
Dr. M. Celal MESTÇİOĞLU 
TTB 

İşyeri Hekimlerinin çalışma şartları ve İş güvencesi 







Çalışma Koşullarımız 

• Bilimin- Tıbbın DEĞERSİZLEŞMESİ 

• Hastalanma hakkı – İzin hakkı 

• Zaman sıkıntısı 

• Risk Değerlendirme (ki aslında sistemin ana 
noktasıdır) 

• Sertifika – Diploma kiralama gerçeği 

• İşsizlik, çalışanın İNSANIN değersizleşmesi 

• Bozuk – ulaşılamaz sağlık sistemi 

• Olmayan meslek hastalıkları 

• Az – tehlikeli – çok tehlikeli sisteminin yetmediği, 
anlamsızlaştığı noktalar 



Çalışma Koşullarımız 

• SGK primlerinin tam ödenmemesi 

– Elden ödeme 

– Çalınan emekliliğimiz 

– Kıdem sorunlarımız 

• Mesleki bağımsızlık 

• Tüm bunların bi sonucu olarak yetersiz ücretler 

• Olmayan meslek hastalıkları ve iş kazalarına 
indirgenmiş işçi sağlığı ve güvenliği anlayışı 





İFÖD Engelli Web raporuyla 2018 sonu itibariyle Türkiye’de toplam 347 bin 445, 2019 
sonu itibariyle 408 bin 494 olduğu ve 2020 sonu itibariyle de 467 bin 11 alan adının 

erişime engellendiği tespit edilmişti. 







Çalışma Koşullarımız 

• SGK primlerinin tam ödenmemesi 

– Elden ödeme 

– Çalınan emekliliğimiz 

– Kıdem sorunlarımız 

• Mesleki bağımsızlık 

• Tüm bunların bi sonucu olarak yetersiz ücretler 

• Olmayan meslek hastalıkları ve iş kazalarına 
indirgenmiş işçi sağlığı ve güvenliği anlayışı 



2003 Ermenek’ten bu yana, Küre, Kemalpaşa, Dursunbey, Karadon, Soma ve 

bir kere daha Ermenek, Siirt ve nihayet Amasra yaşandı. 475 toplu 

madenci ölümü ve toplamda 2 bin bireysel madenci ölümünden söz 

ediyoruz. Bütün Cumhuriyet tarihinde madenlerde ölen üç işçiden ikisi bu 

adamların elinde ölmüş.  

 

Onlar ölümün, cenazenin, yasın uzmanı; biz yaşamın uzmanıyız.  

Onların uzmanlığı hukuk, bizimkisi adalet.  

Öyle olsun. Ölü duasını onlar yapsın, biz geride kalanı, yaşayanı, çalışmak 

zorunda olanı koruyup kollayalım. Katledilenlerin hesabını soralım. 
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AZİZ ÇELİK/ 07.11.2022-Birgün 



Katilin kim olduğunu biliyoruz, diyoruz: Yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemesine göz yuman, Sayıştay raporlarının gereğini yapmayan, defalarca ziyaret 
eden, kapatmak yerine öven iktidar ve temsilcileri.  
 

Hadi yanına ekleyelim: Patron ve atadığı yöneticiler.  
 

Cidden öyle mi? Samimiyetle soruyorum, mevzu bundan ibaret mi? 
 

Bizler bilmiyor muyduk, daha nicelerinin kapıda olduğunu? Yaşandığını  ve 
yaşanacağını. 
 

Katili tanıyoruz derken sadece İktidara işaret edip, Olan olaylar ve ölümlerden sonra 
teşhiri ile mi, yetineceğiz.  
 

Oradaki işçiler patlama riskinin farkında değiller miydi? Hem inandığımız değerler, hem 
de basından haberler aksine, haberdar olduklarına işaret ediyor: “Bizi patlatacaklar !..“  
 

Ama yalnız hissediyorlardı. Sendika (ki sadece sonradan temsilcilerinin saçma sapan 
açıklamalarını gördüğümüz sarı sendikada örgütlenebiliyordu.)  ya da başka bir yapı 
aracılığıyla bu gündeme gelse bile kimsenin kaale almayacağına yalnız ve çaresiz 
olduklarına inanıyorlardı. Gerçek bu mu? Gerçekten bu insanlar çaresiz mi?  
 

Gelen bilgiler Amasra madeninin şu anki kömür madenleri içerisinde en modern 
olanlardan biri olduğuna işaret ediyor.  Şu an patlama riskinin olduğunu bilen ve bilerek 
o madenlere inen muhtemelen yüzlerce işçi var. 
 



Bu işçilerden durumu gören ve madene inmek istemeyenlere başvuracakları bir adres 
gösterebilmemiz lazım. Onbinlerce işçi içinden korkularına, kaderciliğe, umutsuzluğa, 
geçim kaygısına karşın sesini yükseltecek olanlar elbette çıkacaktır.   
 

Diyorum ki;  
•  Yaşanan olayın teşhiri bir yana, "koruyucu hekimliği" önceleyelim 
•  Maden MO, TTB, TBB, DİSK, KESK ve muhtemelen bu alanda emek veren İSİG Meclisi, 
Sosyal Haklar derneği yapıların yer aldığı bir platform kuralım. 
 

•  Bu platformu adres göstererek elimizdeki tüm Medya kaynakları ile işçilere "Yaşamın 
tehlikedeyse madene inme. Yalnız değilsin. Senin sesin, biz olacağız." diyelim. 
 

•  Güvenlik ihlali olan madenleri, doğrudan içeriden somut örneklerle bize bildirmeleri 
isteyelim. 
•  Oluşturulacak denetleme ekipleri ile gidip, olay olmadan raporları hazırlayalım.  
 

•  Olay olmadan elimizdeki tüm kanallarla var olan durumu teşhir edelim.  
 

•  Gerçek sendikalarda örgütlenme ihtiyacını vurgulayalım.  
 

Bu işte öncülüğü yapması gereken TTB mi? Belki değil ama bir yerden başlamak gerekiyor.  
 

MMO, Sendikalar biz zaten yapıyoruz, derlerse de o zaman bunu daha sonuç alıcı hale 
nasıl getireceğimizin yollarını ararız. 
 
Saygılarımla 


