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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye,,Sakarya'daki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasıyla ilgili bir hafta
içinde meydana gelen iki patlamayla sarsılmıştır. İlk patlama, Hendek ilçesindeki
fabrikada, 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelmiştir. Aynı şirkete ait havai fişek
fabrikalarında son 13 yıl içinde gerçekleşen 7 büyük patlama gibi, bu patlama da göz
göre göre gelmiş, ölümü göze alarak çalışmak zorunda kalan 7 kardeşimiz yaşamını
yitirmiştir, l'i ağır 120'den fazla işçi yaralanmıştır.
Patlamanın hemen ardından bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi heyeti
sahada inceleme yürütmüş, görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ön tespitler, ihmalin
boyutunu ortaya koymaktadır. Patlamanın gerçekleştiği fabrikada, 50 metre
mesafede olması gereken binalar arası mesafe, neredeyse yapışık nizamdır. 120
dakika yangına dayanması beklenen duvarlar, prefabrik benzeri bir yapıdadır. Tasnif
edilmesi gereken patlayıcılar birarada ve çok sayıda depolanmıştır. Doğru bir soğutma
ve havalandırma sistemi yoktur, iş güvenliği yoktur, sendika yoktur.
İnsan canını hiçe sayan böyle bir tabloda meydana gelen patlamanın, iş kazası
sayılması mümkün değildir, yaşanan bir iş cinayetidir. Failleri yargılanması, benzer
faciaların yaşanmaması için vakit geçirmeksizin her türlü önlemin alınması
gerekmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu, bu düşünceyle, 8 Temmuz 2020 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluk alması ve araştırma komisyonu kurulması
talebini Genel Kurul gündemine taşımıştır. Önerge reddedilmiştir. Sözkonusu
önergenin reddinden bir gün sonra 9 Temmuz 2020 günü, havai fişek fabrikasındaki
patlayıcıların imhası için gerçekleştirilen sevkiyat esnasında yeni bir patlama meydana
gelmiş; 3 evladımız şehit olmuş, l'i ağır 12 kişi yaralanmıştır.
Akıl almaz ihmaller sonucu yitirdiğimiz evlatlar, acılı aileler, paramparça olmuş
hayatlar için hesap verme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Meclis gündemine
taşıdığımız ilk önerge kabul edilmiş; olayın ciddiyetle üzerine gidilmiş olması halinde,
ikinci patlama meydana gelmeyebilirdi. İş kazası olarak kayda alınan bu patlama;
yerinde imha edilmesi gereken "güvenliksiz" patlayıcıların, koruyucu ambalaja
konulmadan, uygun tasnifi yapılmadan, belediyeye ait düz bir kamyonetle, SRC 5/ADR
belgesi bulunmayan bir sürücü tarafından imha için sevkiyatı sırasında yaşanmıştır.
Altını çiziyor ve bir kez daha yineliyorum; bu koşullarda meydana gelen patlama,
kayıtlara ne isim altında geçerse geçsin iş kazası değil, göz göre göre gelen bip4?r^~rr\
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cinayetidir.
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İhmaller zincirinin yol açtığı faciaların, fıtrat-kader denilerek üzermirğBmîg^Ml^
çalışılması, yeni kazaların zeminini oluşturmaktadır.
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Türkiye'de her gün ortalama 4 işçi, önlenebilir iş kazalarında hayatını
kaybetmektedir. Evine ekmek götürmek için en ağır koşullarda çalışmayı göze alan
yurttaşlarımıza sahip çıkmak, yaşam haklarını korumak, ahlaki, vicdani, hukuki
sorumluluktur.
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Cumhurbaşkanı'nın, yaşamını yitiren işçilerin aileleri ya da yaralılar yerine fabrika
sahibini araması, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) daha cenazeler
ortadayken, ölülerin teşhisi bile yapılmamışken, üyesi olan fabrika sahibi için "moral
yemeği" düzenlemesi, kamuoyunda işçilerin sahipsiz kaldığı ve faillerin kayrılacağı
endişesi yaratmıştır. Üzerine gelen ikinci patlama ve bu patlamaya yol açan benzer
ihmaller, insanlarımızdaki acı ve kaygıyı büyütmüştür.
İki patlamaya ilişkin inceleme ve soruşturma süreçleri, kesinlikle adil ve şeffaf bir
şekilde yürütülmelidir.
Bu bağlamda; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz
2020 tarihinde yaşanan patlama ile söz konusu fabrikadaki patlayıcıların sevkiyatı
sırasında 9 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen ikinci patlamanın bütün yönleriyle
aydınlatılabilmesi, benzer faciaların ve iş cinayetlerinin önüne geçecek önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri
gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.
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