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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye'de gerekli önlemlerin alınmaması ve denetimsizlik nedeniyle yaşanan iş
kazalarında (iş cinayetleri) her gün dört emekçi yaşamını yitirmektedir Ders çıkarmak yerine
yaşanan faciaların "fıtrat-kader" denilerek üstünün Örtülmeye çalışılması, yeni iş cinayetlerinin
önünü açmaktadır.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında, 3 Temmuz
2020 tarihinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada 7 işçi yaşamını yitirmiş, 126 işçi
yaralanmıştır. Yaralılardan l'i yoğun bakımda olmak üzere 5'inin tedavisi sürdürülmektedir.
Böyle ağır ve acı verici bir tablo ne yazık ki, söz konusu havai fişek fabrikasında ilk kez
meydana gelmemiştir. Şirketin fabrikalarında 13 yıl içinde ölüm ve yaralanmaya yol açan 7
büyük patlama yaşanmıştır. Patlamalarla ilgili şirket sahiplerine caydırıcı herhangi bîr yaptıri
uygulanmadığı ve fabrikada gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan yeni isimler altında
yollarına devam ettiği bilinmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak patlama bölgesinde işçiler, işçi aileleri ve bölge
halkıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, alandaki gözlemlerimiz ve elde ettiğimiz bilgiler,
tesisin mevzuata aykırılıkları bulunduğunu göstermektedir.
Fabrikada, patlayıcı maddelerle ilgili usul ve esaslarla ilişkin tüzükte yer alan binalar
arası güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvar çekilmemiştir. Havalandırma ve soğutma
tedbirlerinin alınmadığı, cephelerde havalandırma olmadığı, sadece pencere bulunduğu çıplak
gözle bile anlaşılabilmededir.
Binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmelik uyarınca; patlayıcı madde üretilen,
işlenen veya depolanan tek katlı binalarda duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması
gerekir. Patlamanın yaşandığı fabrika binasının dayanıklı olmadığı, duvarların, kapı ve
pencerelerin kısa sürede tahrip olduğu açıktır.
İlgili tüzüğe göre depo çatısından en az bir metre yükseklikte ve en az bir metre
genişlikte örülmesi gereken sütre, bulunmamaktadır.
Depoların tüzüğe uygun tasnifte yapılandırılmadığı ve limitin çok üstünde malzeme
bulundurulduğu, işçiler tarafından dile getirilmektedir. İşçiler, patlamadan önce 3-4 gün
boyunca uyarı ve kaygılarını dile getirdiklerini, ancak "siz işinize bakın" denilerek sözlerinin
dikkate alınmadığını belirtmektedir.
Hatta bazı işçiler depolardaki malzemeyi sayıca azaltmak ve ısınan patlayıcı maddeleri
soğutmak için kendi imkanlarıyla bir kısmını açık havaya çıkardıklarını ifade etmektedir.
Bu koşullar altında gerçekleşen bir patlamayı, iş kazası olarak nitelendirmek mümkün
değildir. Fabrikadaki işçiler, göz göre göre gelen bir iş cinayetine kurban edilmiştir.
_
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Faillerinin mutlaka yargılanması ve gerekli önlemlerin alınması sağtan^^kHöç^zeı
faciaların önüne geçilmesi gerekmektedir.
/ §^\%
K i

\

O \
*‘.c>

3AŞV£

I

9

Bu noktada; yaşanan facianın ardından Cumhurbaşkanının yaşamını yitiren işçilerin
aileleri ya da yaralılar yerine fabrika sahibini araması, MÜSİAD'ın daha cenazeler ortada
dururken, ölülerin teşhisi bile yapılmamışken üyesi olan fabrika sahibi için "moral yemeği"
düzenlemesi, kamuoyu vicdanını derinden yaralamış; faillerin kayırılması, kollanması
yönündeki kaygıları artırmıştır.
Kamuoyunda oluşan kaygıyı gidermek, vicdanlardaki yarayı hafifletmek için inceleme
ve soruşturma sürecinin adil, şeffaf bir şekilde yürütülmesi önem taşımaktadır.
Bu bağlamda; Sakarya Hendek'te yaşanan ve 7 emekçimizin yaşamını kaybetmesine
yol açan patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, benzer faciaların ve iş cinayetlerinin
önüne geçecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ve İçtüğüzün 104.
ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.
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