(Mart2008 ayı iş kazaları raporu) Sendika.Org’dan alınmıştır
02 Nisan 2008 İş kazaları bu ay da en vahşi biçimlerde işçilerin canını almaya devam etti.
İş cinayetlerini son 6 aydır ülke gündemine taşıyan Tuzla tersaneler bölgesi hala işçilerin
cehennemi olmayı sürdürüyor. Tersanelerdeki çalışma koşullarını incelemek için kurulan
araştırma komisyonları çalışmalarını konu gündemden kayar kaymaz fiilen durdururken, Çalışma
Bakanı yapılanların yeterli olmadığını söyleyen sendikacıları ideolojik davranmakla suçluyor.
Taşeron ve kayıtdışı çalıştırma biçimleri işçi canı almaya devam ediyor. Gerek TOKİ şantiyesinde
gerekse de kaçak maden ocaklarında…
Bu arada Türkiye’deki ilk iş kazası araştırmasının sonuçları da açıklandı. Buna göre her 100
işçiden 3’ü son 12 ay içinde bir iş kazası geçirmiş. Araştırma kişisel beyanlara dayandığı için
doğal olarak sadece iş kazası geçiren ve yaşayan işçileri kapsıyor!
İş kazalarının hız kesmeden sürdüğü bir ayın sonunda şunu bir kez daha altını çizerek
belirtmekte fayda var: İşçi sağlığını ve iş güvenliğini güvenceye alma konusunda yetersizlikler
sürdüğü sürece gerçekleşen iş cinayetlerinin ve iş kazalarının gerçek sorumlusu siyasi iktidar
olacaktır.
Mart ayı içerisinde internet üzerinde yaptığımız haber taraması sonucu elde ettiğimiz iş kazası
hikayeleri ise aşağıda yer alıyor:
Ankara Gölbaşı'nda Kırılan Vinç İşçilerin Üzerine Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı – 1 Mart 2008
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Gölbaşı'nda Meclis çalışanları için yaptırdığı inşaatta, kule vincin
kırılması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı. İnşaatta çalışan bazı işçilerin
vincin kırılmasını önceden fark etmesi olası bir faciayı önledi.
Görgü tanıklarının anlattığına göre; TOKİ'nin Gölbaşı'nda Meclis çalışanları için yaptırdığı 2 bin
104 konutluk projenin bir kısmını yapan özel bir inşaat şirketinin şantiyesinde sabah saat 09.00
sularında meydana gelen kazada, kule vincin kirişi (bom) "cıvata kesilmesi" sonucu kırıldı. Vincin
"metal yorgunluğu" sebebiyle kırılmış olabileceği belirtiliyor. Kazada, inşaatta elektrik işçisi olarak
çalışan Mustafa Yıldırım (34) vincin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. Yıldırım'ın
kaza sonucu başının ve kollarının koptuğu ifade edildi. Olayda ayrıca vinç operatörü Hacı Osman
Çelik de ağır şekilde yaralandı.
Şantiyede çalışan işçiler, vincin kırıldığı bina inşaatında normalde 15 işçinin çalıştığını ve 7-8
işçinin vincin kırılmasını önceden fark ettiklerini belirttiler. Görgü tanığı işçiler, bu işçilerin
inşaattan kaçarak kurtulduklarını ve hafif şekilde yaralandıklarını ifade ettiler.
Şantiyede bulunan işçiler ise şantiye yönetimini suçladı. Kırılan vincin 1977 model çok eski bir
vinç olduğuna işaret eden işçiler, geçtiğimiz günlerde vinçte kontrol yapıldığını ve söküldüğünü
ifade ettiler. İşçiler, ayrıca vinç operatörünün kendilerini vincin altında durmamaları konusunda
uyardığını ve vincin çalışmaya elverişli olmadığını savundular.
Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü – 1 Mart 2008
Zonguldak'ın Kilimli beldesindeki bir kaçak kömür ocağının tavan kısmından toprak kayması
sonucu meydana gelen göçükte 1 işçi öldü,1 işçi yaralandı.
Olay, merkez ilçeye bağlı Kilimli beldesi Subatan mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana
geldi. Göçükte toprak altında mahsur kalan Ramazan Şirin ve Murat Güler isimli işçiler için

arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İki buçuk saat süren çalışmanın ardından Ramazan Şirin
(40) yaralı olarak ocaktan çıkarıldı. Şirin'in sağ çıkarılması yakınlarını ve arkadaşlarını
sevindirirken, Murat Güler'in (29) yakınları endişeyle beklemeye devam etti. Kısa bir süre sonra
ocaktan Murat Güler'in cesedi çıkarıldı. Genç işçinin cesedi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait
ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Ocaktan sağ kurtarılan Ramazan Şirin'in Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi
sürüyor.

Zonguldak’ta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti – 3 Mart 2008
Zonguldak'ta Eren Enerji şirketine ait iş sahasında bir işçi, yaklaşık 16 metre yükseklikten
düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde Eren Enerji A.Ş.'ye ait iş yerinde çelik
montaj işçisi olarak çalışan ve 6 çocuk babası Erkan Ever (36), dengesini kaybetmesi sonucu
yaklaşık 16 metre yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik işçisinin cesedi,
otopsi yapılmak üzere ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İsdemir'de Gaz Sıkışması Sonucu Meydana Gelen Patlamada 5 İşçi Yaralandı – 4 Mart
2008
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İSDEMİR'de kok bataryalarında gaz sıkışması
sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde İSDEMİR kok batarya tesislerinde meydana geldi. Gaz
sıkışmasından kaynaklanan patlama sırasında 5 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulanslarla
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Kalban, Mehmet Yalçınkaya, Gani Bediroğlu, İhsan
Sönmez ve Sedat Ulutaş'ın vücutlarında yanıklar oluştuğu tespit edildi. Hayati tehlikeleri
bulunmayan işçiler, tedavi altına alındı.
Antep’de Sıva Yaparken Kalp Krizi Geçiren İşçi Öldü – 4 Mart 2008
Gaziantep'te bir inşaat işçisi, sıva yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye
göre, Gazipaşa Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacılık yapan Halil Akbulut (57), çalıştığı sırada kalp
krizi geçirdi. İskele üzerinden yere düşen 5 çocuk babası Halil Akbulut, arkadaşları tarafından
hemen 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İnşaat işçisi, burada yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman’da Toprak Ev İnşaat İşçilerinin Üzerine Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı – 4 Mart 2008
Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde, çöken toprak evin altında kalan iki inşaat
işçisinden biri öldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hasankendi köyünde bulunan ve çökmek üzere olan toprak
evi kazma kürekle yıkmak isteyen Suat Fidan (27) ve Müslüm Öcalan (45), evin çökmesi üzerine
göçük altında kaldı. Şahısların çıkarılması için ilk olarak köylüler müdahalede bulundu ancak
sonuç alınamayınca sivil savunma ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen ekipler, işçilerden Müslüm Öcalan'ı yaralı olarak göçükten çıkarırken, Suat
Fidan'ın cesedine ulaşabildi. İşçinin cesedi, Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 82. Yıl

Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müslüm Öcalan'ın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu
belirtildi.
İstanbul TuzlaTersanelerinde Yine İş Kazası : 1 İşçi Yaralı – 4 Mart 2008
Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Kocatepe Tersanesi'nde çalışan bir işçi, geçirdiği iş kazasında
yaralandı.
Kocatepe Tersanesi'nde çalışan İbrahim Uslu adlı işçi, cisim çarpması sonucu ağır yaralandı.
Hayati durumu kritik olan Uslu, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Hastaneye giden Limter-İş Sendikası ve TÜMTİS yöneticileri, Uslu'nun sağlık durumunu takip
ediyor.
Kayseri ‘de Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı – 3 Mart 2008
Kayseri ise yine dün yüksekten düşen 32 yaşındaki bir işçi, yaralı olarak kurtuldu. Tufan Ç. isimli
işçi 6 metre yüksekliğindeki katlanır vinçten beton zemine düştü.
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen işçi öldü – 3 Mart 2008
Osmaniye'de 40 yaşındaki Metin K. gece bekçiliği yaptığı inşaatta 4. kattan asansör boşluğuna
düştü. Ağır yaralanan Metin K. acılı yakarışlarını duyan inşaat işçileri tarafından bulundu. 40
yaşındaki gece bekçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Hatay Reyhanlı Sanayi Sitesi'nde Yangın: 1 Ölü – 4 Mart 2008
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, iş yeri sahibi alevlerin
arasında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Reyhanlı Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İçerisinde benzin ve yağ bidonlarının bulunduğu
motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri sahibi İbrahim
Satan (43), yangını görünce dükkana girdi. Yangını söndürmeye çalışırken alev alan benzin ve
yağ bidonlarının arasında kalan İbrahim Satan, ağır yaralandı. Yaralı olarak Reyhanlı Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Satan hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle
söndürüldü. Olayı duyarak hastaneye akın eden Satan'ın yakınları ise, sinir krizleri geçirdi. Bu
arada, olay yerine yakın bazı iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi.
Aydın Nazilli'de Fabrikada Patlama – 5 Mart 2008
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iki işçi hafif
şekilde yaralandı.Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde bulunan süt ürünlerinin işlendiği
fabrikanın LPG tanklarının bulunduğu bölümde, oksijen kaynağı ile bakım yapıldığı sırada gaz
sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle teknik servis elemanı Ömer Polat ve İlyas Kan hafif şekilde yaralanırken,
çıkan yangın işçiler tarafından kısa sürede söndürüldü.Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi
altına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
İstanbul Tuzla Tersanelerinde 2 İş Kazası Daha – 6 Mart 2008
Tuzla tersanelerinde iki iş kazası daha meydana geldi. Tersane işçilerinin iş kazalarına karşı yaptığı
iki günlük grevin ardından meydana gelen iş kazalarında iki işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Önceki gün meydana gelen ilk kazada Kocatepe tersanesinde İbrahim Uslu adlı işçi omzuna düşen
bir demir parçası nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kartal Suzan Yazıcı Hastanesi'ne
götürülen işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Liman Tersane Gemi Yapım Onarım İşçileri Sendikası (Limter-İş) Başkanı Cem Dinç, "Yaralanan

işçiyi hastanede ziyaret ettik. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak yaşanan kaza tersanelerde
güvenlik önlemleri alınmadığı sürece kazaların devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu.
Limter İş Başkanı Dinç, Ada Tersanesi'nde soyadını öğrenemedikleri Ahmet adlı bir işçinin düşme
sonucu kaburgalarının kırıldığını tespit ettiklerini de bildirdi.
Bilecik'te iş makinesinin arasına sıkışan 2 işçiden 1'i öldü - 6 Mart 2008
Bilecik'te bir mermer fabrikasında iki iş makinesinin arasına sıkışan iki işçiden biri öldü, diğeri ağır
yaralandı.Merkeze bağlı İlyasbey Köyü’nde faaliyet gösteren Öztek Mermer Fabrikası’nda meydana
gelen olayda, elektrikçi olarak çalışan Ertuğrul Gökçe (30) ile Emrullah Özer (40) arızalanan levha
makinesini onarmaya çalışırken, A.T. adlı işçinin yanlışkla düğmesine bastığı vinç makinesinin
çalışmasıyla iki makine arasında sıkıştı.
Arkadaşları tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan işçilerden Emrullah Özer kurtarılamayarak öldü. Hastanede tedavi altına alınan Ertuğrul
Gökçe’nin durumunu ağır olduğu belirtildi.
Adıyaman'da 160 İşçi Yedikleri Yemekten Zehirlendi – 7 Mart 2008

Gaziantep'te yerleşik Sanko Holding'e ait Adıyaman İplik Fabrikası'nda çalışan işçilerden 160’ı dün
öğle saatinde yedikleri yemekten zehirlendi.
Dün öğle yemeğinde kadınbudu köfte, çorba ve salata yiyen işçilerden bazıları dün gece itibarıyla
yüksek ateş, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanelere akın etti. Gece etkisini
gösteren gıda zehirlenmesi nedeniyle işçilerin bazıları gece geç saatte hastanelere kendi
imkanlarıyla gelirken, bazı işçiler sabah işletmenin araçlarıyla hastaneye getirildi. 82. Yıl Devlet
Hastanesi ve Adıyaman Devlet Hastanesi'ne getirilen hastalar tedavi altına alındı. Sanko Holding
Adıyaman İşletme Müdürü Mümin Vatandasever ve diğer yöneticiler hastaneye gelerek işçilerin
sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.
Sanko Holding'den yapılan açıklamada da zehirlenme olayı ile ilgili olarak şirket içerisinde
soruşturma başlatıldığı, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kocaeli’nde 2 İşçi 12 Metrelik Vinçten Düşüp Öldü – 09 Mart 2008
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrika inşaatının çatı onarımında çalışan 2 işçi, güvenlik ipinin
kopması sonucu yaklaşık 12 metreden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Plastikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Kipsaş Kar Beton AŞ'nin
taşeron firması Tunç Metal Ltd. Şti'nin sahibi Erdinç Şahin (40) ile çalışanı Serdar Durmuş (23)
çelik konstrüksiyon kolon montesi sırasında dengelerini kaybederek asmalı vincin 12 metre
yükseklikteki sepetinden düştüler.
Ağır yaralı olarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin ile Durmuş, yaşamını yitirdi.
Konya Gıda Fabrikasında Çalışan 30 İşçi Zehirlendi - 11 Mart 2008

Konya'da bir gıda fabrikasında vardiyalı olarak çalışan 30 işçi, gece kahvaltı yapıp tatlı yedikten
sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Olay, merkez Karatay ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gıda fabrikasında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiyalı olarak çalışan işçiler, saat 03.00 sıralarında kahvaltı
yaptıktan sonra kadayıf tatlısı yedi. Kahvaltıdan sonra işlerine dönen işçiler, sabaha doğru
rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin görüldüğü işçilerin bazılarının baygınlık
geçirmesi üzerine fabrika çalışanları ambulans çağırdı. Şikayetleri artan 14 işçi, olay yerine sevk
edilen ambulanslarla Konya Numune ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı
kahvaltıdan yiyen 16 işçinin de fabrikanın servis aracıyla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere
başvurduğu öğrenildi.
İşçilerin yemekten sonra yedikleri kadayıftan zehirlenmiş olabilecekleri şüphesi üzerinde durulduğu
bildirildi. İşçilerden 14'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Batman’da Belediye Kepçe Operatörü, Kaya Altında Öldü – 11 Mart 2008
Batman'da; üzerine kaya düşen Batman Belediyesi kepçe operatörü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Batman Belediyesinde kepçe operatörü olarak çalışan İhsan Matpan,
Hasankeyf ilçesi yolu 10. kilometrede bulunan şantiyede kaya kırmaya çalışırken, kopan bir kaya
parçası, kepçenin kabini üzerine düştü.
Kepçenin içerisinde sıkışan Matpan, olay yerinde hayatını kaybetti. Matpan'ın cesedi, olay yerine
gelen sivil savunma ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna
gönderildi.
Kastamonu’da Bir İşçi Tamir Etmeye Çalıştığı Asansörden Boşluğa Düştü – 12 Mart 2008
Kastamonu'da, bir kişi tamir etmek istediği asansörden boşluğa düşerek ağır yaralandı.
Taşköprü Harmancık Mahallesi Kız Mektep Sokak'ta oturan Turan Ayverdi (24) asansörü tamir
etmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralanan Ayverdi, ilk olarak Taşköprü Devlet
Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen
Ayverdi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İstanbul’da Yüksekten Düşen Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti - 13 Mart 2008
Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası'ndan (Limter-İş) yapılan yazılı
açıklamada, “Sinan Denizcilik” adlı taşeron firmada raspacı olarak çalıştığı belirtilen Yüksel
Özdemir'in, 20 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.
Üst üste yaşanan iş kazalarının, tersanelerde iş güvenliği ve işçi sağlığı tedbirlerinin halen
alınmadığını gösterdiği öne sürülen açıklamada, tersanelerde derhal “Ağır ve Tehlikeli İşkolu
Yönetmeliği”nin uygulanması istendi.
Yüksel Özdemri yaklaşık 2 hafta hastanede kaldıktan sonra 27 mart günü yaşamını yitirdi.
İstanbul Tuzla tersanelerinde 6 İşçi Gazdan Zehirlendi – 13 Mart 2008
Tersanede karbondioksit tüpünden boşalan gazdan, 6 kişinin zehirlendiği kaydedildi.
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin makine dairesinde söndürme amaçlı kullanılan
karbondioksit tüpünden boşalan gazdan, 6 kişinin zehirlendiği kaydedildi.
Tersaneler bölgesindeki olaya ilişkin, basın mensuplarına açıklama yapan Kıran Şirketler Grubuna
ait Tuzla Tersanecilik ve Turizm AŞ Genel Müdürü Coşkun Duygun, gemide bir patlama ve

alevlenme olmadığını bildirdi.
Duygun, gemide yangın ve parlama olaylarında söndürme amaçlı olarak kullanılan karbondioksit
tüpünün makine dairesindeki bir odada yıllık testinin yapıldığı sırada ''gaz boşalması'' meydana
geldiğini belirtti.
Coşkun Duygun, boşalan gazdan biri ABD'li 6 kişinin zehirlendiğini, 5 Türk'ün ayakta yapılan
tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, ABD'li gemi personeli John Hop'un ise kaldırıldığı
hastanede oksijen tedavisi gördüğünü kaydetti.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de Duygun, güvenlik tedbiri amacıyla gemiye çıkarıldığını
savundu.
Bu arada, tersanedeki 220 metre uzunluğundaki 35.944 grostonluk ABD bayraklı ''Liberte Star''
adlı kuru yük gemisindeki olayın ardından hastanelere kaldırılan ve taburcu edilen yaralıların,
Murat Parlak, İbrahim Akdağ, Ümit Şeren, Hüseyin Odabaş, Mehmet Eke oldukları öğrenildi.
John Hop'un ise Gebze'deki Anadolu Hospital'da tedavi altına alındığı bildirildi.
Sivas'ta 3 işçi göçük altında kaldı – 14 Mart 2008
Sivas Belediyesinin atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan 3 işçi, iş makinesi ile boru döşeme
çalışmaları sırasında toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından çıkarılan işçiler, tedavi altına
alındı.
Sivas-Ankara kara yolunda Beton Travers Fabrikası arkasında yapımı devam atık su arıtma tesisi
inşaatında iş makinesi ile boru döşeme çalışmaları yapılırken, yaklaşık 3 metre derinliğinde kazılan
çukurda göçük meydana geldi.
Çukurda çalışan işçiler Serhan Taşlık, Hasan Yalman ve Nizamettin Korkusuz, sağanak yağış
nedeniyle çamur haline dönüşen toprağın altında kaldı. Tesis inşaatına sivil savunma ve sağlık
ekipleri gönderildi.
Ekipler tesislere ulaştığında mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan 3 işçi, Sivas
Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Acil serviste tedavi altına alınan işçilerden Serhan Taşlık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Manisa Sarıgöl'de iş kazası – 15 Mart 2008
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarlasını sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü.
Sarıgöl'ün Beyharmanı Köyü yakınlarındaki meyilli arazide 45 ZH 177 plakalı traktörüyle

Kocaeli’nde İş Yerinde Merdivenlerden Düşen İşçi Yaralandı – 17 Mart 2008
Kocaeli'nin Köseköy beldesinde, iş yerinde merdivenlerden düşen bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Erdoğan K.
(33), malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybedince düşerek merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan
Erdoğan K., kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mersin’de Fabrika İnşaatı Çöktü: 4 İşçi Yaralı – 19 Mart 2008
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında meydana gelen çökme sonucu 4
işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika inşaatında,
tabla dökümü sırasında çökme meydana geldi. Olayda, inşaatta çalışan işçilerden Ramazan Küpeli
(45), Murtaza Küpeli (43), Mehmet Şahin (55) ve Muzaffer Çapan (39) yaralandı. Yaralılar, Tarsus
Devlet Hastanesi ile 70. Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Maraş’ta Hidroelektrik santralde kaza: 4 ölü – 20 Mart 2008
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki hidroelektrik santralde meydana gelen kazada 4 işçi öldü.
Santralin yeni kurulduğu ve patlamanın deneme çalışmaları sırasında meydana geldiği bildirildi.
Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Değirmenüstü mevkisindeki özel bir şirkete ait
santralin üç üniteden oluştuğunu ve üçüncü ünitede deneme çalışmaları sırasında aşırı su basıncı
nedeniyle vananın patladığını söyledi.
Tanılır, patlama sonucunda 4 işçinin olay yerinde vücutlarına metal parçaları isabet etmesi ve
basıncın etkisiyle duvara çarpmaları sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.
Tanılır, "Cenazeler, savcılığın isteği üzerine otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsinin ardından hayatını kaybeden Yücel Bay ve Mustafa Yirik'in cenazesi Mersin'in Mut, Haşim
Günay'ın cenazesi Diyarbakır'a ve eşinin teşhis ettiği Osman Temiz'in cenazesi ise
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderilecek" dedi.
Kazada yaralanan Muammer Memiktaş Kahramanmaraş, Yılmaz Yıldız da Andırın Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, Ceyhan nehrinin ana kollarından Körsulu çayı üzerinde kurulan özel bir şirkete ait santralde
meydana geldi.
Emirler köyü Değirmenüstü mevkiinde bulunan santraldeki su vanası, saat 08.30 sıralarında
patladı.
Malatya'da İş Cinayetleri: 2 Ölü – 20 Mart 2008
Malatya'da meydana gelen iki ayrı iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlk kaza, Koyunoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine
Ünalır (65) isimli kadın, iş makinesi altında kalarak hayatını kaybetti. Öte yandan, 2. Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki bir piliç kesim tesisinde çalışan Mehmet Salduz, kolunu makinaya kaptırdı.
Ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Salduz, kan kaybından hayatını kaybetti.
Ordu Gölköy'de inşaatta toprak kayması: 2 işçi öldü - 23 Mart 2008
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, inşaat halindeki okulun bahçesine su borusu döşenirken, toprak
kayması meydana gedi. Toprağın altında kalan işçilerden 2'si öldü, 1'i yaralandı. İnşaat halindeki
okulun bahçesinde su borusu döşeyen Abdurrahman Şahinkaya, Ramazan Şahinkaya ve Bayram
Hüsamettin Mecit, yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.
Olayı fark eden mahalle sakinleri, yarım saatlik çalışmanın sonucunda işçilerden Abdurrahman
Şahinkaya'yı toprak altından yaralı olarak kurtardı.
Kendi imkanlarıyla çalışmalara devam eden mahalleli bir süre sonra Ramazan Şahinkaya ve
Bayram Hüsamettin Mecit'in cansız bedenlerine ulaştı.

Görgü tanıkları olayın ihmalden kaynaklandığı iddia etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa Turgutlu'da yüksekten düşen işçi yaralandı – 23 Mart 2008
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi Cumartesi Pazarı arkasında yapımı devam eden yeni adliye
binası inşaatındaki iskelede dış cephe mermer kaplaması yapan Gökhan Karabulut (24), dengesini
kaybederek üçüncü kattan aşağı düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gökhan Karabulut, işçiler ve çevredeki vatandaşlar
tarafından olay yerinde çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabulut, burada gözlem altına alındı.
Konya’da Kolunu torna tezgahına kaptıran 18 yaşındaki işçi öldü – 24 Mart 2008
Konya'da kolunu torna tezgahına kaptıran işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Karatay Sanayi'ndeki yedek parça imalatı
yapan bir iş yerinde çalışan Muharrem Yılmaz (18), torna tezgahında çalıştığı sırada kolunu
makineye kaptırdı .
Çalışan makine diğer işçilerin fişini çekmesiyle durdurulabilirken, sıkışan Muharrem Yılmaz
makineden kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç işçinin öldüğünü
belirledi.
Oğlunun öldüğü haberi üzerine iş yerine gelen baba Muzaffer Yı lmaz fenalık geçirirken, acılı
babaya sağlık görevlileri müdahale etti.
Çıraklık Eğitim Merkezi'nden torna kullanma sertifikası aldığı öğrenilen işçi Muharrem Yılmaz'ın
kısa süre önce makineye kolunu kaptırdığı iş yerinde çalışmaya başladığı bildirildi.
İzmir’de Sıcak su ve sabun tankına düşen kimyager ve işçi öldü – 25 Mart 2008
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal ü rünler imal edilen bir fabrikada, sabun ve sıcak su dolu
tanka düşen kimyager ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü.
Alınan bilgiye göre kimyager Göktürk Şahin (31), fabrikada çalışırken içinde sıcak su bulunan
tanka sabun döktükten sonra bidon kapağını düşürdü.
Şahin, düşen bidon kapağını çıkarmak için uğraşırken yaklaşık 4 metre derinliğindeki tankın içine
düştü.
Durumu fark ederek Şahin'i kurtarmaya çalışan fabrika işçilerinden Kadirhan Yıldız (28) da tanka
düştü. Sıcak su ve sabun dolu tanktan çıkamayan Şahin ve Yıldız hayatlarını kaybetti.
İstanbul İkitelli'de Ayakkabı İmalathanesi Yangınında 3 Yaralı – 26 Mart 2008
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ayma-Koop Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı
ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaralanırken,
itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ayma-Koop
Sanayi Sitesi içesinde bulunan 5 katlı bir ayakkabı imalathanesinde görgü tanıklarının ifadelerine
göre önce bir patlama meydana geldi, ardından imalathane alev alev yanmaya başladı. Yangında
ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, binanın üst katlarında bulunan işçiler mahsur kaldı.
İşçiler, yan binalara geçerek yangından kurtuldu. Yaralılar ise ambülanslarla hastanelere

kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada, bir görgü tanığı, imalathaneden önce bir patlama sesi duyduklarını, ardından binanın
alevler içinde kaldığını söyledi.
Manisa Soma'da maden kazası - 25 Mart 2008
Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir maden ocağında çalışan işçi, girdiği kapalı bölümde
oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını kaybetti. Maden ocağında yaklaşık bir yıldır çalışan A.
Osman Şahin (39), 08.00 - 16.00 vardiyasında çalışırken, malzeme almak için kapalı bölüme geçti.
Bir süre sonra arkadaşları tarafından bulunan Şahin, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in
hastaneye geldiği sırada ölü olduğu bildirildi.
Trabzon'da iş cinayeti - 28 Mart 2008
Trabzon Değirmendere Mahallesi, Deliklitaş Mevkii'nde, bir fabrikada meydana gelen iş kazası
sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Değirmendere Mahallesi Deliklitaş Mevkii’nde, saat
18.00 sıralarında meydana geldi.
Bir fabrikada çalışan 23 yaşındaki Emre Yılmaz, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Çalıştığı
fabrikadaki su motorunu tamir ederken elektrik akımına kapılan Yılmaz, KTÜ Tıp Fakültesi'ne
kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Antalya Finike'de traktörün römorkundan düşen 1 tarım işçisi kadın öldü – 29 Mart 2008
Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Sahilkent beldesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün
römorkundan düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, portakal
bahçesinde çalışan işçileri taşıyan traktörün römorkunun kapağının aniden açılması üzerine, Havva
Özok (24) ile Nesih Öztürk (16) düştü. Kaza anında oradan geçmekte olan Kumluca Devlet
Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrah Sami Kolsuz yaralılara müdahale etti. Ancak ağır yaralanan
Havva Özok olay yerinde öldü. Nesih Öztürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazadan sonra olay yerinde toplanan mevsimlik tarım işçileri günlük 20-25 YTL'ye çalıştırıldıklarını,
kamyon kasasında ya da traktör römorkunda bahçelere götürüldüklerini belirterek, “Sosyal
güvencemiz yok. Ancak bahçe sahipleri bu uygulamadan vazgeçmiyor. Son günlerde, traktörden
düşme şeklinde meydana gelen yaralanmalarla sonuçlanan birkaç kaza daha oldu” dediler.
İzmir’de Belediyenin Kanal için Açtığı Kuyu Bir İşçiye Mezar Oldu – 29 Mart 2008
İzmir'de, kanalizasyon borularını döşemek için açılan çukurda çalışan iki işçi, patlayan su
borusunun toprağı yumuşatarak çökertmesi sonucu toprağın altında kaldı. İşçilerden 5 çocuk
babası Abdullah Çürük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toprak altında kalan Çürük'ün cansız
bedenini çıkarmak isteyen yardım ekipleri de zaman kayan toprağın altında kalma tehlikesi atlattı.
Çiğli ilçesi Harmandalı Kavşağı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
adına kanalizasyon borularını döşeyen taşeron firma adına çalışan 2 işçi, iş makinalarının kazdığı
ve hiçbir koruma önlemi alınmayan 3 metrelik çukura girdi. Bu sırada patlayan borudan çıkan
suyun yumuşattığı toprağın kaymasıyla işçiler, kayan toprağın altında kaldı. İşçilerden Abdullah
Çürük, birlikte çalıştığı oğlunun ve iş arkadaşlarının gözleri önünde göçen toprağın altında kalarak
hayatını kaybetti. Babasını kurtarmak için kuyuya giren oğul Çürük'ün çabaları da yetersiz kaldı.
Göçen toprağın üst kısmında kalan Hikmet Tezkorkmaz ve babasını kurtarmak için açılan kuyuya
giren Metin Çürük ise, işçiler ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdullah
Çürük'ün cansız bedeni AKS 110 ve Sivil Savunma ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması
sonucu toprak altından çıkartılabildi. Çürük'ün üzerinde 50 Yeni kuruş para ile cep telefonu ve 1
paket sigara bulundu. Göçükten kurtulan Metin Çürük ise, sinir krizleri geçirdi.
Yardım ekipleri de çalışmalar sırasında iki kez kayan toprağın altında kalma tehlikesi atlattı.
Abdullah Çürük'ün ailesi, çalışmaların taşeron firma İkra Mühendislik tarafından yapıldığını

belirterek hiçbir güvenlik önlemi almayan yetkilileri suçladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken,
çalışmalar sırasında göçüğe karşı tedbir alınmadığı yönündeki iddiaların da incelendiği bildirildi.
Tuzla'da 85'inci Ölüm – 30 Mart 2008
İstanbul Tuzla’daki tersanelerde işçi ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Tersaneler Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Sedef Tersanesi’nde çalışan Ali İhsan Çam (31), dün yüksekten düşerek yaşamını
yitirdi. Çam ile birlikte 23 yılda meydana gelen iş kazalarında ölen işçi sayısı 85’e çıktı.
SEDEF Tersanesi’ne taşeron olarak iş yapan İzoçim firmasında yaklaşık 10 aydır boyacı olarak
çalışan 3 çocuk babası Ali İhsan Çam (31), dün boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık
5 metre yüksekten ambara düştü. Kafa üstü beton zemine çakılan Ali İhsan Çam, yaşamını yitirdi.
Ali İhsan Çam’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sedef Tersanesi’nde 14 Ocak 2008 tarihinde de 19 yaşındaki elektrikçi Onur Bayoğlu da ambara
düşerek yaşamını yitirmişti.
Ali İhsan Çam’ın ölümünün ardırdan Sedef Tersanesi Genel Müdürü Cumhur Kuter tarafından
yapılan yazılı açıklamada, "Her türlü önlemi almamıza rağmen dikkatsizlik sonucu meydana gelen
bu kaza nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz. Kaza dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olsa bile,
Sedef Tersanesi Genel Müdürü olarak bu açıklamayı hesaba katmadan, olayın bütün yönleriyle
araştırılması yönünde gerekli direktifleri verdim. Tersanemizde yapılacak araştırmanın sonuçlarını
en kısa zamanda kamuoyuna açıklayacağım" ifadesi yer aldı.
Sakarya’da Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Duvara Çarptı, 7 Yaralı – 31 Mart 2008
Sakarya'nın Geyve ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak duvara çarpması
sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
E-25 karayolunun Alifuatpaşa beldesi yakınlarındaki kazada, Bilecik'ten Adapazarı istikametine
giden ve Toyota fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
Zonguldak’ta Kaçak Ocakta Patlama: 2 İşçi Yaralı – 31 Mart 2008
Zonguldak'ta, kaçak kömür ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Dilaver Mahallesi'nde, kaçak olarak işletildiği bildirilen maden
ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Ocakta çalıştıkları sırada patlama nedeniyle el ve yüzlerinden yaralanan Turgay Kandemir ile
Mehmet Tunç Demir, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa’da İşçiler Jeneratörden sızan gazdan zehirlendiler – 31 Mart 2008
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir alışverişmerkezinde elektriklerin kesik olması nedeniyle çalıştırılan
jeneratörden sızan gaz, iki çalışanın zehirlenmesine neden oldu.
Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan alışveriş merkezinde çalıştırılan jeneratörden gaz
sızması sonucu, çalışanlardan Gönül Akalan (24) ile Adnan Gonca (30) zehirlendi.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül Akalan ve Adnan Gonca'nın sağlık durumunun iyi
olduğunu bildirdi.
Kaynaklar : netgazete.com, haberler.com, bianet.org, cevrimicihaber.com, memlekethaber.com,
cnnturk.com, alinteri.net, atilim.org,

