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1 MLY0N TON KÖüÜR ÜRETMEK İÇİN 14 

İŞÇİ ÖLÜYOR

TÜRKİYE'DE KÖIKÜR ÜRETİMİNDE ÇALIŞM 

HER 100 BİN KİŞİDEN 221'İ İŞ KAZASI 

SONUCU HAYATINI KAYBEDİYOR

MESLEK HASTALIKLARININ YÜZDE 94' Ü 

ÎİDEN KÖf.ÜRÜ ÜRETİMİNDE GÖRÜLÜYOR

TEKNİK ELEMİN ÖRGÜTLERİNİN ZONGULDAK'DA 

DÜZENLEDİĞİ FORUMDA, -MEN İŞÇİLERİNE 

TANINAN HAKLARIN YERALTINDA ÇALIŞAN 

TEKNİK ELEMNLARA Da VERİLMESİ İSTENDİ

Ankara, 22 Ocak 1977

Teknik eleman örgütleri tarafından bugün Zonguldak'da düzenlenen "Ereğli Kömür 

İşle-omesi'nde Çalışan Elamanların Sorunları" konulu forumda TÜTED Genel

iferkezi adına sunular bjj» raporda, kömür üretimi sırasında meydana gelen iş 

kazaları, meslek feaatal^^ar} ve ölüm oranının diğer ülkeler« göre Türkiye'de 

ej yüksek düzeyde olduğu belirt ilmiş tir. Türkiye'de kömür üretiminde çalışan 

he: 100 bin kişiden 221,tnin iş kazası sonucu hayatlarını kaybettiği anlatı

lan raporda, ülkemizde i milyon ton taşkömürü çıkarılması sırasında ölen İ Ş Ç İ  

sayısının ortalama 14 kişi olduğu açıklanmıştır.

Madenlerde iş kazalarının önlenebilmesi için gerekli denetimin yapılamadığı, 

eldeki denetim ka^rosunıffl ©iddi bir çalışma yapmak için yetersiz kaldığı an

latılan TÜTED raporunda, böyle bir ka^ronur ancak yıl^a sayısı ortalama 7 0 'i 

bulan ölüm olayları hakk*ıd.a rapor hazırlamaya yetebileceğine işaret edilmiş- 

■ SSK taraf ıRan saptanan meslek has t al ıklar m  W  yüzde 94'ünün taşkömürü 

sanayiinde çalışanlar apaşında görüldüğü belirtilen raporca, bu konuda sarum- 

li'ların gereken ilgili göstermediği anlatılarak ,"40 bin İŞÇİ ve teknik eleman

ın çalıştığı Zonguldak havzasında, 1.5 milyon liraya mal olacak bir 'akciğer 

fonksiyon testi1 aygıtının kurulması bile çok görülmüştür" denilmiştir1*

TÜri.TSD! in raporunda,'çeşitli iktidarlar tarafından uzun bir süredir ertelenen

î'forîen Emniyet Tüaüğünün bir an önoe çıkarılması, ıfedencilik Reformu ^anıarT asarıaı—

n»ı geciktirilmeden meclislerde görüşülmesi,, yurt çapında etkin olacak bir işçi

sa.; lığı ive. iş güvarıliği CigtttfinS» krır-aİBaei, tiratinin hifbir saman işçilerin /

sari gini zorlayacak ve iş kazalarının artmasına yol açacak biçimde zorlanma- /

ması ve meslek hastalıkla*}, konusundaki tıbbi denetim ve tedavinin yoğunlaş—

t- O ması İstenmiştir*
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T 3MDB, TÜTED ve Miden I&ih en hisleri Odası'nın birlikte düzenlediği forumda, ma

dencilik sektöründe çalışanların sigorta, .yan ödemeler ve fazla mesai,yeralt ı 

vergi muafiyeti sorunlara fla ele alınm-1 tu; - Afeden iWihendisleri Odası tarafın

da! foruma sunulan raporîsjprta, memur s.ETÜsiînde çalıştırılan teknik elemanların 

iş kazaları ve meslek hastalıkları yöv'în^en işçilerden daha da güvencemiz du _  

rumda bulundukları belirtilerek, bu koiıuda Emekli Sandığı yasasında öngörülen 

uygulamanın en azıa*a#ı Sosyal Sigortalar Kurum unun verdiği haklar düzeyine çı

karılması istenmiştir* Yasaların yeraltında çalışan işçileri gelir vergisinden 

muaf tuttuğunu hatırlata® Iflâ en .Mühendisleri Odası,bu hakkın memur statüsünde 

çalıştırılan teknik ej^oattlara tanınmadığını belirterek, gerekli yasal düzen

lemelerin va.mlın!umı« .pıt tm «şitsiz.1 iğin giderilmesini istemiştir.


