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9 EYLÜL 2013 ZONGULDAK MADEN OCAĞI 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yerin 560 metre altında maden işçileriyle kahvaltı yaptı, dört 

bakanı Zonguldak'a davet etti. 

https://www.haberler.com/turk-is-baskani-bakanlari-zonguldak-a-davet-etti-5037412-

haberi/ 

Ocak çıkışı kuyu başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün 

Atalay, maden ocağına inmeyenlerin madencilerin sorunlarını anlayamayacağına vurgu yaptı. 

Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı Zonguldak'a davet 

etti. 

Aşağısını görmeyene, aşağısını anlatmak çok zor. Aşağıda çalışma şartlarını anlamayana, 

kömürcüyü anlatmak çok zor. Bu benim üçüncü girişim. 2009 yılında Başbakanımızla birlikte 

girdim. Benim bir arzum var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten. En kısa zamanda Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek ve 

Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ı bu ocakta iki saat misafir etsinler istiyorum dedi. 

 

 

 

 



24 EKİM 2013 YATAĞAN TERMİK SANTRALİ VE KÖMÜR 

OCAKLARINDA ÇALIŞAN MADEN İŞÇİLERİNİN DİRENİŞ ÇADIRINA 

ZİYARET 

ATALAY, “SENDİKACI, SİYASETÇİ ORALARA GİRİP BİR SİLKİNMEK DURUMUNDA. O ALIN TERİNİN O 

EMEĞİN O NASIL ZOR ŞARTLARDA OLDUĞUNU GÖRMEK DURUMUNDA” 

http://www.halkinhabercisi.com/turk-is-baskani-atalaydan-babacan-ile-simseke-beyaz-turk-

benzetmesi 

Göreve gelir gelmez Zonguldak’a gidip madene indiğini belirten Ergün Atalay, “Sendikacı, siyasetçi 

oralara girip bir silkinmek durumunda. O alın terinin o emeğin o nasıl zor şartlarda olduğunu görmek 

durumunda” dedi. 

“Sebebi şu bizim Maliye ile Hazine, tabirimi mazur görün onlar kendilerini beyaz Türkler gibi anıyorlar. 

Sanki ayrıcalıklı, sanki babalarının paralarını veriyorlar. Yani işçinin maaşından işçinin hak edişini 

verirken sanki canları çıkıyor. Böyle bir bakış var. Bu dün de vardı, bugün de devam ediyor. Çalışma 

meclisinde 15 gün evvel Ali Babacan’a ‘Hiç inmeden madeni konuşursanız yanlış yaparsınız. Yatağan’ı 

görmeden burayı birilerine satmaya, birilerine pazarlamaya kalkarsanız bu yükün altında kalırsınız. Kul 

da sorar, Allah da sorar’ dedim.” 
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30 EKİM 2014 KONYA VALİLİĞİ, ANKARA'DAN MADEN YÖNETİLMEZ 

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve yanındaki heyet Konya Valisi Muammer Erol'u 

makamında ziyaret etti. 

http://www.konyayenigun.com/guncel/ankaradan-maden-yonetilmez-h90925.html 

Ziyarette Ermenek'te yaşanan maden kazası için bir değerlendirme yapan Türk-İş Genel başkanı Ergun 

Atalay, "Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) var. Bunun Ankara dışında taşrada yeri yok. MİGEM, 

Türkiye'de maden işçilerinin ve nüfusunun yoğun olduğu yerlerde taşra teşkilatını kurmak zorunda. Bu 

kurulmadığı müddetçe bu kazalar devam eder. Madendeki kömürü, gazı, suyu ve tehlike arz edecek 

her durumu bu kurum biliyor. Ankara'dan bu madenleri idare edemezsiniz. Bu kazaların arkası 

kesilmiyor. Bugün 18 işçi kardeşimiz madende mahsur halde. İnşallah sağ çıkacaklarını ümit ediyorum 

ama bu saatten sonra çok zor" dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konyayenigun.com/guncel/ankaradan-maden-yonetilmez-h90925.html


31 EKİM 2014 ERMENEK 

ERMENEK FACİASINDAN SONRA, GENEL BAŞKAN ERGÜN ATALAY'IN YAPMIŞ OLDUĞU 

AÇIKLAMA ...  

http://www.turkis.org.tr/ERMENEK-FACIASINDAN-SONRA--GENEL-BASKAN-ERGUN-

ATALAYIN-YAPMIS-OLDUGU-ACIKLAMA--d515 

 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Ermenek'te kömür ocağında işçilerin mahsur kalmasına 

ilişkin; "Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) var. Bunun Ankara dışında taşrada yeri yok. 

MİGEM, Türkiye'de maden işçilerinin ve nüfusunun yoğun olduğu yerlerde taşra teşkilatını 

kurmak zorunda. Bu kurulmadığı müddetçe bu kazalar devam eder" " dedi.  

ATALAY konuşmasına şöyle devam etti. "Özel maden ocaklarının büyük bölümünün tehlike 

arz ettiğini düşünüyorum. 13 Mayıs'tan beri bunu söylemeye devam ediyorum. Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü (MİGEM) var. Bunun Ankara dışında taşrada yeri yok. MİGEM, Türkiye'de 

maden işçilerinin ve nüfusunun yoğun olduğu yerlerde taşra teşkilatını kurmak zorunda. Bu 

kurulmadığı müddetçe bu kazalar devam eder. Madendeki kömürü, gazı, suyu ve tehlike arz 

edecek her durumu bu kurum biliyor. Ankara'dan bu madenleri idare edemezsiniz. Bu 

kazaların arkası kesilmiyor. Bugün 18 kardeşimiz madende mahsur kaldı. İnşallah sağ 

çıkacaklarını ümit ediyorum ama bu saatten sonra çok zor. Bunu da özellikle söyleyeyim.” 

dedi. 

 

 

 

 

 

 



6 KASIM 2014 ANKARA ELMADAĞ MKE 

ATALAY, "BİZ DE BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ” 

http://www.turkis.org.tr/ATALAY--BIZ-DE-BU-ISIN-TAKIPCISI-OLMAK-20MECBURIYETINDEYIZ--d522 

Türkiye'deki maden ocaklarının büyük bölümünün özel sektörün elinde olduğunu dile getirdi. Özel sektörde bir elin 

parmakları kadar işini iyi yapanların olduğunu söyleyen Genel Başkan Atalay, şöyle devam etti: "Ama özel sektörde 

olan madenlerin büyük bölümü işçi sağlığı ve güvenliği açısından zor, kötü olan işyerleri. 21 bin 659 Ocak var. Bunu 

Ankara'dan idare edemezler. İdare edemedikleri de şu anda ortada. Peş peşe iş cinayetleri oluyor.  Bunların önüne 

geçmemiz lazım. Bir an önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu madenleri yerel yönetimlere devretsinler ya da 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatını kurmak mecburiyetinde. Bunları yaptıktan sonra çıkartılan yasaları 

da hükümet takip etmek durumunda. Özellikle de yer altı madenlerini hükümetin kendi işletmesi gerekiyor. İş 

kazalarının önüne geçmek için. “Atalay, bir an önce hükümetin buralarda örgütlenme mecburiyeti getirmesini 

isteyerek, örgütlenmenin getirilmediği sürece çıkartılan kanunlarla bu iş kazalarının önüne geçilemeyeceğini öne 

sürdü. Sendikaların da üzerine düşen görevler olduğunu ifade eden Atalay, "Biz de bu işin takipçisi olmak 

mecburiyetindeyiz. Gelirlerimizin büyük bölümünü işçi sağlığı ve güvenliğine harcamak durumundayız" ifadesini 

kullandı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 MAYIS 2016 İSTANBUL 

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 

http://www.mynet.com/haber/guncel/8-uluslararasi-is-sagligi-ve-guvenligi-konferansi-

2443472-1 

 

Soma'nın, ülkeyi yönetenler, bakanlıklar ve sendikalar için bir dönüm noktası olduğunu dile 

getiren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: 

 

"Ama maalesef bedeli ağır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatından sonra 

madenlerde arkadaşlarımızın iş saati 6 saate indi, haftada iki gün tatil yapıyorlar. Ülkemizde 

bine yakın maden var. Bunların 170'i kömür madeni, Bu kömür madenleriyle ilgili Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'dan takip etme şansı yok. En azından madenlerin çok 

olduğu bölgelerde, bir temsilci olması lazım. Madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 

kontrolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yapması mümkün değil. En azından 

madenlerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği kontrolünü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaparsa 

daha sıhhatli olur diye düşünüyoruz." 
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13 MAYIS 2016 SOMA  

Soma faciasının yıldönümünde hüzün doruğa çıktı 

http://www.elbistankaynarca.com/soma-faciasinin-yildonumunde-huzun-doruga-cikti-

20412h.htm 

 

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Süleyman Soylu’dan madenin 

çıkartıldığı illerde maden teşkilatı kurulması talebini ileterek, Ankara’dan işlerin 

yürütülmesinin daha zor olduğunu ifade etti. 

MADEN TEŞKİLATI TEKLİFİNİ OLUMLU KARŞILADI 

Süleyman SOYLU: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın maden teşkilatı teklifini de olumlu 

bulduğunu aktardı. 

 

 

 

 

 

http://www.elbistankaynarca.com/soma-faciasinin-yildonumunde-huzun-doruga-cikti-20412h.htm
http://www.elbistankaynarca.com/soma-faciasinin-yildonumunde-huzun-doruga-cikti-20412h.htm


22 KASIM 2016 ŞİRVAN 

ATALAY ŞİRVAN MADEN KÖYÜNDE 

ATALAY, Şirvan maden ocağındaki göçükten sonra Birgün gazetesine verdiği röportaj. 

https://www.birgun.net/haber-detay/benim-grevimden-korktular-136948.html 

 

-Son olarak Siirt’e gittiniz, Şirvan’da facianın yaşandığı maden sahasında incelemelerde 

bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? 

Ben Siirt’e gittiğimde toprak altında kalan 9 işçi vardı, sekizi araçların içindeydi. Cihazlar 

yardımıyla bu işçilerin yerini aşağı yukarı tespit ettiler, biliyorlar. Bir an önce onlara 

ulaşılmasını bekliyoruz, birinci arzumuz bu. 

İkincisi, bu ülkede Enerji Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) diye bir 

kurum var. MİGEM’in maden ocaklarının yoğun olduğu illerde büro kurması gerekiyor. İrtibat 

büroları yahut başka şekillerde teşkilatlarının oluşturulması gerekiyor. Ankara’dan bu ocakları 

kontrol etmek mümkün değil. Ben bunu üç yıldır söylüyorum. 

 

 

 

 

 

 

https://www.birgun.net/haber-detay/benim-grevimden-korktular-136948.html


21 OCAK 2017 ANKARA KIZILCAHAMAM GENEL MADEN-İŞ EĞİTİMİ 

ATALAY MADENCİLERLE BULUŞTU 

Genel başkan Ergün ATALAY, Zonguldak gazetelerinde köşe yazarı olan Derya AKBIYIK’a 

röportaj verdi. 

http://www.kdzmeydangazetesi.com/h_7757/derya-akbiyika-turk-is-genel-baskani-

atalaydan-carpici-aciklamalar.html 

 

Derya AKBIYIK:  Maden yasasının son şekli sizce yeterli mi, yoksa eksiklikleri var mı? 

Ergün ATALAY: Maden yasasında güzel şeyler oldu ama noksanlarda var. Bu madenle ilgili 

taraflarla bir daha konuşmak lazım. MİGEM ( maden işletme genel müdürlüğü )var. Bu genel 

müdürlüğün yeri Ankara’da. Bizim kömürün madenin olduğu yerler belli. Türkiye’de 

Zonguldak’ta var, Amasra’da var,  Kütahya’da var, Elazığ’da var, Siirt’te var şimdi toplasam 

12-13 vilayette var. Maden işletmeleri genel müdürlüğünün, madenin yoğun olduğu yerlerde 

bir irtibat bürosu kurması lazım. Kurulamıyorsa Valiliklere yetki verilip Valiliğin denetlemesi 

lazım. İlçelerde Kaymakamlığın denetlemesi lazım. Ankara’dan bu madenleri idare ederseniz, 

bu kazaların önüne geçemezsiniz. Ne olması lazım bünyesinde madenle ilgili toprakla ilgili, 

yeraltıyla ilgili orada mühendislerin muhafaza etmesi lazım. O madenlerin yapısını kontrol 

etmeleri lazım yoksa biz bu kazaların önüne geçemeyiz.  

 

 

 


