler göz önünde bulun-
durularak yeniden düzenlenmelidir. 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok 

bilimli bir konu olması itibarıyla, 
sendikaların, meslek odalarının, 
üniversitelerin karar süreçlerin-
den dışlanması kabul edilemez. Bu 
örgütlerin katılımı ile Ulusal İşçi 
Sağlığı Güvenliği Kurumu oluştu-
rulmalı, bu kuruluşlar kurumun yö-
netiminde egemen olmalı; kurum, 
idari ve mali yönden bağımsız, de-
mokratik bir işleyişe sahip olmalı; 
finansman kaynakları işveren ceza 
paraları ile "iş kazalarıyla meslek 
hastalıkları sigortasının fazlalık ve-
ren bölümü"nden oluşturulmalıdır. 

 Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kuru-
mu oluşturuluncaya kadar geçecek 
sürede; 

•     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının, işverenlerin yükümlülükle-
rini yerine getirip getirmediklerini 
denetleyebilecek bir altyapıya sahip 
olan bilgi işlem sistemi aracılığı ile 
işyerleri izlenmeli, yükümlülükle-
rini yerine getirmeyenlere yönelik 
ağır cezalar uygulanmalıdır. 

•    Uzman ve hekimlerin tespit ve öne-
rilerini bu sistem aracılığı ile bakan-
lığa iletmeleri sağlanmalıdır. 

•    Maden ve inşaat sektörleri başta 
olmak üzere, iş güvenliği uzmanla-
rının işyerinde çalışma süreleri artı-
rılmalıdır. Çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde 50 veya daha fazla 
çalışan varsa, iş güvenliği uzmanı 
tam süreli olarak istihdam edilmeli-
dir. 

•   Uzman, hekim eğitim süreleri artı-
rılmalı, TTB ve TMMOB hekim ve 
uzman eğitiminde yetkili kılınmalı, 
işyeri hekimleri ve iş güvenliği uz-
manları her yıl bilgi yenileme eğiti-
mine alınmalıdır.

• İşçilerin mesleki eğitimlerinde 
TMMOB‘ye bağlı odalara yetki ve-
rilmelidir.

•  İşyerlerinde yapılması gereken tek-
nik periyodik kontroller, ölçümler 
konusunda TMMOB‘ye bağlı oda-
lara etkin rol verilmelidir. 
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ARTIK YETER! 
DURDURUN BU 
DENETİMSİZLİĞİ 
DURDURUN BU 
CİNAYETLERİ! 


