TMMOB Kent ve Demokrasi Etkinliği
Açılış Konuşması
Türkiye’nin acılı ve mücadeleci insanları, mücadele ile yoğrulmuş sevgili
TMMOB’lular,
Öncelikle, Ülkemizin özgürlük, demokrasi mücadelesinde ve iş cinayetlerinde yitirdiği
tüm canlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Ruhsat hakkı Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait , hizmet alım sözleşmesi ile Soma AŞ
tarafından işletilen Soma Eynez/Karanlıkdere kömür ocağında13/5/2014 tarihinde
yaşanan büyük felaketin ardından bilgi akışındaki karartma; kamuoyunda yaşanan
büyük acının yanı sıra, güven kaybı ve kaygı yaratmıştır. Temel hakkımız olan yaşam
hakkımız korunmamış 301 maden emekçisi neoliberal zihniyetin yarattığı sistemin,
üretim ilişkilerinin kurbanı olmuştur.
Olayı takiben hızla bölgeye giden oda yöneticilerimizin mesleki bilgi ve deneyimleri ile
yaptıkları gözlemler sonucu, kamuoyu ile paylaştıkları kömür kızışması/yangın/CO
zehirlenmesi doğrultusundaki öngörüleri, açıklanan ön bilirkişi raporu ile örtüşmektedir.
Yönetenler hızla güven kaybederken, odamız ortaya koyduğu bilimsel ve teknik
doğruların ışığındaki tavrı ve linç kültüründen beslenmeyen demokrasi geleneği ile
güvenilirliğini bir kez daha göstermiştir.
Önlenebilir bir felaketin ardından, madenciliğimizin içinde bulunduğu durum, tüm karşı
çıkışlarımıza rağmen gittikçe artan özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarının
sonuçları bir kez daha görülmüştür. Madencilik kendine özgü koşulları olan, riski
yüksek, iş organizasyonunun ve faaliyetlerinin bir bütünlük içinde yapılmasını
gerektiren ancak vazgeçilemeyecek bir sektördür. İnsan yaşamının her alanında,
sanayi, teknoloji ve enerjide madenler büyük ihtiyaçtır. Bu anlamda madencilikten
vazgeçmek üzerinden çözüm üretmek hayalciliktir. Çözümler bilim, teknoloji, güvenli
çalışma üzerinden geliştirilmek zorundadır.
Gelişmenin tarifini; ihracat rakamlarıyla, sözde büyüme oranlarıyla, dolarlarla yapmak;
13 Mayıs’ta Soma’da bir kez daha yalan olmuştur. Gelişmenin temel ölçütlerinden biri
olan işçi sağlığı iş güvenliğinde geldiğimiz nokta, önce kar, önce üretim mantığıyla
yaşanan üretim zorlamasının, insan odaklı çalışma koşularını hiçe sayışı, ülkedeki
eğitimli kesimlerin de dahil olduğu işsizler ordusunun, koşulları ne kadar ağır olursa
olsun, bulduğu işe neredeyse köle edilişinin gözler önüne serilmesi bu boş gelişmişlik
söylemini bir kez daha yerle bir etmiştir.
Bu bir milattır demek yetmez! Madencilik sektörünü masaya yatırmak için yarın geçtir.
Her geçen saniye geri dönülmez yeni felaketlere gebedir. Yıllardır odamızın
tekrarladığı uyarılara kulak verilmelidir. Unutmayınız ki sektörün gereksinimi olan bilimi
ve teknolojiyi bilen yönetenler değil, bilim insanlarımız ve maden mühendisleridir.
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Mevcut ocaklarda hızla iyileştirme çalışmaları yapılmalı, risk taşıyan ocaklarda
üretim geçici olarak durdurularak acil önlemler alınmalı, teknoloji ve iş
güvenliğine yatırım yapılmalıdır.
Arama, üretim, ürün değerlendirme aşamalarının hepsi tekrar tartışılmalı ve
doğru bir madencilik politikası konunun tüm tarafları ile birlikte ele alınmalıdır.
TKİ ve TTK gibi tecrübe barındıran, madencilikte bir okul haline gelmiş kurumlar
asli görevlerine dönmelidir.
Denetim mekanizmaları doğru işletilmeli, kamu adına denetleme yapan teknik
nezaretçilerle ilgili bir düzenlemeye gidilerek işveren ile organik bağı kesilmeli,
formalitelerin yerine getirilmesi üzerinden değil yaptırım bağımsızlığı olacak
şekilde bir organizasyona gidilmelidir.
Denetim mekanizmalarına meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları mutlaka
dahil edilmelidir.
Maden kanunu tüm taraflarla birlikte tartışılmalı sektördeki bileşenlerin
görüşlerine kulak verilmelidir. Son yıllarda sektörü ilgilendiren düzenlemelerde
meslek örgütümüz doğruları çekinmeden söylediği için saf dışı bırakılmaya,
işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun bir yansıması olarak da TMMOB
üzerinde oynanan oyunların bir aşaması olarak idari ve mali denetimimiz Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir. Hesaplara göre denetim
muhalefetimize susturucu olarak kullanılacaktır.
Baskıların ve üye ile bağımızı koparmanın yolu olarak,Teknik Nezaretçi
eğitiminin odamızdan alınması ile ilgili tasarıdan vazgeçilmelidir. Bu konuda
eğitimi verecek teknik bilgi ve yeterli insan kaynağı için doğru adres maden
mühendisleri odasıdır
Uygulamada sorunlarla dolu İSİG yasası ve İSG uzmanlarının sorunları, tüm
sektörlerde benzer sonuçlara yol açacak olup İSG uzmanlarının ve İş Yeri
Hekimlerinin de işverenden bağımsız olması ve yeterli sürelerde hizmet vermesi
gerekmektedir. Yasanın içi giderek boşalmıştır ve uygulamada büyük sorunlar
yaşanmaktadır.
Ülkemizde çalışma koşullarının iyileştirilmesinin zorlayıcı unsuru olacak
sendikal faaliyetler ve benzeri tüm örgütlenmeler engellenmekte, var olan
yapılar ise sadece ücretler üzerinden çalışmayı sendikal hak alma olarak
görmektedir. Oysa sendikalar işçinin iş yerindeki tüm koşullarını iyileştirme
mücadelesi için vardır.
Hazırladığımız raporlarla haklı olmaktan nefret ediyoruz! Madencilik ile ilgili
bürokrasi ve yönetim erki acil olarak tüm tarafların eşit koşullarda katılacağı ve
bağlayıcı kararların alınacağı toplantılar düzenlemeli ve sektörün bu karanlıktan
çıkış yollarını meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile tartışmalıdır.
Beşi meslektaşımız olmak üzere 301 canımızın yitirilmesinde sorumluluğu olan
tüm kişi ve kuruluşlar yargılanmalı ve soruşturmaların selameti açısından ilgili
siyasiler ve yetkililer istifa etmelidir.
Varlığımızı ve sektörümüzün sorunlarını 301 canımızı yitirdikten sonra fark
eden değerli basınımızın sesimizi her zaman duyup gerçekleri kamuoyuna
ulaştırmalarının vicdani ve mesleki bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmak
zorundayız.

Sadece Soma’yı değil halen toprak altında yatan emekçileri ile Elbistan’ı, Dursunbey’i,
Mustafakemalpaşa’yı, Kozlu’yu , Karadon’u, Tuzla’yı, Ostim’i, Davutpaşa’yı da
unutmayacağız takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Bizler korku ve çıkar çatışmalarından uzak bilim ve teknolojinin aydınlığından
beslenen, mesleklerini onurla taşıyan maden mühendisleri olarak doğruları söylemeye,
hukuksal süreci takip etmeye ve hukukun bize verdiği her türlü yasal hakkı kullanmaya
kararlı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. İnsan hayatını hiçe sayan sermaye
düzeninde maden işçileriyle aynı koşulları paylaşan, ölen, sistemin suçunu ört bas
etmek için günah keçisi ilan edilen üyelerimizin ve tüm emekçilerin insanca yaşam,
güvenli ve güvenceli iş mücadelesinde yer almaya devam edeceğimizi, yaşananların
kader ve kaza kandırmacaları ile örtülmesine izin veremeyeceğimizi bir kez daha
tekrarlıyoruz.
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