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‘’ yanan bizdik, siz kömür sand z’’

“  kazalar nda hayatlar  kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden
emekçilerine ithaf olunur “
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zl  teknolojik geli meler bir yandan insan n refah na hizmet ederken, öte

yandan insan hayat  ve çevre için tehlikeleri de beraberinde

getirmektedir.Üretim sürecine giren her yeni madde, her yeni makine,

araç ve gereç insan sa , i yeri güvenli i, çevre sa  ve çevre güvenli i

için tehdit olu turmaktad r. Bir bak ma yükselen refah, insanl a i

kazalar ,meslek hastal klar  ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir.

Sa kl  çal ma ortam  ve çevresi i  bar n, h zl  ve sa kl  kalk nman n

da ön art r. Çünkü i  kazalar  ve meslek hastal klar  sonuçlar  itibariyle

insan hayat  ve sa  tehdit etmesinin yan  s ra i letmeleri de a r

faturalara mahkûm etmektedir.

 sa  ve  güvenli i  konusu  tüm  dünyada  önemli  bir  problem  olarak

kar za ç kmaktad r. Ya am, en temel insan hakk  olmas na ra men her

l az msanmayacak say da insan, çok rahatl kla engellenebilecek ve

hukuken de engellenmesi zorunlu olan i  kazalar  ve meslek

hastal klar ndan dolay  ya am  yitirmekte veya engelli hale

gelmektedir.Dünyada oldu u gibi ülkemizde de i  kazalar  ve meslek

hastal klar n önemli bir sorun olarak kar za ç kmas , sanayile menin

geli imi ile birlikte i  sa  ve güvenli ine ili kin gerekli düzenleme ve

yat mlar n yap lmamas ndan dolay  yo unluk kazanm r.

Bilim, teknoloji ve sanayile me toplumsal de imlerin nedenlerini

olu turmaktad r. Bilim teknolojiyi, teknoloji ise sanayile meyi ve art  de eri

yüksek  ürünü meydana getirerek, toplumlar n refah düzeyini

yükseltmektedir.H zl  geli en bilim, teknoloji, kalk nma ve sanayile me

süreçleri ku kusuz ülkelerin geli me süreçlerine birçok faydalar sa lam r.

Ancak çal ma ya am  ve güvenli i için ayn  ba ar n sa land  söylemek

güçtür.

Sanayile me ve kalk nman n bedeli; asla iyi e itilmemi , yeterli derecede

beslenemeyen, i  kazalar ndan ve meslek hastal klar ndan gere i gibi
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korunamayan, i siz kalma ve i ini kaybetme korkusu ya ayan,

örgütlenmeleri engellenen, sosyal güvenli inden endi e duyan bir çal an

kesim yaratmak olmamal r. K sacas  insan n refah , mutlulu u, sa  ve

güvenli inden ödün veren bir sanayile me ve kalk nma anlay

benimsenemez. Geli mi  ülkeler yasal önlemlerle toplumsal e itim ve

bilinçlendirmeyle sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe kat ederken,

bizim gibi sanayile mesini tamamlayamam , sanayi ve demokrasi kültürü

geli memi , ele tiri, öneri ve denetim sistemati inin geli medi i ülkelerde

yara kanamaya devam etmektedir.

4857 say  Yasas  ile birlikte ülkemizde  Sa  ve Güvenli i Mevzuat z

de mi , bu yasayla birlikte 50'ye yak n yönetmelik ve tebli  yay nlanm

ve bunlar n bir k sm  yürürlü e girmi tir. Ancak küreselle me sürecine

paralel olarak özelle tirme, sendikas zla rma ve ta eronla rma, k saca

örgütsüzle tirme politikalar yla her türlü güvenlik ve güvencelerden yoksun

kay t d  i çilik ve çocuk çal rmayla katmerle en i  kazalar  ve meslek

hastal klar n boyutu resmi istatistiklerde yay mlanandan çok daha

büyüktür.

Çal ma ya am n en önemli konular ndan olan i  sa  ve güvenli ine

yönelik olarak, birçok ülkede oldu u gibi ülkemizde de gerekli önlemler

yeterince al nmamaktad r. Oysa bir ülkenin  Sa  ve Güvenli ine yönelik

politikalar  o ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel geli mi lik düzeyi ile

do ru orant r. Ekonomileri zay f olan, sosyal devlet kavram n

gereklerinin uygulanmad  ülkelerdeki  Sa  ve Güvenli inin geli imi,

geli mi  ülkelere göre daha yava  geli me göstermektedir.

 Sa  ve Güvenli inde temel amaç; çal ma ya am nda çal anlar n

sa na zarar verebilecek hususlar n önceden belirlenerek gereken

önlemlerin al nmas , rahat ve güvenli bir ortamda çal malar n

sa lanmas , i  kazalar  ve meslek hastal klar na kar  çal anlar n psikolojik

ve bedensel sa klar n korunmas r. Sosyal hukuk devletinin temel

levi, güvenli bir çal ma ortam  olu turmak, çal anlar  çal ma ortam ndan
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kaynaklanan sa k ve güvenlik risklerine kar  korumak, çal anlar n

güvenlik, sa k ve refah  sa lamak ve geli tirmektir. H zl  geli en

sanayile meye ba  olarak i  yerlerinde yeterli önlemlerin al nmamas  her y l

artan i  kazalar , meslek hastal klar  ve çevre kirlili i, insan ve çevre

sa  tehdit eder bir noktaya ula r. Bu noktada gerek küresel

ölçekte gerekse ulusal düzeyde sermayenin yönelimlerini ve kendini

yenileme süreçlerini kavramak gerekmektedir. Büyük irketler küresel

ölçekteki i lemler için birle me e ilimi gösterirken ulusal düzeydeki

letmeler ise esnekliklerini art rarak bu süreçteki pazar pay  korumaya

çal maktad rlar.

Bu amaçla irketler, ba ms z ve merkezi kontrolün d nda çal an daha

küçük ve daha fazla birimlere parçalanma, küçük birimlerin etkinliklerini

kaynak d nda b rakma, küçük i letmeleri ta erona verme ve esnek

çal ma organizasyonuyla geli tirmeye yönelmektedir. Bu e ilimin gelecekte

daha fazla artaca  ve sendikas zla rma ile daha olumsuz çal ma

ko ullar  do aca , tek yanl  bilgilendirme ve daha dü ük ücretlere yol

açaca  beklenmektedir.

Çal lan ortam n ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz ko ullar ,

çal anlar n en temel hakk  olan sa kl  ya am ve çal ma hakk  tehdit

etmektedir. Bu nedenle,  Sa  ve Güvenli i konusunda gerekli

önlemlerin  al nmas  bir  zorunluluk  olmal r.   kazalar n  ve  meslek

hastal klar n ortadan kald lmas ; bilimsel ve teknolojik geli melerin

sa lad  olanaklar n bu alana yönelik olarak geli tirilmesi, bilimsel

ara rmaya dayal  riskin do ru tan mlanmas , planl  çal ma ve üretim

sürecindeki geli melerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve nihayet

güvenlik önlemlerinin artt lmas yla sa lanabilir.  Sa  ve Güvenli i;

p, mühendislik ve sosyal bilimleri içeren çok bilimli bir konudur.

 kazalar  ve meslek hastal klar  sonucu maddi ve manevi kay plar

geli mekte olan ülkelerin kalk nma çabalar  önünde önemli bir engel te kil

etmektedir.  Ödenmesi  gereken  fatura  ise  bu  ülkelerin  Gayr  Safi  Milli



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 6

Has lalar n önemli bir bölümünü te kil etmektedir. Baz  kaynaklarca,

endüstrile mi  ülkelerde i  kazalar  ve meslek hastal klar n toplam

maliyetinin, bu ülkelerin Gayr  Safi Milli Has lalar n % l'i ila % 3'ü

oran nda de ti i belirtilmektedir.Ülkemizde ise en iyimser yakla mla, i

kazalar  ve meslek hastal klar n toplam maliyetinin y lda 4 milyar dolar n

üzerinde oldu u tahmin edilmektedir.Daha sa kl  ve daha güvenli i yeri

ortam , daha verimli bir çal man n da ön ko uludur. Özellikle geli mekte

olan ülkelerde  Sa  ve Güvenli i, toplumsal kalk nman n belirleyici

unsurlar  aras nda yer almaktad r.

SSK istatistikleri yaln zca sigortal  i çileri kapsamaktad r. Ülkemizde kaçak

çileri ve SSK'l  olmayan çal anlar  göz önüne ald zda; bilinmeyen

veya bildirilmeyen i  kazalar  ile bu say n SSK istatistiklerinin çok üzerine

ula aca  aç kt r. statistiklere göre, i  kazalar n % 72’ sinin 50'den az i çi

çal ran i yerlerinde yani  Sa  Güvenli i Kurullar n zorunlu

olarak kurulmas  gerekmeyen i yerlerinde oldu u görülmektedir.

Ba ta Anayasa olmak üzere, Umumi H fz hha Kanunu'nda,  Kanununda,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa k Sigortas Kanununda, Sendikalar Kanununda,

çi Sa  ve  Güvenli i ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerde konuyla ilgili

düzenlemeler mevcuttur. Ancak bunlar; günün ko ullar na göre yetersiz,

eksik, da k ve en önemlisi devlet ve i veren taraf ndan tam olarak

uygulanmamaktad r. Devletin, i çi sa -i  güvenli i alan nda ara rma

yapt rmaktan, üretim süreçleri konusunda taraflar  bilgilendirmeye, ulusal

mevzuat  günün gereksinimlerini kar layacak bir biçimde

güncelle tirmekten, insan sa  her eyin üstünde tutarak i yerlerini

etkili bir biçimde denetlemesine kadar pek çok sorumlulu u vard r.

verenlerin büyük bir bölümü; çal an n korunmas  yani i çi sa  ve i

güvenli i önlemlerinin al nmas  bir maliyet unsuru olarak görmektedir.

Yasalar n, yönetmeliklerin zorunlu k ld  önlemlerin al nmas  konusunda

verenlerin sorumluluklar  kendili inden yerine getirmeleri

beklenmemelidir. verenler son y llarda, süresi belirli hizmet akdi ile i çi

çal rarak, part-time çal may  yayg nla rarak, h zla ta eronla arak,
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fason i  vererek, eve i  verme sistemini yayg nla rarak, i yerlerini ve

çileri küçük birimlere bölmeye ve sendikas zla rmaya çal maktad rlar.

Bunlar n sonucu olarak, denetim zorla makta ve al nmas  gereken önlemler

takip edilememektedir.

Madencilik  sektörü;  do as  gere i  özellik  arz  eden,  tümü  birbirine  ba

olan ve herhangi bir olumsuz durumun zincirleme olarak birbirini

tetikleyebilecek riskleri içeren, bu riskleri en aza indirebilmek için bilgi,

deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimin gerektirdi i dünyan n en zor ve

riskli i  koludur.Özellikle teknolojiden uzak emek yo un olarak çal lan

ülkemizde; bilgi, deneyim, uzmanl k ve denetim zincirinde varolan veya

olas  zay fl klar, noksanl klar ve zaafiyetler bu zincirde k lmalara yol

açmakta, bu ise i  kazalar na özellikle yer alt  kömür madencili inde

iddeti fazla olan kazalara neden olmaktad r. Kömür madencili i, i çi say

ba na dü en kaza ve ölüm s ralamas nda, bütün sektörlerin ba nda yer

almaktad r. Bu nedenle, madencilik sektörünün daha yak ndan izlenmesi,

de erlendirilmesi ve kaza önleme çal malar na daha fazla a rl k verilmesi

gerekmektedir.

Madencilik kurulu lar zdaki mevcut deneyim birikiminin yok edilmesi,

maden i letmecili inin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz ki i veya

kurulu lara b rak lmas ; k sa sürede yüksek kar sa lamak amac yla yap lan

üretim projeleri, h zl  ve yüksek kazanç için yap lan üretim zorlamalar , bir

yandan yetersiz, liyakatsiz ki ilerin siyasal amaçlarla kilit mevkilere

atanmas  ve di er yandan da kamusal denetimin iyice gev etilmesi

kazalar n kaç lmaz hale gelmesine neden olmaktad r.On y l önce 2000

nda bir meslekta n söyledi i gibi;“…Acilen müzakere edilmesi

gereken, deh etli bir tempoyla ocaklar  kas p kavuran ölümlü

kazalard r. Tam mekanizasyona bir türlü kavu mayan, yeterince

havaland lmayan, bilim, teknik ve teknolojiden uzak, eci  bücü

tozlu panolarda hala a aç alt nda çal lan insanlar z,

Avrupa’daki meslekta lar na göre, hayati tehlike aç ndan hala

haddinden fazla risk alt ndad r…”.(1)
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Bu kazalar  en etkileyen, en derinden ya ayan, hiç ku kusuz maden

mühendisleri ve onlar n örgütlü oldu u Maden Mühendisleri Odas ‘d r.

Odam z, üyelerinin pratikte kazand  bilgi ve donan mlar ndan ald  güçle

kazalar n önlenmesi için her platformda görü lerini aç klamakta, raporlar

haz rlamakta, itimler vermekte, seminerler, sempozyumlar

düzenlemekte, çözüm önerilerini ilgili devlet kurumlar na iletmekte, onlarla

ortak çal malar yapmakta, saha çal malar  ile üyelerini ve sektör

çal anlar  e itmektedir. Tüm bu çal malar n amac , sistemin

olu turdu u olumsuzluklar  göz ard  etmeden olabildi ince kazalar

minimize etmektir.

Bu çal mada, öncelikle ülkemiz kömür madencili i ile ilgili temel

istatistiksel veriler incelenmi , yorumlanm  ve de erlendirilmi , i  sa

ve güvenli i ile ilgili olarak sektör i letmelerindeki mevcut durum ortaya

konmu , büyük maden kazalar  irdelenmi  ve eldeki veriler çerçevesinde

bu kazalar n ortak noktalar  tespit edilmi , maden kazalar n önlenmesi ile

ilgili olarak Maden Mühendisleri Odas ’n n görü leri vurgulanm , konu ile

ilgili Maden Mühendisleri Odas ’n n kongre,sempozyum sonuç bildirgeleri

ile bas n aç klamalar  da rapor sonuna eklenmi tir.

Raporun amac ; i  sa  ve güvenli i ve i  kazalar  ile ilgili Maden

Mühendisleri Odas  ve üyeleri taraf ndan haz rlanan rapor, tespit ve

aç klamalar , de ik veri kayna ndan destekleyerek bir araya

toplamakt r.

(1) Genel Maden çileri Sendikas /Havzadaki Vaki  Kazalar na Ait Say sal Verilerin Tahliline
Tarihi Perspektiften Yakla m ve Durum Muhakemesinden Çözüme Do ru/Zonguldak, Ekim
2000/M.Tayfun Özuslu
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KONU BA LIKLARI

Madencili in Önemi

Rezevler/Üretimler/Ruhsat Da mlar

stihdam

yeri Verileri - Tespitler

 Kazalar  ve Meslek Hastal klar

 Kazas  Oranlar

Büyük Maden Kazalar

 kazalar nda hayat  kaybeden maden mühendisleri

Örnek kaza analizleri

Kazalarda belirlenen ortak noktalar

Verilerin de erlendirilmesi

Acilen ne yap lmal  ?

Madencilikte Sorunlar-Çözüm Önerilerimiz

Bas n Aç klamalar
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MADENC N ÖNEM
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Madencilik, tarih boyunca uygarl klar ekillendiren temel sektörlerden biri

olmu tur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanl n geli im

sürecinin son iki yüz y ndaki ba  döndürücü ilerlemede kömür ve demirin

önemini yads mak mümkün de ildir. çinde bulundu umuz yüzy lda da,

madencilik faaliyetleri olmaks n insan ya am n sürdürülebilmesi olas

de ildir. Bugün, kulland z arabalardan, içinde ya ad z evlere,

bilgisayarlardan telefonlara kadar ya am z için vazgeçilmez olan hemen

her ey, madencilik etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varl k

kazanabilmektedir.

Yeni dünya düzeninin getirdi i en önemli de im; kaynaklar n k t olmas ,

çevre ve insan sa  için at klar n kontrol edilmesinin ön plana ç kmas ,

üretimde ve kullan mda önemli teknolojik geli melerin sa lanmas

sonucunda daha az hammadde ve yak t ile temiz bir çevre içerisinde

insanl k için en yüksek faydan n sa lanmas  geli mi li in temel göstergesi

olarak gösterilmesidir. Bugün, ki i ba na hammadde ve enerji tüketimleri

baz al narak yap lan planlamalar gerçekçi de ildir. Planlamalar n,

teknolojik alanda ve dünya  ticaretindeki geli meler göz ard  edilmeden

istenilen standartlara uygun özellikte ve miktarda hangi hammaddelerin

ne zaman üretilmesi gerekti ini içerecek ekilde k sa, orta ve uzun

dönemli olmas  gerekmektedir.

Dünya maden potansiyeli içinde, ülkemizin pay na bak ld nda, bor,

toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona,

barit, feldspat ve sodyum sülfat gibi madenlerde önemli miktarda rezerve

sahip oldu umuz ve rekabet gücümüzün yüksek oldu u bilinmektedir.

Dolay yla, bu kaynaklar n i lenmesi, bunlardan, önce yar  mamul, daha

sonra mamul ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dallar nda

kullan n desteklenmesi gibi, uluslararas  piyasalarda rekabet

gücümüzü artt racak yap lanmalar n uygulanmas  gerekmektedir. Ayr ca

bu ürünlerin yeni kullan m alanlar n belirlenmesine yönelik bilimsel ve
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teknolojik ara rmalar n yap lmas na ve te vik edilmesine de ihtiyaç

vard r.

Ülkelerin kalk nma ve ekonomik geli iminde önemli yeri olan madencilik ve

entegre üretim sanayi, en büyük katma de eri yaratmaktad r.

Geli mi  ülkelerde halen, GSMH’da madencili in pay ; ABD’de % 5,

Almanya’da  % 4.0,  Kanada’da  % 3.7,  Avustralya’da  % 6.5,  Rusya’da  %

22, ili’de % 8.5, G.Afrika’da % 6.5, Brezilya’da % 3 ve Türkiye’de ise %

1.2 düzeyindedir.

Baz  Metallerin Ki i Ba na Tüketimleri kg/ki i,

Dünya
Nüfusundaki %

Pay

Alüminyum
kg/ki i

Bak r
kg/ki i

Rafine
Kur un
kg/ki i

Slab
Çinko

kg/ki i

Nikel
kg/ki i

Çelik
kg/ki i
(2003)

ABD 4.6 22.3 10.9 6.1 4.9 0.56 458.2

Kanada 0.5 26.6 8.9 2.1 5.8 0.50 606.4

B. Avrupa 6.9 14.2 10.0 4.0 5.8 0.97 381.1

Japonya 2.1 17.7 10.8 2.7 5.4 1.53 562.8

Avustralya 0.3 18.3 8.9 2.4 11.4 0.08 340.7

Kore 0.8 17.6 18.4 6.6 9.3 1.92 756.8

Türkiye 1.1 3.3 3.7 0.9 1.2 0.00 188.8

D. Avrupa 1.8 6.5 3.0 1.8 1.8 0.07 193.5

G.Amerika 8.6 1.8 2.0 0.8 1.1 0.04 81.8

Kaynak: United Nations, WBMS

Günümüzde dünya sanayi enerji hammaddeleri d nda kalan 350-400

milyar dolarl k maden ve minerali i leyerek 3,8 trilyon dolarl k ara mal

haline getirmektedir. ABD, 1999 y nda, 39 milyar dolarl k maden

mineralinden 422 milyar dolarl k ara mal  üretmi tir. Bu ara mallar  yine

sanayi sektörünce uç ürünler haline getirilerek 33 trilyon dolarl k dünyan n

ve 9 trilyon dolarl k ABD’nin GSMH’lar n temelini olu turmaktad r.

Görüldü ü gibi dünya ekonomisi eskiden oldu u gibi bugün de madencilik

sektörüne dayanmaktad r.
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Çe itli madenlerin bugün bilinen rezervlerinin, bugünkü tüketim h yla,

tükenme ömürleri; kömür, 400 y l; alüminyum, 1027 y l; antimuan, 30 y l;

krom, 143 y l; bak r, 75 y l; alt n, 45 y l; indiyum, 13 y l; kur un, 42 y l;

nikel, 90 y l; fosfor, 345 y l; platin, 360 y l; gümü , 29 y l; tantalyum, 116

l; kalay, 40 y l; uranyum, 59 y l; çinko, 46 y l; olarak hesaplanmaktad r.

Ülkemizde uygulanan yanl  ekonomik politikalar; yat  de il, rant

te vik etmi tir. Dünyadaki geli melere paralel olarak y llard r sürdürülen

bu ekonomik politikalara kar n rant ekonomisini de il, yat m yapan,

üreten bir ekonomik yap n savunulmas  gereklidir. Madenlerini en efektif

biçimde üreten, nihai ürüne dönü türen bir madencilik sektörü için

mücadele edilmeli, görü  ve öneriler olu turulmal r. Madencilikteki  en

önemli politikam z ülkemizi hammadde üretip satan bir  kaynak olmaktan

kar p dünya pazarlar nda katma de eri yüksek son ürünlerde söz sahibi

bir ülke konumuna getirmek olmal r.

MADENC  D ER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELL KLER,

- Üretildi inde yerine konulamayan tükenen varl klard r.

- Her a amas  çok risklidir.

- Yat n geri dönü  süreci uzundur.

- Yer seçim ans  yoktur, bulundu u yerde i letilmesi zorunludur.

- stihdam ve katma de er yaratan emek yo un bir sektördür.

- Çevreye etkisi önlenebilen veya kontrol edilebilen bir sektördür.

- Genellikle k rsal kesimlerde yap ld ndan göçü önler.

- Madencilik yap lan bölgeler daha h zl  kalk r.

- Ekonomik kalk nma için madenlerin i letilmesi gereklidir.

- Krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisidir.

- Madencilik faaliyetleri durduruldu unda yeniden üretime al nmas  büyük
maliyetlere neden olmaktad r.



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 14

REZERVLER
ÜRET MLER

RUHSAT DA ILIMLARI
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TÜRK YE MADEN REZERVLER

Cinsi Rezerv
(Gör+Muh)(Ton) Aç klamalar

Alt n 328 Metal Au (potansiyel 560 ton)
Alünit 3.974.860 % 7.54 K2O
Antimuan 99.306 Metal Sb

Asbest 29.646.379 De ik lif boylar nda, lif yüzdesi % 4
'ün üzerinde

Asfaltit 82.000.000 AID: 2876-5536 Kcal/kg
Bak r 1.462.580 Metal Cu
Barit 34.222.792 % 71-99 BaSO4

Bentonit 241.519.504 Sondaj+döküm+a artma
Bitümlü ist 1.641.381.000 Or.AID 541-1390 Kcal/kg
Boksit 68.910.000 % 55 Al2O3 (25.667.000 Metal Al)
Bor 3.052.568.000 % 24.4-35 B2O3 (Gör+Muh+Müm)
Civa 3.820 Metal Hg
Çinko 1.659.502 Metal Zn
Demir 113.252.000 % 55 Fe (82 458 750 t metal Fe)
Diatomit 44.001.040 iyi kalite
Disten 3.840.000 % 21-52 Al2O3

Dolomit 19.817.124.196 % 15 MgO ve üzeri
Feldspat 372.790.701 Albit ve Ortoklaz
Fosfat 70.500.000 % 19 P2O5

Fluorit 2.530.694 % 40-80 CaF2

Grafit 86.736 2-17 C
Gümü 5.740 Metal Ag

Kaya Tuzu 5.157.036.177 % 88,5 üzeri NaCl içerikli
(200.000.000 tonu göl rezervi)

Kaolen+
llit+Halloysit

Kil (Ser+Ref)
420.647.806 %15-37Al2O3

Seramik+Refrakter kili

Krom 26.637.873
198.100.000

% 20 üzeri Cr2O3

% 5.34 Cr2O3 ortalama tenörlü
Kur un 795.201 Metal Pb
Kuvars Kumu 1.884.208.585 % 90 üzeri SiO2

Kuvarsit 2.460.735.184 % 90 üzeri  SiO2

Kükürt 625.700 % 32 S
Linyit 12.000.000.000 AID: 868-5000 kcal/kg
Lületa 1.483.670 iyi, orta kalite   (Sand k)

Manganez 3.200.000 %34.54 Mn (Metal Mn içeri i
1.576.000)

Manyezit 106.673.833 % 41-48 MgO

Mermer 5.137.342.751 m3 toplam potansiyel rezerv    (13
933 mil.ton)
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Molibden 372.657 (0.5-0.27 Cu e de eri, 0.01-0.0176
Mo; Gör+Muh+Müm)

Nikel 39.500.000
179.000

Lateritik (% 1.34 Ni , 0,042-0,060 Co )
Sülfit (% 1-4 Ni )

Olivin+Dunit 190.000.000 yi Kalite Potansiyel rezerv
Perlit 5.688.021.716 De ik genle me oranlar nda
Pomza 1.397.786.725  (m3) iyi kalite
Profillit 6.644.000 Seramik+refrakter+çimento
Sepiyolit 13.535.374 % 50 üzeri Sepiyolit  içerikli

Sodyum Sülfat 11.050.467 % 81 NaSO4 (13.040.000 tonu göl
rezervi )

Stronsiyum
(Sölestin) 347.101 % 72 Üzeri SrSO4

Talk 427.574 iyi kalite
Ta kömürü 1.126.548.000 iyi kalite

Titan 161.348.413
5.131.969

% 0,87-0,98 TiO2 (Görünür-plaser)
SAKARYA-KARASU)
% 4,95 TiO2 (Görünür-Primer)
MAN SA-ALA EH R

Toryum 380.000 % 0.21 ThO2

Trona 836.283.891 % 56  üzeri Trona
Uranyum 9.129 % 0.05-0.1 U3O8

Vanadyum 41.346
Seydi ehir boksitlerinde % 0,05-0,07
V2O5 de erlerinde vanadyum
saptanm r.

Volfram 36.719 Metal W
Vollastonit 31.500.000 Dü ük kalite
Zeolit 344.217.073 Klinopitilolit+Höylandit (gör.+Muh)

mpara 3.607.564 iyi kalite

Kaynak : MTA
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KÖMÜR REZERVLER /ÜRET

Dünya ta kömürü rezervlerinin % 0,0308’i, linyit rezervlerinin ise % 2’si

ülkemizdedir,

üretim da  ruhsata göre düzenlenmi tir.

KAMU ( EÜA , TK , TTK ) üretimi olarak verilen rakamlar içersinde,

kamunun rödovans, hizmet al , d ar dan sat n alma eklinde özel sektör

marifetiyle üretilen kömürler de vard r. Örne in TK  Kurumu Genel

Müdürlü ü’nün 2008 y  için deklare etti i tüvenan kömür üretiminin

yakla k 6.479.536 tonu rödovans, yine yakla k 1.188.139 tonu hizmet

al  (ihale) yoluyla özel sektör marifetiyle üretilmi tir.(4) Ayn  durum

EÜA  ve TTK içinde geçerlidir.

(2)Maden Mühendisleri Odas  Ta kömürü Raporu –Ocak/2010

(3)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  - Maden leri Genel Müdürlü ü

(4)TK  Kurumu Genel Müdürlü ü 2008 y  Faaliyet Raporu

REZERVLER

TA KÖMÜR NY T M

DÜNYA 430,9 416,6 Milyar ton
TÜRK YE        1,330       8,695 Milyar ton

(2)

ÜRET N DA ILIMI
2004 2005 2006 2007 2008 M

EÜA 13.807.468 24.959.522 27.372.717 34.871.446 38.140.044 TON
TK 24.108.793 27.812.057 30.022.120 33.160.733 42.047.055 TON
Ö.SEK 4.745.295 4.122.615 4.355.287 3.536.119 4.539.138 TON
TTK 2.805.654 2.621.263 3.131.233 2.453.762 3.359.889 TON
TOPLAM 45.467.210 59.515.457 64.881.357 74.022.060 88.086.126 TON

(3)
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TÜRK YE GENEL  RUHSAT DA ILIMI

MADEN ADI ARAMA LETME ÖN LETME TOPLAM

MADEN 743 2.692 75 3.510
MERMER 232 2.558 81 2.871
I-A GRUBU 64 64
I-B GRUBU 945 945
II. GRUP 15.743 3.815 19.558
III. GRUP 181 14 195
IV. GRUP 16.347 682 17.029
V. GRUP 161 4 165
JEOTERMAL 5 5
TOPLAM 33.407 10.779 156 44.342
31.12.2009
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ST HDAM
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Madencilik sektöründe yakla k 120.000 ki inin çal  tahmin

edilmektedir. Madencilik istihdam a rl kl  bir sektördür. Sektörde çal an 1

ki i di er yan sektörlerde çal an 12 ki iye istihdam sa lamaktad r.

Ülkemizde i sizli in önlenmesi için yeni istihdam alanlar n yarat lmas

zorunludur. Bunun için de en önemli sektörlerden biri madenciliktir.

KÖMÜR MADENC NDE ST HDAM

Tablo  incelendi inde;

 1995 y nda 25628 olan istihdam n, % 94,42 art la 2008 y nda 49487’

ye ula (3),

 kamuda istihdam art n olmad , 1995 y  rakamlar  korudu u,

buna kar n özelde istihdam n ise 1995’ e göre dört kat artt (3),

 toplam istihdam içersinde 1995 y nda % 59,5 olan kamu pay n 2008

nda %30,4’ e dü tü ü, % 40,5 olan özel pay n ise % 69,6’ ya ula

görülmekte olup, özellikle yeralt  yöntemiyle çal lan i letmelerde istihdam

edilen i çilerin büyük ço unlu u (yakla k %70 ilkokul/ortaokul

mezunudur.(6)

 (5)SSK ve SGK statistikleri,

 (6)Maden Mühendisleri Odas  Madenlerde  Sa  Kampanyas , /2009,

 SAYISI %YIL
KAMU ÖZEL

TOPLAM
KAMU ÖZEL

1995 15261 10367 25628 59.5 40.5
2004 18248 20244 38492 47.4 52.6
2008 15051 38492 49487 30.4 69.6

(5)
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YER  VER LER
TESP TLER
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KÖMÜR ÜRET  YAPILAN 250 YER  VER LER

T.C.Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Tefti  Kurulu Ba kanl nca

772 adet Yeralt  Ve Yerüstü Maden letmesinde Proje Denetimi

yap lm r. Bunlardan 250 adet kömür i letmesi verilerine göre;

Tablolar incelendi inde;

letmelerin 7’sinde teknik nezaretçinin bulunmad ,

 patlay  madde kullan lan 101 kömür i letmesinin % 77’sinde patlay

madde deposunun bulundu u,% 23’ünde ise depo olmad ,

 yeralt  kömür i letmecili i yap lan 157 i letmenin, ancak % 57’sinde gaz

ölçümü yap ld ,% 43’sinde ise herhangi bir gaz ölçümünün yap lmad

görülmektedir.

(7,8)T.C.Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl  Yeralt  ve Yerüstü Maden
letmelerinde Proje Denetimi De erlendirme Raporu/2005

FENN
NEZARETÇ LETME EKL

PATLAYICI
MD.KULLANIMI

PATLAYICI
MD.DEPOSUYER

SAYISI
VAR YOK YERALTI YERÜSTÜ EVET HAYIR VAR YOK

250 243 7 157 93 101 149 78 23
(7)

GAZ ÖLÇÜMÜLETME EKL YER  SAYISI
YAPILIYOR YAPILMIYOR

YER ALTI 157 89 68
(8)
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LETME
BELGES YER  HEK SG

KURULUSAYISI
var yok grksz var yok grksz var yok grksz

37114 40 200 10 68 18 164 70 16 164
(9)

Tablo incelendi inde;

kömür üretimi yap lan 250 i yerinde 37114 ki inin çal ,

letme belgesi gereken 240 i yerinin,% 83’ ü olan 200 i yerinin bu

belgeye sahip olmad ,(maden i letmeleri için letme Belgesi alma

zorunlulu u kald ld )

çal rd  i çi say na göre i  yeri hekimi çal lmas  gereken 86 i

yerinin %20’sinde i yeri hekiminin bulunmad ,

 çal rd  i çi say na göre i  sa  ve güvenli i kurulu bulunmas

gereken 86 i  yerinin %18’inde kurulun bulunmad  görülmektedir.

(9)T.C.Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl  Yeralt  Ve Yerüstü Maden
letmelerinde Proje Denetimi De erlendirme Raporu/2005
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Ayn  raporun de erlendirme bölümünde ve Zonguldak Karaelmas

Üniversitesi  Maden Mühendisli i Bölümü’nde de ik kazalarla ilgili olarak

haz rlanan bilirki i raporlar nda(not eklinde iletildi/raporla karma yap ld );

“Yeralt letmeleri için;

Uygun ve yeterli tahkimat yap lmamaktad r. Özellikle üretim bacalar nda

ve k lavuz ar nlar nda gere inden de fazla aç kl k b rak lmakta, ak

ar nlarda  kapak  tutulmamakta,  ak  tavanlarda  sürme kama tekni i  tam

olarak uygulanmamaktad r. Ayaklarda “ilerleme kadar göçertme/dolgu

yap lmas ” kural  uygulanmamaktad r. Göçertmeli ayaklarda ayak göçük

hatt n düzgün olu turulamamas , domuzdamlar n yük almamas  gibi

sebeplerle ar n patlamas , göçük, tavan ve yanlardan malzeme dü meleri

meydana gelmektedir.Zonguldak Havzas nda  uygulanan “göçertmeli-ar na

paralel sarmal  a aç tahkimat” yönteminin can damar  olan sürme kama

ve damlar n -be  ötelenmesi usulleri çok farkl  ve eksik biçimlerde

uygulanmakta ve ayak göçüklerine yol açmaktad r.

Uygun ve yeterli havaland rma sisteminin bulunmamas na ba  olarak

baca ve k lavuz ar nlar ndaki metan geliri de arj edilememektedir. Tali

Havaland rman n yanl  uygulanmas na (çok uzun boru hatlar nda

engellenemeyen kaçaklar, k sa devreye yol açan ek tali vantilatörler, gücü

çok az ya da gere inden fazla tali vantilatörlerin kullan lmas )   Bu sebeple

metan yanmas  ve grizu patlamalar  meydana gelmektedir. Ba ms z

havaland rma ilkesi’nden (üretim i  yerlerinin, seri havaland lmamas ,

farkl  paralel kollarda yer almas ) verilen ödünler özellikle çok say da i

yeri ve i çinin etkilendi i büyük kazalara neden olabilmektedir.

Üretim i  yerlerinde nefeslik ve kaçamak yolu olarak kullan lmak üzere

yer üstü ba lant  ikinci bir yol bulunmamaktad r. Bu sebeple kaza

durumunda kurtarma çal malar  zorla makta ve bazen

olanaks zla maktad r. çiler ocaktan acil ve güvenli bir ekilde tahliye
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edilememektedir. Ayr ca bu durum ocak havaland rmas  da olumsuz

etkilemektedir.

Tehlikeli gazlar için baz  büyük i letmelerde “sürekli gaz izleme sistemi”

kurulu olup, erken uyar  sistemi bulunmamaktad r. Bu sebeple, tehlikeli

gazlar n sürekli takibi yap lamamakta, gerekli tedbirler zaman nda

al namamakta ve tehlikeli durumlarda oca n acil tahliyesi

sa lanamamaktad r.

Grizulu ocaklarda kullan lmas  zorunlu olan AlSz ve kendili inden

emniyetli elektrik donan n ve devre kesici donan mlar n zamanla ve

tamir-bak m gördükçe bu özelli ini yitirmesi iyi denetlenmeyen bir

husustur.

lkyard m ve tahlisiye istasyonlar n kurulmamas , mevcutlar n ise uygun

nitelikte olmamas  nedeniyle kaza sonucu kurtarma ve ilk yard m i lemleri

zaman nda yap lamamaktad r.

Ocakta uygun vas fta gaz ölçüm cihaz n bulunmamas , her vardiyada

muntazam aral klarla gaz ölçümlerinin yap lmamas , ferdi maskelerin

bulunmamas  ve/veya kullan lamamas , çal anlar nCH4 (metan), CO

(karbonmonoksit), CO2 (karbondioksit) ve di er tehlikeli ve zararl

gazlarda etkilenmesine neden olmaktad r.

Patlay  maddelerin ocaklarda kullan labilecek özellikte olmamas ,

yetkisiz ve ehliyetsiz ki ilerce ate lenmesi, kurallara tam uyulmamas ,

ate lemelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin al nmamas  nedenleriyle ciddi

kay plarla sonuçlanan kazalara sebep olmaktad r.

Yang n ve patlamadan sa  olarak kurtulanlar, yeterli e itim ve

tatbikatlar n yap lmamas  nedeniyle olu an panik sonucu bireysel oksijen
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maskelerini kullanamamakta, güvenli ç  yollar  bulamamakta ve bu

durum ölümleri artt rmaktad r.

Çal anlar n ocak içi e imli yollarda malzeme ta nan vagonlara

binmeleri, vagon kaçmalar na kar  tedbirlerin al nmamas , yollardaki

aral klar n yeterli olmamas , nakliyatla ilgili ölümlü ve uzuv kay pl  i

kazalar  meydana getirmektedir.

Yerüstü letmeleri içinse,

Kademe olu turulmamas , kademe yüksekliklerinin bom seviyesinin ve

derin la m deliklerinin çok üstünde olu turulmas , kademelere uygun ev

verilmemesi, aynalarda gerekli hallerde kavlak ve çatlak kontrolü

yap lmamas  sebepleriyle kitle ve blok kayma veya dü mesi sonucu i

kazalar  meydana gelmektedir .” tespitleri yap lm , (10)

(10)T.C.Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl  Yeralt  Ve Yerüstü Maden
letmelerinde Proje Denetimi De erlendirme Raporu/2005
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Sonuç bölümünde ise;

“ yerlerinde i  sa  ve güvenli i bilincinin olu turulmas  ve

geli tirilmesi, öncelikle i  sa  ve güvenli i konusunda tüm ilgililerde

kültürel bir de ikli i zorunlu k lmaktad r. Bu amaçla taraflar aras nda

birli inin gerçekle mesi, i verenlere, i veren vekillerine i çilere ve

temsilcilerine, teknik elemanlara, sa k personeline ve di er tüm ilgililere

yeterli ve sürekli e itimin sa lanmas  gerekmektedir.Di er taraftan

maden i yerlerinde proje denetimlerine kapsam n geni letilerek

devam  edilmesi  gerek  maden  i yerlerinin  i  sa  ve  güvenli i

yönünden izlenmesi gerekse sözü edilen i birli i ve e itim

çal malar n desteklenmesi aç ndan uygun olacakt r.” vurgusu

yap lm r.(11)

(11)T.C.Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl  Yeralt  ve Yerüstü Maden
letmelerinde Proje Denetimi De erlendirme Raporu/2005
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KAZALARI
MESLEK HASTALIKLARI
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ILO'nun 2003-2008 y llar  aras  i  kazas  oranlar na göre Türkiye,

Hindistan ve Rusya'dan sonra ölümlü i  kazalar nda üçüncü s rada

yeralmaktad r. ngiltere'de i  kazalar  oran  yüzde 1, Almanya'da yüzde

2.5, Fransa'da yüzde 3.5, spanya'da yüzde 4 civar nda iken, Türkiye'deki

oran ise yüzde 9.5-10 aras ndad r.

Türkiye'de  yakla k  1  milyon  220  bin  i  yeri  ve  yakla k  9  milyon  i çi

bulunmaktad r.   yerlerinin  yüzde  99.7'si  KOB  niteli i  ta makta  ve

çilerin yüzde 83.8'i KOB 'lerde çal maktad r.  kazalar n yakla k

yüzde 81'i de KOB 'lerde meydana gelmektedir. Türkiye'de 2008'de 72 bin

963 i  kazas  meydana gelmi , ayn  y l 539 meslek hastal  ile

kar la lm  ve 866 ki i bu nedenlerle ya am  kaybetmi tir.

 kazalar  daha çok maden,  metal,  makine,  mobilya,  tekstil,  nakliyat  ve

in aat sektörlerinde ya anm r. Ölüm oranlar na bak ld nda ise s ralama

maden, in aat, nakliyat, metal, mobilya olarak gerçekle mi tir.

 kazalar n ülkemize getirdi i maliyet, 2008 y nda yakla k 4 milyar

875 milyon lirad r.  sa  ve güvenli i ile ilgili tedbirler al nsayd  bu

maliyetlerin yakla k yüzde 98'ine katlanmak zorunda kal nmayacakt .

Bursa'daki maden oca  kazas ndan sonra bugüne kadar 30'dan fazla

maden oca  kapat lm , 150'den fazla maden oca n ruhsat  iptal

edilmi tir.

*Ek: 1  kazalar na ili kin Odam z taraf ndan kaydedilebilen 2010 y na

ait kaza verileri ekte sunulmu tur.
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KAZASI ORANLARI
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TÜRK YE KÖMÜR MADENC NDE STANDARD ZE  KAZASI

ORANLARI

YILLAR STANDARD ZE  KAZASI ORANI
2004 1049,9
2005 1392,9
2006 1525,9

(12)

S.  Kazas  O (%)=(FK KS/B KS)*100

KS=G KS* ZSS

KS=KT KS/TSS

S.  Kazas  O: Standardize  Kazas  Oran

FK KS: Faaliyet Kolundaki  Kazas  Say

KS: Beklenilen  Kazas  Say

KS: Genel  Kazas  Say

ZSS: ncelenen  Kolundaki Zorunlu Sigortal  Say

KT KS: Kaydedilen Toplam  Kazas  Say

TSS: Toplam Sigortal  Say

Tablodan görüldü ü gibi;

2004  y  Standardize   Kazas  Oran  %  45,3  art la  2006  y nda
1525,9’a ula r.

(12) SSK  istatistikleri
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BÜYÜK MADEN KAZALARI
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Tablo incelendi inde;

 1983-2010/May s tarihleri aras  olan 27 y lda ayn  anda üçten fazla

çal an n öldü ü 17 adet maden kazas n meydana geldi i,

kazalar sonucu toplam 636 ki inin hayat  kaybetti i,

 bu kazalardan sadece birinin metal (Kastamonu/Küre) madeninde bant

yang  sonucu olu tu u, di er tümünün yeralt  kömür i letmelerinde

meydana geldi i,

 yeralt  kömür i letmelerinde meydana gelen kazalar n 15 tanesinin

metan kaynakl  grizu patlamas /parlamas , 1 tanesinin ise göçük nedeniyle

meydana geldi i,

YER YIL NEDEN ÖLÜ SAYISI

TTK/ Armutçuk/kömür 7   Mart  1983 Grizupatlamas 103
TTK/ Kozlu/kömür 10  Nisan 1983 Grizu patlamas 10
Yeni çeltek/Amasya/kömür 14  Temz  1983 Grizu patlamas 5
TTK/ Kozlu/kömür 31 Ocak 1987 Göçük 8
TTK/ Amasra/kömür 31  Ocak 1990 Grizu patlamas 5
YEN  ÇELTEK/Amasya/kömür 7   ubat 1990 grizu patlamas 68
TTK/ Kozlu/kömür 3  Mart  1992 Grizu patlamas 263
Yozgat/Sorgun/kömür 26 Mart 1995 Grizu patlamas 37
Erzurum/ A kale/kömür 8 A ustos 2003 Grizu patlamas 8
Karaman/Ermenek/kömür 22 Kas m2003 Grizu patlamas 10
Çorum/ Bayat/kömür 9 A ustos2004 Grizu parlamas 3

Kastamonu/ Küre/metal 8 Eylül 2004 Yang n 19
Kütahya/ Gediz/kömür 21 Nisan 2005 Grizu patlamas 18
Bal kesir/Dursunbey/kömür 2 Haziran 2006 Grizu patlamas 17
Bursa/Mustafakemalpa a/kömür 10 Aral k 2009 Grizu patlamas 19
Bal kesir/ Dursunbey /kömür 23 ubat 2010 Grizu patlamas 13
TTK/ Karadon/kömür 17 May s 2010 Grizu patlamas 30

TOPLAM 609 27
GENEL TOPLAM 636

(18)
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 yeralt  kömür i letmelerinde grizu patlamas /parlamas  sonucu meydana

gelen kazalarda toplam 609 ki inin, göçük nedeniyle ise 8 ki i olmak üzere

toplam 636 ki inin hayat  kaybetti i,

 grizu patlamas /parlamas  sonucu meydana gelen kazalar n, 40.6

kazazede/kaza karakteristi inde oldu u,

 ocaklar n daha da derinle mesi, çal ma artlar n daha da zorla mas na

ra men SG alan nda yap lan çal malar sonucunda 1992 y ndan 2010

na kadarki 18 y lda TTK/ZONGULDAK’ da büyük bir kazan n olmad ,

May s/2010 tarihinde TTK/KARADON’ da olan kazan n ise TTK’nin hizmet

ald  yine özel firman n çal  ana kat la nda meydana geldi i,

 1992 y ndan 2010 y llar  aras ndaki 18 y lda meydana gelen 11 kazan n

özel sektör kömür ocaklar nda olu tu u, toplam 231 ki inin öldü ü

bununsa 21 kazazede/kaza karakteristi inde oldu u, bu karakteristi in

kamuya nazaran azl n nedeninin kazalar n küçük ve orta ölçekli maden

letmelerinde meydana geldi i bu nedenle çal an say n azl ndan

kaynakland  ancak kaza sonunda o vardiyada çal an i çilerin büyük

ço unlu unun hatta tümünün hayat  kaybetti i,

 grizu patlamas /parlamas  meydana gelen kazalardan, 3’ünün mart

ay nda, 2’ er tanesinin ubat, nisan, a ustos aylar nda,1’er tanesinin ocak,

may s, haziran, kas m ve aral k aylar nda meydana geldi i,

ocak gazlar ndan özellikle metana özel dikkat edilmesi gere i

görülmektedir.

(18) Maden Mühendisleri Odas  kay tlar
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KAZALARINDA
HAYATINI KAYBEDEN

MADEN MÜHEND SLER
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(Hilmi KURUL, O uz EKERC , Erol AKTAN, Yavuz B LG NO LU,

Tayfun ÜNAL, brahim ÖZTÜRK, Seyfettin TA , Hasan EV RGEN,

Hidayet SEV NÇ, Ergun YILDIZ, Hamdi YAZAR, dris SA LAM,

Huriye GÜNEY, Haydar ÖZAT, Deniz TANRIÖVER, Özgür SEÇK N,

Koray KEBABÇI, Ramazan YAVUZ )

 Meydana gelen  kazalar nda 18 maden mühendisinin hayat

kaybetti i, kazalardan sadece ikisinin metal madeninde olu tu u,

di erlerinin ise yeralt  kömür maden i letmesinde meydana geldi i,

bunlar nda grizu patlamas /parlamas  ile gaz nedenli oldu u görülmektedir.

(19)Maden Mühendisleri Odas  kay tlar
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ÖRNEK KAZA ANAL ZLER
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                      KAZA ANAL ZLER

Metan kaynakl  büyük kömür madeni kazalar  ile ilgili olarak Maden

Mühendisleri Odas  kay tlar nda var olan kaza ile ilgili tespitlerin yap ld

resmi dokümanlar n oldu u üç adet kaza ayr  ayr  incelenmi tir.( kaza yeri

belirtilmeden )

Asl nda olmas  gereken, proaktif yakla mla özellikle büyük maden

kazalar ndan sonra, kazan n oldu u i letmede kamu eliyle yap lan ilk

tespitlerin sektör aktörlerine iletilerek kendi i letmelerinde risk alg lamay

öne ç kararak, eksikliklerini gidermelerini sa lamak olmal r..

KAZA 1,TESP TLER;

 ….. nolu bacada la m at  ile birlikte, ……nolu bacada grizu patlamas

meydana gelmi tir.

 Ocakta kullan lan elektrik techizat , tesisat  ve elektrik motorlar  alev

zd rmaz ( ALSz )özellik ta mamaktad r.

 Yeterli say da ehliyetli barutçu yoktur.

 Gaz ölçüm cihazlar  bulunmamakta, ölçüm kay tlar na rastlanmam r.

 Havaland rma plan  olmay p, ana hava ak  ocak içersinde tabanlara

yap lan kap lar ve taban yollar nda çe itli yerlere konulan dört adet tali

havaland rma pervanesiyle yap lmaktad r. Hava kap lar n aç k kalmas

veya pervanelerin k sa devre yapmas  nedeniyle havaland lmayan

mlar olu maktad r.” (20)

(20)ÇSG BAKANLI I, Madenlerde Kazalar n Önlenmesi Hakk nda Komisyon Raporu, Haziran / 1995
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KAZA 2, TESP TLER;

“ kaza olan i letmede 25 i çi çal makta olup, ilgili kanun ve

yönetmelikler gere i i  güvenli i mühendisi, SG kurulu, i  yeri hekimi

çal rma yükümlülü ü yoktur.

at lan 2 at mdan sonra yap lan 3.at m s ras nda grizu patlamas  meydana

gelmi tir.

ayak havaland rmas  12 cm çap nda effaf vantüple yap lmaktad r.

ate leme zaman zaman manyeto ile yap lmay p, ayd nlatma ba

lambas n aküsü ve pil ile yap lmaktad r.

ocak içersinde ayd nlatma için kullan lan ekipmanlar, kablolar ve elektrik

panosu antigrizu de ildir.

ocak içersinde sigara içilmektedir.

gaz ölçümleri on günde bir yap lmakta, düzenli kay t tutulmamaktad r.

CO maskeleri ocakta bulunmakta ancak i çiler yanlar nda

ta mamaktad rlar. ”(21)

(21)ÇSGB Bursa Bölge Müdürlü ünün MMO’SINA Hitap 11.02.2010 Tarih  Ve 02274 Say  Yaz  Ve

Eki
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KAZA 3, TESP TLER;

“ üst tavan yolunda ( kör baca ) tahkimat, tarama ve üretim haz rl

yap lmakta olup, la m delikleri delinmi tir. Tali havaland rma yap lmakta

olup, ayakta göçertilen k mlardaki k ma ve yang n önlenmesi için

perde barajlar yap lm , önleme için bacaya yeterli ve etkin hava

verilmedi i, bu nedenle metan oran n yükselmesi sonucu  bir kaynakla

patlam r.

kontrol sondajlar  yap lmam r.

uzaktan izleme 2 adet sensör alg lama grubu say ca yetersiz olup ayr ca

bulunduklar  yerler itibariyle seyrelmi  gaz ölçümü yapmaktad r.

ayaktaki zincirli konveyör motorlar n zaman zaman zorlama sonucu

yand , tamirat sonu antigrizu özelli ini koruyup korumad  tespiti

yap lmadan tekrar yeralt nda kullan lmaktad r.

yüksek metan ölçümleri kay t alt na al nmamaktad r.” (22)

(22)ÇSGB Bursa Bölge Müdürlü ünün MMO’s na Hitap 11.03.2010 Tarih Ve 04407 Say  Yaz  Ve Eki



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 48

KAZA 4, TESP TLER;

Sistemdeki hava kap lar n güvenli olmad ,

Kullan lmakta olan pervanelerin gücünün ana havaland rmadan gelen

hava miktar na göre uygun olmad ,

Kontrol ve Degaj sodajlar n güvenli inin yeterli düzeyde yap lmad ,

kontrol sondajlar n sonuçlar  de erlendirilerek gerekli önlemlerin

al nmad ,

(….) kat nda kullan lan elektrikli ekipmanlar n kablolarda ekler yap ld

ve gazl  ortama uygun özelliklerinin uygun olmad ,

Ocak içerisinde metan gaz  oran n %1,5'u geçmesine ra men kesicilerin

enerjiyi kesmedi i,

(…..) kat  irtibat la mlar  ile su havuzlar nda yap lan çal malarda düzenli

olarak gaz ölçümlerinin yap lmad  ve ölçüm sonuçlar n ………taraf ndan

düzenli olarak kay t alt na al nmad ,

Metan gaz  tehlikeli düzeye ç kmas na ra men, gerekli ve yetkili ki ilere

haber verilmedi i, izleme merkezi ve ocak aras nda seri bir düzenek

olu turulmad  oca n zaman nda tahliye edilmedi i,

Çal ma alanlar na yerle tirilen sensörlerin yerlerinin de tirildi i,

ayarlar n de tirildi i ve donan mlar n amaçlar  d nda kullan ld ,

yerinde çal an yetkili ki ilere yeterli say da gaz ölçüm cihaz

verilmedi i ve gerekli yerlere (çal ma ar nlar na) GP 322 otomatik gaz

ölçüm cihaz n yerle tirilmedi i,

(…….) kat nda çal an ………….. alt i veren i çilerine CO veya ferdi kurtar

maske verilmedi i,maskelerin kullan lmas  yönünde denetimler yap lmad

ve çal anlar n sadece belirli bir k sm na CO maske kullanma e itimi

verildi i,

Noterce onayl  Teknik nezaretçi rapor defteri olu turulmad  ve teknik

nezaretçi taraf ndan gerekli denetimler yap lmad ,

As l veren …………taraf ndan  risk analizi yap lmad  ve   risk analizinin

olmad , Alt i veren …………nin sa k ve güvenlik döküman  ve acil durum

plan  olmad ,
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………………… nin i çilerinden 23 i çinin mesleki e itim belgesinin

bulunmad ,

15-30.03.2005 tarih ve 7562 say  sözle me ile kurulmu  olan as l

veren-alt i veren ili kisinin 4857 say  i  kanununun 2.maddesine ayk

oldu u, tespit edilmi tir.(23)

(23)Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Tefti  Kurulu Ba kanl ’nca haz rlanan raporu
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KAZALARDA BEL RLENEN
ORTAK NOKTALAR
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KAZALARDA ORTAK NOKTALAR

  Metan kaynakl  maden kazalar n tümü, ayn  anda birden çok ölü,

birden çok yaral  ile sonuçlanabilecek kazalar n olu abilece i çok riskli

bölgelerde meydana gelmi tir.

Kazalar n öncesinde veya kaza s ras nda dinamit at  yap lm r.

Elektrikli teçhizat, kablolar ve motorlar alev s zd rmaz (ALSz) özellikte

olmay p, bu özellikte olan motorlar da ar za yapt nda yerüstünde tamirat

sonras  özelli ini koruyup korumad  kontrol edilmeden tekrar yeralt nda

kullan lmaktad r.

Havaland rma planlar  yok veya yetersizdir.Ocak içersinde özellikle kör

bacalarda yeterli ve etkin havaland rma yap lmamaktad r.

Sa kl  hava ve gaz ölçümleri yap lmamakta, kay t alt na

al nmamaktad r. Uzaktan izleme yap lan ocakta varolan sensörler, say sal

olarak yetersiz, bulunduklar  yerler itibariyle de seyrelmi  gaz ölçümleri

yapmaktad rlar.

Sigara içildi i tespit edilen ocakta, mevcut mevzuata göre çal an say

ölçüsünde i  güvenli i mühendisi, i yeri hekimi çal rma ve i  sa

güvenli i kurulu olu turma yükümlülü ü yoktur.

çsel denetim yap lmamaktad r.

Çal anlarda ki isel koruyucu bulunmamaktad r.

 Çal anlar yeterli uzmanl a, sertifikaya ve mesleki e itime sahip

de ildirler.
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Özetle;

 Kazalar n tümü; “Maden ve Ta  Ocaklar le Tünel Yap nda Al nacak

çi Sa  ve  Güvenli i Tedbirleri Hakk nda Tüzük” ile bu tüzük

hükümleri dayana nda ç kar lan özellikle “Grizulu ve Yang na Elveri li

Ocaklarda Al nmas  Gerekli Tedbirler Hakk nda Yönetmelik” ve “Yer Alt  ve

Yerüstü Maden letmelerinde Sa k ve Güvenlik artlar  Yönetmeli i”

hükümleri gereklerini yerine getirmeme nedenleriyle meydana gelmi tir.
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VER LER N
DE ERLEND LMES
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VER LER N DE ERLEND LMES

Maden proje ve uygulamalar n madencilik bilim ve teknolojisine uygun

olarak yap lmas n sa lanmas  hem güvenlik hem de i letme

ekonomisinin sa lanmas  aç ndan nihai çözüm olacakt r.

Ülkemizde gerçek anlamda fizibilite çal mas  yapmadan geleneksel

teknikler kullan larak hemen üretime geçilmekte ve sonuç olarak hem i

güvenli i zaafiyeti ya anmakta hem de milyonlarca y ll k bir süreç

sonucunda meydana gelmi  olan cevher yataklar  bir daha kullan lamaz

ekilde ziyan edilmektedir. Ülkemizde madencilik sektöründe çok kaza

olmas n temel nedeni budur. Bu temelden yola ç karak mevcut veriler

de erlendirildi inde, meydana gelen i  kazalar n kök nedenlerine

ula mak zor olmamaktad r. Bunlar, ana ba klar halinde a daki

ralanm r. öyle ki;

1980 ve özellikle 1990 y llar ndan itibaren, Türkiye'nin

geli mesinin önündeki engelin kamu kurulu lar  oldu u, devletin

küçültülmesi ve kamunun faaliyet alan n daralt lmas  ile ülke sorunlar n

çözülebilece i söyleminin madencilik sektörüne yans mas ,

  kamu madencilik kurulu lar n kapat lmas ,

  özelle tirilmesi,

  rödovans (kiralama) ile özel sektöre devredilmesi,

  kamu kurulu lar n yapmakla sorumlu olduklar  i lerin özel

irketlere gördürülmesi eklinde olmu tur. Ancak bu güne kadar,

madencilik sektöründe özelle tirme ve özelle tirmeye yönelik olarak

yap lan rödovans ve benzeri çal malar  sektördeki i  kazalar

art rd ,(24)

     veren duyars zl ,
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     Özellikle özel sektör i yerlerinin büyük ço unlu unda, sektörü

ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler gere i yap lmas  gereken i

sa  ve güvenli i üst yap  organizasyonunun ( teknik nezaretçi, i  yeri

hekimi, i  sa  ve güvenli i kurulu v.s ) yap lmad ,

     letmelerde, Maden Ve Ta  Ocaklar  Ve Tünel Yap nda Al nacak

çi Sa  Ve  Güvenli i Tüzü ünün deklare etti i önlemlerinin

al nmad , (uygun ve yeterli tahkimat, havaland rma/cebri havaland rma,

gaz ölçüm cihazlar  ve gaz ölçümleri, yerüstü ile iki ba lant , ki isel

koruyucular, e itim, tahlisiye istasyonlar  ve tahlisiyeciler, uygun vas fta

patlay lar ve ehliyetli ate leyiciler, evler v.s)

     içsel ve özellikle gerek nitelik ve gerekse nicelik anlam nda

kamusal denetimsizlik,

     yetersiz uzmanl k, çal anlarda deneyimsizlik, e itimsizlik,

Çal anlar n örgütsüzlü ü , olumsuz ekonomik ve sosyal ko ullar  i

kazalar n artmas na neden olmaktad r.

(24)Nadir Av aro lu, Türkiye Madencilik Sektöründe Özelle tirme Uygulamalar , MMO /2007

Maden Mühendisleri Odas  Bas n aç klamalar ,

Madenlerde  Sa  Kampanyas , MMO/2009

 T.C.Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ,  Tefti  Kurulu Ba kanl  Yeralt  ve Yerüstü Maden
letmelerinde Proje Denetimi De erlendirme Raporu/2005
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AC LEN NE YAPILMALI ?
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AC LEN NE YAPILMALI?

Emek yo un teknoloji ile çal lan yeralt  kömür madenlerinde i

kazalar nda  iddeti  fazla  olan  kazalar  göçük  ve  özellikle  grizu

patlamalar r. Bunlardan göçü ün kaza s kl k oran , grizu patlamas na

göre daha fazlad r. Ancak, bu kaza sonucunda meydana gelen ölüm say

daha  az  oldu u  için  bu  kazalar  genelde  salt  istatistiklerde  yer  almakta

kamuoyunda gündeme gelmemektedir. Geli mi  teknolojilerin ocak

emniyetinin sa lanmas na olumlu etkisi büyük olmu tur. Mekanizasyonun

oldu u ocaklarda, i  kazalar ndaki s kl k ve iddet oranlar  azalmalar

dikkat çekicidir.

Metan kaynakl  kazalar n önlenmesinin kesin çözümü metan

drenaj r. lk uygulama ngiltere’de yap lm  ve daha sonra tüm dünyada

hem güvenlik hem de ekonomik yararlar sa lanmas  amac yla uygulan r

hale gelmi tir.

Metan drenaj n sa layaca  yararlar 4 ana ba k alt nda toplanabilir:

1) Üretim öncesi aç a ç kabilecek metan n yakla k %50 ila %90’

emilerek uzakla ld  için yeralt  çal mas  s ras nda tehlike yaratacak

boyutta metan gelirinin olmas  önlenecektir

2) Metan geliri azalaca  için havaland rma maliyetleri de azalacak ve

metan nedeniyle çal lamayan süre önemli ölçüde k salaca  için i  verimi

artacak ve maliyetler dü ecektir. Ayr ca toz olu umu azalacak ve daha

rahat bir çal ma ortam  olu acakt r,

3) Üretilen metandan ekonomik bir gelir sa lanacakt r. Kömür metan

içeri inin yakla k 10 m3/ton ‘dan fazla oldu u yerlerde üretim öncesi

mutlaka metan drenaj  yap lmas  önerilmektedir (ECEES No:31, 2010),
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4) mzalam  oldu umuz Kyoto Protokoluna göre 2020 y ndan sonra

atmosfere sal nan karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) miktarlar

rland lacak ve her ülke için bir kota belirlenecektir. 1 birim metan

sal n neden oldu u sera etkisi 23 birim karbondioksitinkine e ittir

(ECEES No:31, 2010). Bu nedenle,ocak havas yla atmosfere verilecek

karbon kotas  fazlas  metan için  ceza ödemek zorunda kal nacakt r.

Kömür  üretimi  s ras nda  aç a  ç kmas  kesin  olan  metan n  daha  önceden

drene edilmesi ile hem cezadan kurtulunacak hem de ekonomik de ere

sahip bir ürün elde edebilecektir. Dünyada nefeslik havas  içerisinde

bulunan metandan dahi enerji üreten sistemler bulunmaktad r.

Bütün bu ayr nt lar yerinde yap lacak tetkik ve deneylerle belirlendikten

sonra bilgisayarda say sal gaz ak  modelleri olu turulmal r.Bu sayede

metan geliri optimizasyonu yap labilir.Ülkemizdeki en önemli linyit havzas

olan Soma’da yeni çal ma bölgelerinde,derinli in artmas na ba  olarak

kömürün yüksek miktarlarda metan içeri ine sahip oldu u belirlenmi tir.

Burada hata yap lmas  asla kabul edilemez. Gerekli olan tüm ara rmalar

yap lmadan ve metan drenaj  gerçekle tirilmeden burada kesinlikle

üretime ba lanmamal r. Kömür damar n kal n olmas  ve havzada

günümüze kadar metans z ortamlarda çal lmas  nedeniyle tecrübe

eksikli i nedenleriyle metan drenaj  yap lmadan üretim yap lmas  yeni bir

faciaya sebep olabilir. (25)

Öncelikli hedef, özellikle ayn  anda birden çok maden emekçisinin

ölümüne neden olabilecek kaza olas  her an var olan yer alt  kömür

madencili i olmal  ve buralara odaklan lmal r.

 Tüm sektör bile enlerinin kat  ile yeralt  kömür i letmecili i

yap lan bölgeler, için Maden Mühendisleri Odas  taraf ndan haz rlanan,

kamuoyuna ve sektöre sunulan risk haritas  güncellenmeli,(26) öncelikle

metan kaynakl  kazalar için ulusal düzeyde acil durum ve eylem plan

haz rlanmal r.
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Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl ‘n n kadrolar  maden mühendisleri ile güçlendirilmeli, ayr  bir

kömür denetim gurubu kurulmal , belirli bir termin plan  çerçevesinde

haz rlanan eylem plan na göre öncelikle bu bölgelerin denetimleri nitelik ve

nicelik olarak yeterli bir ekilde yap lmal r. çsel denetime a rl k

verilmelidir.

 Çok riskli bölgelerde i letmecilik yapan i verenler ile toplant

yap larak i  sa  ve güvenli i ile ilgili mevzuata uyulmama (özellikle

havaland rma, tahkimat v.s ) konusundaki sorunlar  not edilmeli, çözüm

önerileri geli tirilmelidir.

 Plan n öngördü ü en k sa süre içersinde bu bölgelerde öncelikle iki

yerüstü ba lant  ve cebri havaland rmalar n yap lmas  sa lanmal , di er

önlemlerin hayati önceli ine göre yerine getirilmesi termine ba lanmal ,

aksi halde ocaklar n kapat laca    deklare edilmelidir.

 Siyasi hesaplarla, akademik ve teknik altyap  haz rlanmadan yeni

üniversite ve bölümlerin aç lmas na ve e itimin  kalitesizle tirilmesine son

verilmelidir.(27)

            Bu bölgelerde çal anlarda e itim ve deneyime önem verilmelidir.

(25)Kömür Madencili inde Metan Yönetimi/K sa Teknik Rapor/Prof.Dr.Bahtiyar Ünver-HÜ.Maden
Mühendisli i Bölümü, Mustafa Akbal ÇSGB  Müf.Yard mc , Haziran /2010

(26)Madenlerde Arama-Kurtarma/risk haritas /MMO-2008/ANKARA

(27)MMO/2.Ö renci Kurultay  07-08/Mart/2009 ANTALYA
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MADENC KTE
SORUNLAR

ÇÖZÜM ÖNER LER Z
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SORUN: Mühendise gereken önem verilmemektedir.

ÇÖZÜM: Madenlerin aranmas , bulunmas , rezerv hesaplar , üretimi, tetkik

ve analizleri ile teknolojik özellikleri bütünüyle mühendislik i idir. Bu

faaliyetlerde mutlaka yeterli say da mühendis yer almal r.

SORUN: Maden Mühendisli i E itimi istenilen düzeyde de ildir.

ÇÖZÜM: Nitelikli maden mühendisi yeti tirilmesi amac yla yeniden

planlama yap lmal r. Üniversitelerin ö retim kadrosu ve altyap

eksiklikleri giderilmelidir.

SORUN: Yürürlükte  bulunan  4857  Say  Kanunu;  50  den  az  i çi

çal ran (sektörümüz a rl kl  olarak bu durumdad r) i yerlerinde i

kazalar n önlenmesinde yetersiz kalmaktad r.

ÇÖZÜM: Ç kar lacak mevzuatlar ile madencilik sektörü de dâhil olmak

üzere, “çok tehlikeli grup” kapsam nda de erlendirilen bütün i yerlerinde

çi say na bak lmaks n, i  sa  ve güvenli i kurullar n

olu turulmas  yeri hekimi,  güvenli i Uzman  ve mühendis çal rma

zorunlulu u mutlaka sa lanmal r.

SORUN: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl , denetlenecek i  yeri say  ve mevcut denetim

eleman say  dikkate al nd nda gerekli  denetimleri yeterince

yapamamaktad r.

ÇÖZÜM: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n denetim kadrolar n

say  mutlaka artt lmal , denetlemenin hedefine ula abilmesi için

letmelerde çal  deneyimli maden mühendisleriyle güçlendirilmeli,

bunlar n yan na yeni elemanlar kat larak deneyimlerin aktar lmas

sa lanmal r.
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Madenler, Anayasan n 168’inci maddesine göre, devletin hüküm ve

tasarrufu alt nda olup,  kontrolü de yine devlet taraf ndan yap lmaktad r.

Yasa ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n madencilikten sorumlu

birimi olan  Maden leri Genel Müdürlü üne “madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , uzmanl k gerektiren SG denetimi konusunda

eleman yoklu u nedeniyle görevini yapamamaktad r. Maden leri Genel

Müdürlü ü arama, i letme ruhsat  dahil 44 bin ruhsat   250 civar nda

teknik elemanla denetlemek zorunda kalmaktad r. Bunun fiziken mümkün

olmad  bilinmektedir. Bu denetimler hiç yap lamamakta ya da eksik

yap lmaktad r. Dolay yla Maden leri Genel Müdürlü ü bu gerekçe

nedeniyle hem nitelik hem nicelik olarak, ba ta maden mühendisleri olmak

üzere di er mühendislerle kadrosunu güçlendirmek durumundad r.

Çal ma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanl  ile  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar

Bakanl n denetlemedeki yetki s rlar  aç kça belirlenmelidir.

SORUN: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ç kar lan yeni 

Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin denetlemenin

yap labilmesi bak ndan yetersizdir.

ÇÖZÜM:  kazalar n çok önemli bir k sm  önlenebilir ve geli mi  ülkeler

bunu ba arm r. Ancak ne yaz k ki ülkemizde hâlâ  kazalar “kader” olarak

görülmektedir. Bunu de tirmenin yolu ilgili taraflar n kat yla denetim

mekanizmalar  olu turacak mevzuatlar n ç kar lmas , ç kar lacak

mevzuatlarda yapt m hükümlerinin konulmas , bunlar n uygulanmas ndan

ve e itimden geçmektedir. Söz konusu mevzuat,  gözden geçirilerek

madencilik  sektörünün  özellik  arz  eden  sorunlar  da  göz  önüne  al narak

yeniden düzenlenmelidir. Kazalara neden olan etmenler belirlenerek,

kar lacak risk haritas  kapsam nda tüm taraflarca de erlendirilip, al nacak

önlemler belirlenmelidir.
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SORUN: Maden aramalar  uzun y llard r ihmal edilmi tir. Ülkemizdeki

madenler yeterince aranmam r.

ÇÖZÜM: MTA personel, malzeme ve ekipman yönünden ele

al nmal ,teknik ve teknolojik yönden günün gereklerine göre teçhiz

edilerek ülkenin bugün ihtiyaç duydu u, gelecekte duyaca

hammaddelerin aranmas na zaman geçirilmeden ba lan lmal r. Geli en

teknolojiler nedeniyle i letilebilir cevher tenörleri oldukça dü mü tür.

Geçmi te % 4-5 tenörlü bak r madeni i letilebilirken bu oran günümüzde

% 0.4’lere kadar dü mü tür. Bu gerçekler nda kaynaklar yeniden

belirlenmeli ve aranmal r. Laboratuarlar yenilenerek, cevher

analizlerinin, teknik ve teknolojik özelliklerin belirlenmesinin yurt d nda

yapt lmas na son verilmeli, uluslararas  düzeyde akredite olmu  sisteme

kavu turulmal r.

SORUN: 5177 Say  Kanunla De ik 3213 Say  Maden Kanunu’nda

de iklik yap larak baz  madenlerin denetimini Özel darelere

devredilmi tir. Söz konusu kurumda yeterli ve deneyimli maden mühendisi

ve di er teknik eleman bulunmad  için Maden Kanununun gerekleri

yerine getirilemedi i gibi bu durum  i  kazalar n artmas na da neden

olabilecektir.

ÇÖZÜM: Maden leri Genel Müdürlü ü te kilat  güçlendirilmeli ve ta ra

te kilat  olu turulmal r. Özel darelerde mutlaka madencilik birimi

kurulmal , bu birimler maden mühendisleriyle güçlendirilmelidir.

SORUN: Teknik nezaretçi uygulamas nda; ayn  zamanda i  güvenli inden

de sorumlu olan mühendis ücretini, denetlemek durumunda oldu u i yeri

sahibinden almakta olup, bu durum mühendisin, i letme ile ilgili

kararlar nda özgür davranmas  engellemektedir.
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ÇÖZÜM: Ruhsat sahas ndaki uygulaman n projesine uygunlu unun

kontrolü, eksikliklerin belirlenerek önerilerin yap labilmesi, gerekti inde

in durdurulabilmesi ve bu ba lamda i  kazalar n önüne geçilebilmesi

için teknik nezaretçinin özgürce karar vererek nezaret  görevini gere ince

yerine getirebilmesine ba r. Bu nedenle teknik nezaretçinin ruhsat

sahibine ba  olmadan ücretini olu turulacak direkt bir fondan almas  için

gerekli yasal düzenlemeler acilen yap lmal r.

SORUN: Madencilik sektöründe te vikler yetersizdir.

ÇÖZÜM: Madencilik sektörü ilk yat  çok fazla olan ve risk sermayesi

yüksek bir sektördür. Yat lan sermayenin geri dönü ü uzun y llar

almaktad r. Ayr ca i  güvenli i yat mlar  çok pahal  ve zorunlu

yat mlard r. Bu gerekçelerle, özellikle i  güvenli i yat mlar nda sektör

te vik verilerek desteklenmelidir.

SORUN: Yeterince eleman al nmamas  ve yat m yap lmamas , Kamu

Kurum ve Kurulu lar  i levsiz hale getirmektedir.

ÇÖZÜM: MTA,  TK ,  TTK,  ET MADEN,  BOREN,  EÜA ,  TCK,  DS  gibi

ara  ve üretici madencilikle ilgili kamu kurumlar  güçlendirilmelidir.

Tecrübeli kadrolar n yeni kadrolara bilgi aktar  sa lamak

amac yla  düzenli olarak maden mühendisi dahil teknik eleman istihdam

sa lanmal r.

SORUN: Sanayimizin ana girdisi elektrik enerjisinin önemli

hammaddelerinden biri olan yerli kömür kaynaklar n yeterince

kullan lmamas , bunun yerine ithal kömür ve ithal do al gaza dayal

politikalar, enerji arz güvenli inden de öte ülke güvenli ini tehlikeye

dü ürmektedir.
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ÇÖZÜM: Enerji Piyasas  Düzenleme Kurulu, Enerji Piyasas  Kanunu‘na

dayanarak kamunun enerji yat  yapmas na olanak tan nmamaktad r.

Enerji bir kamu hizmetidir. Sürdürülebilir kalk nman n ve arz güvenli inin

sa lanmas  için IMF ve Dünya Bankas ‘n n dayatmalar  ile enerji

planlamas , yat  ve üretiminin kamu taraf ndan yap lmas n önündeki

yasal engeller ortadan kald lmal r. EÜA n ve di er kamu kurumlar n

elindeki linyit havzalar ndaki kömürlerin yak t olarak kullan laca , üretim

projeksiyonunda yer alan termik santrallerinin yap na, 4628 say

Elektrik Piyasas  Kanununda da yer ald  üzere "özel sektör yat mlar n

yetersiz kalmas  durumunda kamu kurulu lar n (EÜA ) yeni üretim tesisi

yat  yapmas " hükmünün i letilerek, kamu eliyle bir an önce

ba lanmas  gerekmektedir.

Temiz kömür teknolojilerinin kullan  te vik edilmelidir. Is l de eri dü ük,

kül, nem ve kükürt de erleri yüksek olan kömürlerimizin iyile tirilmesi,

dolay yla çevreye daha az zarar vermesinin sa lanmas  ve ithal

kömürlerle rekabet ko ullar n olu turulmas  amaçlar yla temiz kömür

teknolojilerinin kullan  yayg nla lmal r.

htiyac z olan enerjinin yerli kaynaklardan kar lanmas  öncelikli hedef

olmal r. Ülkemiz önemli miktarda kömür rezervine sahiptir. Ülkemizde

ucuz enerji üretiminin sa lanmas , bu enerjinin sürekli ve güvenilir olmas

bak ndan yerli kaynaklar n kullan lmas  kaç lmaz bir gerekliliktir.

Bu nedenle yerli kömür kullan na yönelik termik santral kurulmas  ve

hidroelektrik santralar n artt lmas  yoluna gidilmelidir.

SORUN: Madencilik sektörüne gereken önemin verilmeyi i nedeniyle

sizlik ve göç sorunu artm r.

ÇÖZÜM: Madencilik katma de er yaratan emek yo un bir

sektördür.Bilimsel çal malara göre 1 maden i çisi yan nda 12 ki iyi daha

istihdam etmektedir.Yani madende çal an her ki i dolayl  olarak 12 ki iye
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daha i  imkan  yaratmaktad r. Hem istihdam boyutuyla hem de arz

güvenli i boyutuyla yerli kaynaklara yönelinmesi gerekmektedir.

SORUN: Arama ve i letme a amas nda yap lan madencilik projeleri

uygulanmamaktad r.

ÇÖZÜM: Madenlerin arama - i letme ve pazarlama a amalar nda

.gerçeklere uygun projelendirmeler ve mühendislik hesaplar  yap lmal r.

Ruhsat talepleri için M GEM’ e verilen projeler iyi incelenmeli, kontrol

edilmeli, gerçeklere uygunlu u ara lmal r.

Kabul edilen arama ve i letme projelerine  uygun çal ma yap p

yap lmad , cevher üretimi yap p yap lmad  yetkililerce belli aral klarla

mutlaka denetlenmelidir.

SORUN: Madencilik çal malar  s ras nda ortaya ç kan olumsuz çevresel

etkiler konusunda sektörde bulunan tüm kesimler sorumluluklar

üstlenerek gereklilikleri yeterince yerine getirmemektedir.

ÇÖZÜM: Do ru ve uygulanabilir bir çevre ve madencilik mevzuat n

olu turulmas , etkili ve yayg n bir idari örgütlenmeyle, kamusal denetimin

kla lmas  gereklidir.

SORUN: Sektörü ilgilendiren kanunlar birliktelik sa lanmadan

kar lmaktad r.

ÇÖZÜM: Madencilikte ba ta maden kanunu olmak üzere ilgili di er

bakanl klar ve kurumlarla gerekli birliktelik sa lanmadan ç kar lan

kanunlar, Dan tay ya da Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmekte

bu iptaller sonucu sektör zor durumda kalmaktad r. Kanunlar ve

yönetmelikler mutlaka ilgili taraflar n birlikteli i sa lanarak ç kar lmal r.

SORUN: Stratejik bir maden olan BOR yeterince de erlendirilmemektedir.



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 67

ÇÖZÜM: Bugün yap lmas  gereken, AR-GE çal malar  h zland rmak,

geli en teknolojileri sektörde uygulayarak katma de eri çok fazla olan bor

kimyasallar  üretmektir. Bu konuda tüm taraflar n i birli i yapmalar

kaç lmaz bir zorunluluktur.

SORUN: Madenlerimiz hammadde olarak ihraç edilmekte, hem d

ülkelere ucuz kaynak yarat lmakta hem de yerli sanayiye dü ük maliyetli

ve kaliteli girdi sa lanamamaktad r.

ÇÖZÜM: Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim artt lmal

ancak, söz konusu üretimin hedefi d  sat m de il, ülke sanayi sektörleri

olmal r. Madencilik sektörünün ülke kalk nmas ndaki kritik önemi, fazla

miktarlarda üretilip yurt d na sat larak döviz elde edilmesinde de il, yerli

sanayiye dü ük maliyette ve kaliteli girdi sa lamas ndad r. Bu çerçevede,

madencilik sektörünün planlanmas nda ülke sanayi sektörleri ile

entegrasyon ön planda tutulmal r.

Yine madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her a amada ileri

teknolojinin kullan  önemlidir. Burada ileri teknolojinin kullan n daha

temiz, daha etkin bir madencilik süreç ve ürünlerin temini bak ndan

önemlidir.

GENEL ÖNER LER

1. Sosyal bir hukuk devletinde i  yasalar  çal anlar n hakk  korumak

ve geli tirmek amac  temel ilke al rken, ç kar lan 4857 say

Yasas  tamamen i verenlerin ç karlar  do rultusunda

ekillendirilmi tir. Esnek ve kurals z çal may , i çiyi ba ka i verenlere

kiralamay , ta eronla rmay  yasal hale getiren, k dem

tazminatlar , fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri

budayan bu yasa yerine, konunun tüm taraflar n kat  ile

demokratik bir yasa ç kar lmal r.  Mevzuat  ekseni “insan” olan
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ça da  bir yap ya kavu turulmal r.

2.  Sa  ve Güvenli i ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler uluslararas

sözle me, standart ve normlar dikkate alarak yenilenmeli ve hayata

geçirilmelidir.  Sa  ve Güvenli i ile ilgili ulusal politikalar n

tesisinde etken olmas  için Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

taraf ndan olu turulan “  Güvenli i Konseyi” yap nda, hükümet ve

veren temsilcilerinin yan  s ra, Türk Mühendis Mimar Odalar

Birli i’ne (TMMOB) ba  ilgili meslek odalar n, Türk Tabipler

Birli i’nin (TTB), Türkiye Barolar Birli i’nin (TBB) ve sendikalar n da yer

almalar  sa lanarak, sürece katacaklar  olumlu katk lar-dan

yararlan lmal r.

3. 4857 say  Yasas  ile  Sa  ve Güvenli i uygulamalar nda “

Güvenli i Mühendisli i” yerine, “  Güvenli i Uzman ” tan

getirilerek mühendislik ile teknik elemanl k birbiriyle e de er

tutulmu tur. Temelde mühendislik altyap , bilgi birikimi ve deneyimi

gerektiren i  sa  ve güvenli i uygulamalar nda mühendis

istihdam , gerek ilgili kanun gerekse yönetmeliklerde yap lacak

düzenlemelerle sa lanmal r.

4. Sa kl  ve güvenli bir çal ma ortam  sa lamak, çal anlar , çal ma

ortam ndan kaynaklanan sa k ve güvenlik risklerine kar  korumak

için TMMOB, TTB, TBB ve sendikalar n da içinde yer alaca

düzenleme ve uygulamalar ivedilikle ya ama geçirilmelidir. 

Güvenli i konusunda TMMOB’ye ba  Meslek Odalar nca e itilen,

belgelendirilen ve denetlenen  Güvenli i Mühendislerinin istihdam

edilmesi zorunlu tutulmal r.

5.  Güvenli i Mühendisli i kavram , ç kar lacak yeni bir yönetmelikle

yeniden tan mlanmal  ve i yerlerinde  Güvenli i Mühendisi çal ma



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 69

zorunlulu u getirilerek çal ma ko ullar  yeniden düzenlenmelidir. “

Güvenli i Mühendisleri” ücret yönünden i verene ba  olmamal r. 

Güvenli i Mühendislerinin ücret çizelgeleri Bakanl k ve TMMOB’ye ba

ilgili meslek odalar yla birlikte belirlenmelidir.

6.  Sa  ve Güvenli ine yönelik e itimler, ilgili meslek örgütleri

taraf ndan verilmelidir.

7. 50’den daha az i çi çal ran i yerlerinde  Sa  ve Güvenli i

Kurullar n kurulmas  yasalarla güvence alt na al nmal r.  Sa

ve Güvenli i Hizmetleri bütün i yerlerini ve tüm çal anlar

kapsamal r. Bu kurullar, taraflar n e it say da temsil edildi i

demokratik yap lar olarak düzenlenmeli ve tavsiye kurulundan ziyade

yapt m gücüne sahip bir kurula dönü türülmelidir.

8.  kazalar  ve meslek hastal klar n önüne geçilebilmesi için

yerlerinde “Önce nsan, Önce Sa k, Önce  Güvenli i” anlay

yerle tirilmeli, tüm süreçlerde öncelik  Sa  ve Güvenli inde

olmal r.

9.  Sa  ve Güvenli i denetimlerinde hedef i yeri ve i çi say

art lmal , riskli i  kollar nda denetimin etkinli i yeni denetim

yöntemlerinin uygulanmas  ile desteklenmeli, bilim ve teknolojideki

geli meleri izlemeleri için denetim elemanlar na imkanlar

sa lanmal r.

10.  Sa  ve Güvenli i konusunda çal ma ko ullar  ve bu

ko ullar aras ndaki nedensel ili kileri ara rmak, bilimsel ara rma

yapacak, ara rma kurumlar  olu turulmal , e itim kurumlar

özendirilmelidir.
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11. itim ve ö retim müfredat , orta ö retimden ba lanarak 

Sa  ve Güvenli i konusunu da içerecek ekilde yeniden

düzenlenmelidir.

12. Meslek Hastal klar  Hastaneleri i levine uygun olarak

yap land lmal  ve yayg nla lmal r.

13. Çal an herkesin sa k hakk ndan yararlanmas  için ortak

sa k birimleri kurulmal , çi Sa k Dispanserlerine devlet

deste inin art lmas  ve yenilerinin kurulmas  sa lanmal r.

14. Türkiye ve dünyada korkunç boyutlara ula an çocuk i çilik

konusun-da, çocuk eme i sömürüsü ortadan kald lmal , çocuklar n

rehabilite edilmesi, e itilmesi ve ailelerine kazanç getirici olanaklar

sa lanmal r. Ucuz i  gücü olarak görülen kad n i çilikle ilgili bütün

olumsuz uygulamalar kald lmal r.

15. Çal anlar ile i verenler aras nda  Sa  ve Güvenli i

duyarl  ve bilincinin olu mas  sa kl  ve güvenli i yerinin olu umu

ile paralellik ta maktad r. Bunun için de güvenlik kültürü, aile

kültürü veya toplumsal  Sa  ve Güvenli i kültürü ile bir arada

olu turulmal  ve özendirilmelidir.

16. Ergonomi sadece  Sa  ve Güvenli i alan nda de il ya ayan

her insan n ya am felsefesi olmal r. Ergonomi,  Sa  ve

Güvenli inin kendisidir. Disiplinler aras  bir hizmet gerektirir.

Ergonomi bilincinin olu turulmas  bir devlet politikas  haline

gelmelidir.

17.  yerlerinde i  sa  ve güvenli i e itimine önem verilmeli,

bu konuda e itim almam  çal ana i ba  yapt lmamal r.
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18.  sa  ve güvenli i önlemleri i yeri mekan , teknoloji,

üretimde kullan lan hammadde, üretilen ürün, ergonomi v.b. konular

daha proje a amas nda planlanmal r.

19. Üretim sürecinde kullan lan ekipmanlar ve ki isel koruyucular

 sa  ve güvenli i standart ve mevzuat na uygun üretilmelidir. Bu

konuda zorunlu standartlar olu turulmal , üretim, sat  ve kullan m

ras nda standartlara göre mutlaka denetim yap lmal r.

20. Standart d  malzemelerin piyasaya giri i ve sunumu

engellenmeli ve bu konuda meslek örgütleri, TSE ve Bakanl k

kanal yla bir denetim a  olu turulmal r.

21. Çal anlar n e itimi, çal ma alan ndaki risklere kar

bilgilendirilmeleri, risklere kar  ki isel donan mlar n uygun ve

eksiksiz olmas  i veren taraf ndan sa lanmal  ve sürekli olarak

denetlenmelidir.

22.  güvencesi ile i  güvenli inin birbirini tamamlad

gerçe inden hareketle, tüm çal anlar insana yak r “norm ve

standartta” bir sosyal güvenlik emsiyesi alt na al nmal r.

23. Sigortas z ve sendikas z çal rma önlenmeli kay t d  ekonomi

kay t alt na al nmal r.

24. Meslek hastal klar na ili kin çal malar geli tirilmeli, meslek

hastal klar  hastaneleri i levine uygun olarak yap land lmal  ve

yayg nla lmal r.



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 72

25. Kazalar n tekrarlanmas önleyecek tedbirlerin geli tirilmesi

ve sisteme kazand lmas  hedefleyen reaktif yakla mlar yerine

kazalar  hedeflemeyen, operasyonlardaki tehlikeleri inceleyerek

“Nelerin yanl  gidebilece ini?” ara ran, önceden öngören, sonraki

amada “daha ba ka neler olabilir” sorusuna yan t arayan risk

yönetimi yani proaktif yakla mlar öne ç kar lmal r.

26.  kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n

yan  s ra, çal ma ya am n da iyile tirilmesi, sendikala man n

önündeki engellerin kald lmas , çal anlar n sosyal ve ekonomik

ya amlar n iyile tirilmesi sa lanmal r.

27. Ülkemizde her konuda oldu u gibi i  sa  ve güvenli i

konusunda da sa kl  veri ve bilgi toplamada s nt  ya anmakta,

sistem iyi çal mamaktad r. yerlerinde kaza ve meslek hastal klar na

ait bilgiler bir veri taban nda toplanmal , bu bilgilerden ölçme ve

de erlendirme amaçl  yararlan lmal r.

28. Gerek i çi sa  gerekse toplum sa ; bireylerin prim ödeme

gücüne yüklenmeyecek bir biçimde genel bütçeden finanse edilmeli

ve koruyucu sa k hizmetleri geli tirilmelidir.

29. çi sa  ve i  güvenli i hizmetlerinin sunumu için belirli i çi

say  aranmamal ; uygulamalar devlet memurlar , kendi hesab na

çal anlar, tar m kesimi gibi yapt  i  ve çevresinden etkilenen tüm

toplum kesimlerini kapsamal r.

30. Küreselle me politikalar  ile özelle tirmeler sonucunda ortaya

kan sorunlar n giderilmesi için tüm çal anlara i  güvencesi

sa lanmal r.
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31. Kaçak i çilik önlenerek kay tl  hale getirilmeli, sosyal güvence

alt na al nmal r.

32. Tüm toplu sözle melerde  Sa  ve  Güvenli i konular na

kapsaml  yer verilmeli ve sendikalar n bu konuya daha fazla sahip

kmas  gerekmektedir.

33. Tüm çal anlara  Sa  ve  Güvenli i konusunda sürekli

itim verilerek bilinçlendirilmesi sa lanmal r.

34.  sa  ve güvenli i yasas  TMMOB’nin uygun görü ü de

al narak acilen ç kar lmal r.

35. Çal anlar n e itimi, çal ma alan ndaki risklere kar

bilgilendirilmeleri, risklere kar  ki isel donan mlar n uygun ve

eksiksiz olmas  i veren taraf ndan sa lanmal  ve sürekli olarak

denetlenmelidir.

36. Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yap lan maden i letmecili i,

gerekli yat mlar n yap lmas ndan kaç lmas , h zl  ve yüksek kazanç

sa lanabilmesi için üretim zorlamalar  kazalara davetiye

karmaktad r. Mühendislik bilim ve teknolojisinden uzak , teknik

eleman n gözetim ve denetimi olmaks n,tamamen ilkel ko ullarda

yürütülen emek yo un i letmecilik tarz  terk edilmelidir.

37. Madencilik sektörü de dâhil olmak üzere, riskin yüksek oldu u

bütün i yerlerinde i çi say na bak lmaks n, i  sa  ve güvenli i

kurullar n olu turulmas  ve mühendis çal rma zorunlulu u

mutlaka sa lanmal r.

38. Tüm sektörde i  sa  ve güvenli i ile ilgili gerekli yat mlar n
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yap lmas  sa lanmal r. Gerekli risk analizleri yap larak yeterlili i ve

uygulanabilirli i denetlenmeli, eksikliklerin giderilmesi için cayd

yapt mlar uygulanmal r.

39. Kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n yan

ra, çal ma ya am n da iyile tirilmesi, sendikala man n önündeki

engellerin kald lmas , çal anlar n sosyal ve ekonomik ya amlar n

iyile tirilmesi zorunludur.

40. Dünyadaki tüm kaza incelemelerinde, kazan n meydana

geli inde rol oynayan en önemli faktörlerden birinin de çal anlardan

kaynakland  tespit edilmi tir.  güvencesinin olmay , a

zorlanma, uzun mesailer ve ergonomik olmayan çal ma ko ullar

nedeniyle vücudun yorgun dü mesi; ekonomik yoksunluk ve buna

ba  olu an yetersiz beslenme, ailesel sorunlar ve benzeri durumlar;

çal an n tam olarak i e konsantre olamamas na ve hatalar serisinin

olu umuna neden olarak kazalara davetiye ç karmaktad r. Kazalar n

önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n yan  s ra, çal ma

ya am n da iyile tirilmesi zorunludur.

41. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  ile Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl ’n n, gerekli uygulama ve denetimleri lay yla

yapabilmeleri için, kadrolar  maden mühendisleri ile güçlendirmesi

gereklidir. Sektörde ulusal düzeyde acil durum plan  ve risk

haritalar n ç kar lmas  ve bu do rultuda saha denetimlerinin

yap lmas  büyük önem ta maktad r.

42. Günümüzde mostra madencili i giderek azalmakta ve

gelecekte derin yer alt  madencili ine do ru  bir gidi

ya anmaktad r. Bu anlamda yeralt  üretim kültürünün ya at lmas

büyük önem ta maktad r. Yer alt  üretim kültürünün ya at lmas  için
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bu konuda deneyimli TTK ve TK  gibi kamu kurulu lar n ayakta

kalmas  ve geli tirilmesi gerekmektedir. Bu kurumlar z üretim

yaparken ayn  zamanda i  güvenli i ve e itim anlam nda okul görevi

de görmektedirler. Bu nedenle güçlendirilmeleri için gerekli çal malar

zaman geçirilmeden yap lmal r.

43. Madencilik sektörü ilk yat  çok fazla olan ve risk sermayesi

yüksek bir sektördür. Di er sektörler gibi kar marj  çok yüksek

de ildir. Yat lan sermayenin geri dönü ü uzun y llar  almaktad r.

Ayr ca i  güvenli i yat mlar  çok pahal  ve zorunlu yat mlard r. Bu

gerekçelerle, özellikle i  güvenli i yat mlar nda kamu ve özel sektör

mutlaka te vik verilerek desteklenmelidir.

44. Ayr ca, madencilik sektörünün ayakta kalabilmesi için sektörsel

anlamda te vik uygulamas n acilen ba lat lmas  gerekmektedir. Bu

konuda yasal düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

45. Teknik nezaretçi uygulamas nda; ayn  zamanda i

güvenli inden de sorumlu olan mühendis ücretini, denetlemek

durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup, bu durum

mühendisin, i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas

engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin özgürce karar

verebilmesi ve görevini lay yla yerine getirebilmesi amac yla, ücretini

olu turulacak bir fondan almas  için gerekli yasal düzenlemeler acilen

yap lmal r.

46. Maden mühendisinin teknik nezaret görevi alabilece i ruhsat

say  azalt lmal , çal an say na bak lmadan tüm yeralt

letmelerinde daimi olarak maden mühendisi bulundurulma

zorunlulu u getirmelidir.
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47. Ülkemizde yüksek risk ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an,

mühendislik bilim ve tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve

denetimi olmaks n, tamamen ilkel ko ullarda çal an pek çok maden

letmesi bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas

mevcuttur. Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml  bir risk

haritas n söz konusu ilgili Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin

buna göre yap lmas  gerekmektedir.

48. Maden Mühendisleri Odas ’n n yasal hakk  olan mesleki

denetimin engellenmesi ve üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede, gerekli yasal

düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

49. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ç kar lan yeni

 Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin

denetlemenin yap labilmesi bak ndan yetersizdir ve ciddi sak ncalar

içermektedir. Söz konusu mevzuat,yeniden gözden geçirilerek

madencilik sektörünün özellik arz eden sorunlar  da göz önüne

al narak yeniden düzenlenmelidir.

50. Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan

yürütülmesi, buna ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan

geli tirilerek kaza sonras  ya anan belirsizliklerin giderilmesi büyük

önem arz etmektedir.

51. Maden Kanunu’nda de iklik yap larak baz  madenlerin

denetiminin Özel idarelere devri; söz konusu kurumlarda yeterli ve

deneyimli maden mühendisi bulunmad  için i  kazalar n

art rmas na neden olabilecektir. Mevcut uygulamada baz  madenler

Özel dare taraf ndan denetlenmektedir. Bu nedenlerle, tüm özel
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idarelerde acilen “Madencilik ubesi” kurulmas  gerekmektedir

52. Sektörün özelli i dikkate al narak Maden  Kanunu çkar lmal  ve

madencilik sektörüne yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulmas

sa lanmal r.

53. Madencilik Bakanl  kurulmal  ve kadrolar deneyimli maden

mühendislerinden olu turulmal r.

54. Ulusal madencilik politikas n olu turulmas , k sa, orta ve uzun vadeli

çal malarn planlanmas  için Bakanl n koordinatörlü ünde, tüm sektör

bile enleri, Odalar ve Üniversitelerin kat laca  “Madencilik uras ”

toplanmal r.
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ODAMIZIN
 KAZALARI LE LG
BASIN AÇIKLAMALARI
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DEFALARCA SÖYLED K, Y NE SÖYLEYECE Z. BU, B M MADEN
EMEKÇ LER NE VEFA BORCUMUZDUR.

17 May s 2010 Pazartesi günü Türkiye Ta kömürü Kurumu Karadon

Müessese Müdürlü ü içinde bulunan "Karadon Yeni Kuyu"da -540 kotunda

meydana gelen ve aralar nda 2 maden mühendisinin de bulundu u 30

maden emekçisinin hayat  kaybetmesine neden olan büyük bir facia

ya anm r. Ülke olarak ac z çok büyüktür. Bu kazada (!) hayat

kaybedenleri sayg yla an yor, ailelerine, yak nlar na ve ülkemize ba

sa  diliyoruz.

Kazayla ilgili olarak yap lan tespitler a da maddeler halinde

verilmektedir.

•1.Kaza, Karadon Yeni Kuyu -540 kotundaki haz rl k galerisinde meydana

gelmi tir.

•2.Söz konusu galerinin sürülmesi (aç lmas ), alt i veren (yüklenici firma)

taraf ndan yürütülmektedir.

•3.Üç vardiya çal ma yap lan i  yerinde kaza an nda 30 ki i çal maktad r.

•4.Kaza, 08.00-16.00 vardiyas nda saat 13.27 civar nda meydana

gelmi tir.

•5.Kaza, grizu (metan gaz  + hava kar ) patlamas  nedeniyle

olu mu tur. Grizunun patlamas  ile olu an yüksek s cakl k, karbon

monoksit (CO) gaz  ve darbe etkisi ölümlere neden olmu tur.

•6.Galeri ilerlemeleri delme-patlatma yöntemiyle (patlay  madde

kullan larak) gerçekle tirilmektedir.

•7.Ana havaland rma emici yöntemle yap lmakta, ba lant  galerilerinin

havaland lmas  ise üfleyici pervanelerle gerçekle tirilmektedir.



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 80

•8.Patlamadan önce çal ma ortam ndaki grizunun yükseldi i tespit

edilmi tir.

•9.Ocakta çal an i çiler genellikle çevre köylerden sa lanmakta,

sendikas z ve dü ük ücretlerle çal lmaktad r.

•10.Patlaman n iddetiyle Karadon Yeni Kuyu‘nun vinç sistemi tahrip

olmu  ve kafes kullan lamaz duruma gelmi tir. Bu nedenle ilk kurtarma

çal malar  Gelik‘te bulunan 75. Y l Cumhuriyet Kuyusundan sürdürülmü ,

ayn  zamanda Karadon Yeni Kuyuda da çal malar "kurtarma vinci"yle

devam ettirilmi tir.

•11.Çal an i çilerde gaz maskesinin bulunmad  saptanm r.

•12.Kurtarma çal malar nda ba lang çta organizasyon karma as

ya anm  olmakla birlikte, TTK Tahlisiye Ekiplerindeki meslekta lar z ve

çilerin özveriyle çal klar  gözlenmi tir.

•13.Gaz izleme sistemi bulunmas na ra men bu sistemin erken uyar

sistemi ile desteklenmedi i sürece i levsel olamayaca  anla lm r.

•14.Kurum ve ilgili Bakanl klar taraf ndan yap lmas  gereken denetimlerin

yeterli olmad  gözlemlenmi tir.

Söz konusu ocakta bilirki i incelemesi tamamlanmam  olup, kazan n

nedenleri henüz netlik kazanmam r.

Madencilik  sektörü,  do as  gere i  özellik  arz  eden  ve  bu  nedenle  bilgi,

deneyim, uzmanl k ve sürekli denetim gerektiren dünyan n en zor ve riskli

 koludur. Maden kazalar  incelendi inde olay n; teknik, sosyal, ekonomik,

itim,  planlama  ve  denetim  sorunlar  gibi  pek  çok  nedeni  oldu u

görülmektedir.

Ülkemiz, i  kazalar nda dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci s rada yer

almaktad r. Maden kazalar  son y llarda belirgin olarak artmaktad r.
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Odam z kay tlar na göre, 2008 y nda 43 maden çal an  i  kazas  sonucu

ya am  yitirmi ken, 2009 y nda bu say  92‘ye ç km r. 2010 y nda bu

son kaza ile birlikte 66 ki i hayat  kaybetmi tir. Ancak bu say n daha

yüksek oldu u tahmin edilmekte ve hayat  kaybedenler içerisinde maden

mühendisi meslekta lar z da bulunmaktad r. Özellikle yeralt  kömür

madencili i, i çi say  ba na dü en kaza ve ölüm s ralamas nda bütün

sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu nedenle, madencilik sektörü daha

yak ndan izlenmeli, de erlendirilmeli ve kaza önleme çal malar na daha

fazla a rl k verilmelidir.

Özellikle 80‘li y llar n ba ndan itibaren uygulamaya konulan özelle tirme,

ta eronla ma, rodövans vb gibi yanl  uygulamalar; kamu madencili ini

küçültmü , kamu kurum ve kurulu lar nda uzun y llar sonucu elde edilmi

olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini da tm r. Yo un birikim ve

deneyime sahip olan kurum ve kurulu lar yerine üretimin, teknik ve alt

yap  olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla man n olmad  ki i ve irketlere

rak lmas , buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir

biçimde yap lamamas  i  kazalar n artmas na neden olmaktad r.

Ya ad z son olay bunu bize bir kez daha göstermi tir.

Ta kömürü Havzas , 2004 y nda Maden Kanunu Kapsam na al narak yeni

bir süreç ba lam r. Bu süreçle birlikte Kurumun uzmanla  haz rl k,

üretim ve y kama gibi "asli i leriyle" birlikte tüm hizmetlerin özel sektör

marifetiyle yap lmas n ve bir anlamda Kurumun tasfiye edilecek duruma

gelmesinin önü aç lm r. O güne kadar uygulanamayan özelle tirme

projeleri birer birer hayata geçirilmi  ve bu a amada haz rl k i leri ihale

yoluyla özel sektöre devredilmi tir. Ancak bugüne kadar yap lan

uygulamalara bak ld nda tam bir ba ar zl k ya and  apaç k ortaya

km r. Odam z, özünde ülkemizin ve emekçilerin yarar na görmedi i

özelle tirme ve bunun bir uygulamas  olan ta eronla ma ile ilgili olarak

defalarca uyar larda bulunmu tur.  Kurumun haz rl k ve üretim ekipleriyle

iç içe yap lacak i lerde ta eron hizmeti al nmas n, i  güvenli i ve denetim
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aç ndan ciddi sorunlar yarataca  kamuoyuyla payla lm  ve sonuçta

bugünlere gelinmi tir.

Halk n al n teri ile kurulan ve ülkemizin kalk nmas nda önemli i levler

gören kamu kurulu lar zda özellikle son dönemde yönetici kademelerine

yap lan atamalarda; bilgi, beceri ve liyakat aranmas ndan vazgeçilmi tir.

Art k, atamalarda geçerli olan ölçüt, sadece "cemaatten olmak, kendileri

gibi dü ünmek ya da kendilerinden olmak"t r. Bu ekilde, yetersiz ki ilerin

uzmanl k gerektiren makamlara getirilmesinin önü aç lm , kurumlardaki

yozla ma h zland lm r. Her dönemde belirli ölçülerde ya anan

kadrola ma, son dönemde "ku atma" ekline dönü mü  ve tüm

yerlerinde i  bar  ve i  güvenli ini tehdit eder hale gelmi tir.

Bu de erlendirmeler nda görü  ve önerilerimiz a da sunulmu tur:

•-Özelle tirmeler durdurulmal , ta eronla ma uygulamalar  iptal

edilmelidir.

•-Ucuz i gücüne dayal  ve örgütlenmeyi engelleyen çal ma anlay  terk

edilmelidir.

•-Ülkemizde; yüksek risk ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an,

mühendislik bilim ve tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve

denetimi olmaks n, tamamen ilkel ko ullarda çal an pek çok maden

letmesi bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas

mevcuttur. Bu nedenlerle; Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml

bir risk haritas n ilgili Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin buna

göre yap lmas  gerekmektedir.

•-Teknik nezaretçi ve i  güvenli inden sorumlu olan mühendis ücretini,

denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup bu durum

mühendisin i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas

engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin ve i  güvenli inden

sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini lay yla yerine
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getirebilmesi amac yla, ücretini olu turulacak bir fondan almas  için gerekli

yasal düzenlemeler acilen yap lmal r.

•-Kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n yan  s ra,

örgütlenmenin ve sendikala man n önündeki engellerin kald lmas ,

çal ma ya am  ile birlikte çal anlar n sosyal ve ekonomik ya amlar n da

iyile tirilmesi zorunludur.

•- çi sa  ve i  güvenli i yat mlar  te vik edilerek desteklenmelidir.

•-  güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , ya anan

 kazalar n önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir.

Yasal mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle denetim mekanizmalar n

güçlendirilmesi gerekirken, ç kar lan yönetmelikte denetimin özelle tirildi i

ve ticarile tirildi i, i  güvenli i mühendislerinin görev, yetki ve

sorumluluklar n net olarak tan mlanmad , meslek odalar n

görü lerinin dikkate al nmad  görülmektedir.

•-Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ç kar lan  Kanunu ve

ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin denetlemenin

yap labilmesi bak ndan yetersizdir ve ciddi sak ncalar içermektedir. Söz

konusu mevzuat, yeniden gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik

arz eden sorunlar  da göz önüne al narak yeniden düzenlenmelidir.

•-Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan yürütülmesi, buna

ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek kaza sonras  ya anan

belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

•-Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulu lar n

koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya yat lmas  ve

çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem plan  haz rlanmas

gerekmektedir. Ulusal ölçekte olu turulacak bu yap n; kazalar n
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önlenmesi için gerekli risk haritalar  ç karmas , gerekli planlamalar  ve

itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden

geçirerek sahan n ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i

güvenli i kültürünün geli tirilmesi için çal malar yapmas  gerekmektedir.

•-Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, mutlaka yeterli say da maden

mühendisi nezaretinde yap lmal r. yerinde her vardiyada daimi olarak

maden mühendisi bulundurmayan i letmelere üretim izni verilmemelidir.

•-Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , denetim eleman  olarak

yararlanaca  maden mühendisi kadrolar  ço altarak denetimlerini

art rmal r.

•-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilikten sorumlu birimi olan

Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa ile "madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik

olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili denetim birimini

olu turmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

•-Maden Mühendisleri Odas ‘n n görevi ve yasal hakk  olan mesleki

denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal

düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

•-Her i letmede risk de erlendirmesi yap lmal , de erlendirme sonucunda

çal mas  uygun olmayan i letmeler kapat lmal r.

Tüm bu de erlendirmeler nda bak ld nda, kaza sonras  Say n

Ba bakan n "mesle in kaderinde bu var" anlay , bilim ve teknolojiyi

layan mant n aç k bir yans mas r. Bilimsel veriler i  kazalar n %

98‘inin önlenebilir kazalar oldu unu göstermektedir Kazalar n kader

olmad , mühendislik bilim ve teknolojisinin uygulanmas yla
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engellenebilece i bilinen bir gerçektir. Ülkemizde ya anan ve siyasi iktidar

taraf ndan yarat lan i sizlik ortam nda insanlar n çaresizli ini kullanmak

yerine, güvenli bir i  ve gelecek sa layacak politikalar n hayata geçirilmesi

hükümetlerin asli görevidir. Say n Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan n

bir televizyon kanal na söyledi i "Göreceksiniz. Bir y l içinde i  kazalar

sorununu çözece iz" anlam ndaki sözlerinin takipçisi olaca  da

vurgulamak isteriz.

Bundan önce oldu u gibi "gerekenler yap lacakt r" gerekçesinin arkas na

lmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, maden mühendisleri, teknik

nezaretçi ve baz  çal anlar günah keçisi olarak seçilmemeli, olay n gerçek

sorumlular  vicdani ve hukuki gereklilikleri yerine getirmelidir.

Kazada ya am  yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha sayg yla

an yor, yak nlar na ve ulusumuza ba sa  diliyoruz.

Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU

21 May s 2010, Zonguldak



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 86

 SA LI I VE  GÜVENL  ALANINDA YASAL DÜZENLEME
AC LEN YAPILMALIDIR.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan organize edilen "  Sa

ve Güvenli i Haftas " kapsam nda 04-10 May s 2010 tarihlerinde etkinlikler

düzenlenmektedir. Ülkemizde bu alanda baz  çal malar yap lmakla

birlikte, hala ciddi eksiklikler bulunmaktad r.

Ya am en temel insan hakk r. Dünyada her gün milyonlarca insan,

engellenebilecek ve hukuken de engellenmesi zorunlu olan i  kazalar  ve

meslek hastal klar ndan dolay  ya am  yitirmekte, meslek hastal klar na

yakalanmakta veya sakat kalmaktad r. ILO‘ nun 2009 y  aç klamalar na

göre dünyada her y l 270 milyon i  kazas  meydana gelmekte, her 15

saniyede bir i çi ve her gün yakla k 6 bin 300 ki i i  kazas  veya meslek

hastal klar  nedeniyle ya am  kaybetmektedir.

 Ülkemiz, i  kazalar nda ön s ralarda yer almaktad r. Son y llardaki kaza

istatistikleri incelendi inde, özellikle madencilik sektöründe i  kazalar n

belirgin bir ekilde artarak devam etti i görülmektedir. Odam z kay tlar na

göre, 2008 y nda 43 maden çal an  i  kazas  sonucu ya am

yitirmi ken, 2009 y nda bu say  92‘ye yükselmi , 2010 y n ilk 4 ay nda

ise 35‘e ula r. Ülkemizde meslek hastal klar  ile ilgili yayg n bir

çal ma yoktur ve çal anlar baz  hastal klar n meslek hastal  olup

olmad  bilememektedir. Ülkemizde  meslek hastal klar ; gerek tan n

konulmas  ve tedavinin düzenlenmesi, gerekse rehabilitasyonunun

sa lanmas  aç ndan çok sorunlu bir aland r. Bu nedenle ülkemizde

meslek hastal klar na tan  konulmas  süreci yeniden ele al nmal r. 

kazalar ndaki dolayl  harcamalar, do rudan harcamalar n 4 ile 10 kat

aras nda gerçekle mektedir. Bu nedenle i  kazalar n sosyal güvenlik

sistemine maliyeti büyük mebla lara ula maktad r. ILO‘ ya göre

geli mekte olan ülkelerin i  kazalar  ve meslek hastal klar  maliyetleri,

gayri  safi  yurt  içi  has lalar n  (GSY H)  %  4‘  ü  tutar ndad r.  Buna  göre
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ülkemizin 2008 y  GSY H‘ si dikkate al rsa i  kazalar  ve meslek

hastal klar n toplam maliyeti 38 milyar TL‘dir.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan  ç kar lan  Kanunu ve

ilgili yönetmelikleri, tüm sektörlerde oldu u gibi madencilik sektöründe de

etkin denetlemenin yap labilmesi bak ndan yetersizdir. Ç kar lan

mevzuatlar ya am n gerçeklerine uygun olmal r. Ülkemizdeki i yerlerinin

% 98‘inin 50‘den az i çi  çal rd ,  tüm çal anlar n % 70‘inin 50‘den az

çi çal ran i yerlerinde çal , i  kazalar n % 63‘ünün de 50‘den az

çi çal ran i yerlerinde meydana geldi i bizzat Çal ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl n istatistiklerinde belirtilmesine ra men ç kar lan

mevzuatlarda 50‘den az i çi çal lan i  yerlerinde i  güvenli i uzman

çal lmas na gerek görülmemi tir. Bu i yerleri i  güvenli i

hizmetlerinden yararlanamamaktad r.  Bu nedenle aç lan davalarda

mahkeme, yönetmeli in baz  maddelerinin yürütmesini durdurmu tur.

lgili taraflar n görü leri dikkate al nmadan ç kar lan mevzuatlar n

uygulama ans n olmad  bir kez daha görülmü tür. Odam zca, bu

konuda bilimsel ve teknik pek çok çal ma yap lm  ve kamuoyuyla

payla lm r.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , mevzuat ndaki eksiklikleri

tamamlamas n yan  s ra denetim eleman  olarak

yararlanaca   kadrolar , özellikle madencilik sektörünün risk durumunu

göz önüne alarak maden mühendisi istihdam  da art rarak denetimlerini

kla rmal r.

Esnek/kurals z çal may , i çileri ba ka i verenlere kiralamay ,

ta eronla rmay  yasal hale getiren; k dem tazminatlar , fazla mesai

ücretleri ve sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 say  Yasas  yerine

bütün taraflar n kat  ile demokratik; i  güvencesi ve i  güvenli inin

birbirini tamamlad , tüm çal anlar için insana yak r norm ve standartta

yeni bir i  yasas  haz rlanmal r.
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Ayr ca  Güvenli i Yasas , meslek Odalar n ve ilgili tüm taraflar n da

görü ü al narak acilen ç kar lmal r.

Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU

06 May s 2010, Ankara
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BEN YAPTIM OLDU” MANTI IYLA YASA YAPILAMAZ!

Maden Kanununda de iklik yap lmas na ili kin çal malar n TBMM‘ ye

gönderilmek üzere tamamland  görülmektedir. Odam z, Maden

Kanununa yönelik dü ünce ve taleplerini hem sözlü hem de yaz  olarak

defalarca ilgili bakanl k yetkililerine iletmi tir. Odam z, davet edilmeyerek

ve görü leri al nmayarak haz rlanan sözkonusu çal mada taleplerimize de

yer verilmemi tir. 11.500 maden mühendisini temsil eden ve üyelerinin

çok büyük ço unlu u sektörde çal an Odam n özellikle çal malar n

nda tutulmaya çal lmas  manidar kar yoruz. Ayn  zamanda

sektörün görü lerinin al nmamas  da do ru bulmad  belirtmek

istiyoruz.

Bilindi i üzere, madenler, milyonlarca y lda olu an, tüketildi inde

yenilenemeyen kaynaklard r. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlama

yap larak üretilmelidir. Üretim yap rken, ülkenin ihtiyaçlar  göz önüne

al nmal ,  çevreye  duyarl  bir  ekilde  ve  kamu  yarar  öncelikli  olarak

de erlendirilmelidir. Madencilik faaliyetlerinin kaynak kayb na yol

açmadan, çevreyle uyumlu, ak lc  ve ekonomik kurallara göre ve i

güvenli i- i çi sa  esaslar  çerçevesinde yürütülmesi, bilimsel ve teknik

bilginin kullan  ile mümkündür. Ülkemizde yasalar çok çabuk eskimekte

ve yerine yeni bir yasa koyma ihtiyac  do maktad r. Bunun pek çok nedeni

bulunmaktad r. Yasa olu tururken tüm taraflar n görü lerinin al nmamas

ve belli gruplar n taleplerinin birebir yer bulmas  ç kan yasan n

uygulanabilirli ini zorla rmaktad r. Maden Kanunu da daha ç kar ç kmaz

tart malara neden olmu , toplumun geni  kesimlerince ele tirilmi tir.

Bugünlerde yasada de iklik çal malar n nedeni de Anayasa

Mahkemesi‘nin verdi i iptal karar yla ilgilidir. Herhangi bir yasa, her

eyden önce, bir öncelikler-niyetler manzumesine yani bir politika metnine

dayanmak zorundad r. Ancak, mevcut Maden Kanununda yap lmas

öngörülen de iklikler için ortaya konulan gerekçeler, en ba ndan

itibaren madencilik sektörünün genel sorunlar  tam olarak kavramam

ve ça da  çözümler üretmeye yönelik tasar mlanmam r. nsan  ve insan
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eme ini merkeze koyan, bir yandan madencilik faaliyetlerinde kamunun

etkin gözetim ve denetimini sa larken, di er taraftan söz konusu

faaliyetlerin çevre ve ekosistemlerin korunmas  da gözeten, temel olarak

ekonomik kalk nmaya ve yoksullu un azalt larak gelir da n

düzeltilmesi hedeflerine yönlendirilen bir "ulusal madencilik politikas "

Maden Kanunu‘nun temeli olmal r. Bu husus, gerek toplumun yarar

gerekse madencilik sektörünün geli imi bak ndan son derece büyük

önem ta maktad r. Sorunlar n yanl  tespit edilmesinin, do ru olmayan

çözüm aray lar na ve dolay yla yeni sorunlara yol açmas  kaç lmazd r.

Madencilik sektörünün ülke kalk nmas ndaki kritik önemi, fazla miktarlarda

üretilerek yurt d na hammadde olarak sat p döviz elde edilmesinde

de il, yerli sanayiye dü ük maliyette ve kaliteli girdi sa lamas ndad r. Bu

çerçevede, madencilik sektörünün planlanmas nda ülke sanayi sektörleri

ile entegrasyon ön planda tutulmal r. Bu hususlar n ihmal edilmesi

halinde gelecekte de yasan n tart lmas na devam edilecektir.

Sektörde ya anan ve toplumu derinden yaralayan i  kazalar n

önlenmesiyle, meslekta lar n özlük haklar n ve çal ma ko ullar n

iyile tirilmesine yönelik önerilerimizi hiç dikkate almayan karar vericiler,

gelecekte ya anacak olumsuzluklardan sorumlu olacaklar

unutmamal r. Bu anlamda, kamu denetiminin art lmas  ve kaliteli hale

getirilmesi için çal ma yapmak yerine, denetimin özelle tirilmesi

çal malar n da dikkatle  de erlendirilmesi gerekir.

100 y ld r Maden Kanunu kapsam  d nda çal lan ta ocaklar , 5 y ld r

kanun kapsam na al nm  ve bu do rultuda çal lmaktad r. Bu süreçte,

ta ocaklar n  yaratt   sorunlar k smen azalmaya ba lam ken tekrar

kanun kapsam  d na al nmaya çal lmas  sektörün yarar na olmayacakt r.

Yasa de ikli inden sonra, itirazlar sonucu hukuken iptal edilebilecek

konularda anla lmaz ekilde srar edilmesi sektörü ve çal anlar  zor

durumda b rakacakt r.Toplumsal, ekonomik ve çevresel bak mdan
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sürdürülebilir bir madencilik sektörünün geli imi; devlet, sektörde faaliyet

gösteren kurum ve kurulu lar ile demokratik kitle örgütlerinin yap

birli i ile mümkündür. Söz konusu taraflar n do rudan kat mlar

olmaks n haz rlanacak herhangi bir sektör plan n ya da plan

uygulamas n ba ar  olmas  mümkün de ildir. Bu gerekçelerle "ben

yapt m oldu" mant yla haz rlanan yasa de ikli inin ülkemizin ve

sektörün yarar na olmayaca na inan yoruz.

Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU

12 Mart 2010, Ankara
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FAC ANIN 18. YILINDA 263 MADEN EMEKÇ  SAYGIYLA
ANIYORUZ.

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak-Kozlu Kömür Oca ‘nda  grizu patlamas

sonucu 263 maden i çisi ya am  yitirmi tir. Bu kaza, dünya madencilik

tarihinde ya anan en büyük maden kazalar ndan birisi olarak tarihe

geçmi tir.

Madencilik sektörü, do as  gere i içerdi i riskler nedeniyle özellik arz

eden, bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetim gerektiren en a r ve

tehlikeli sektörlerin ba nda gelmektedir. Son y llardaki kaza istatistikleri

incelendi inde, özellikle madencilik sektöründe i  kazalar n belirgin bir

ekilde artarak devam etti i görülmektedir. Odam z kay tlar na göre, 2008

nda 43 maden çal an  i  kazas  sonucu ya am  yitirmi ken, 2009

nda bu say  92‘ye yükselmi , 2010 y nda bugüne kadar  21‘e

ula r. Özellikle yeralt  kömür madencili i, i çi say  ba na dü en

kaza ve ölüm s ralamas nda bütün sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu

nedenle, madencilik sektörü daha yak ndan izlenmeli, de erlendirilmeli ve

kaza önleme çal malar na daha fazla a rl k verilmelidir.

Sistematik yanl klardan kaynaklanan sorunlar görmezden gelinerek,

geçmi  kazalardan ders ç kar lmadan ve kazalar n gerçek nedenlerini

ortadan kald racak somut ad mlar at lmadan  günü kurtaracak çal malar n

çözüm olmad na inan yoruz.

3 Mart 1992‘de Kozlu‘da ve di er i  kazalar nda ya am  yitiren tüm

emekçileri bir kez daha sayg yla an yoruz.

TMMOB
MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU
3 Mart 2010, Ankara
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KAZALARIN KADER OLARAK GÖSTER LMES NE SON VER LS N

Bal kesir‘in Dursunbey ilçesinde özel sektöre ait yeralt  kömür i letmesinde

23 ubat 2010 tarihinde  grizu patlamas  sonucu meydana gelen i

kazas nda 1‘i  maden mühendisi, 13 ki i  hayat  kaybetmi , 6‘ s  a r, 20

çi de yaralanm r. Kazan n duyulmas n ard ndan Odam z yetkilileri ve

 güvenli i uzmanlar z olay yerine hareket ederek geli meleri yak ndan

izlemi tir.

Kazan n meydana gelen ocak ile ilgili bilgiler a ya ç kart lm r;

-Kazan n meydana geldi i ocakta kömür üretimi "yeralt  üretim

yöntemi"yle gerçekle tirilmektedir.

-3 vardiya üretim yap lan ocakta 160 ki i çal maktad r. Vardiyalarda

yakla k 52 i çi çal maktad r.

-Oca a, 456 metre uzunlu unda 16 derece e imli desandre ( e imli yol)

ile inilmektedir.

-Oca n havaland lmas  mekanik olarak yap lmakta, haz rl k

çal malar nda ise tali havaland rma yap lmaktad r.

-Ocakta tehlikeli ve zararl  gazlar n ölçümü merkezi erken uyar  sistemi ve

ta nabilir el cihazlar  ile yap lmaktad r.

-Ocakta tahlisiye istasyonu ve e itimli tahlisiye ekipleri mevcuttur.

Söz konusu ocakta bilirki i incelemesi tamamlanmam  olup, kazan n

nedenleri henüz netlik kazanmam r.

Son y llardaki kaza istatistikleri incelendi inde, özellikle madencilik

sektöründe i  kazalar n belirgin bir ekilde artarak devam etti i

görülmektedir. Odam z kay tlar na göre, 2008 y nda 43 maden çal an  i

kazas  sonucu ya am  yitirmi ken, 2009 y nda bu say  92‘ye yükselmi ,

2010 y n ilk iki ay nda ise 19‘a ula r. Özellikle yeralt  kömür
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madencili i, i çi say  ba na dü en kaza ve ölüm s ralamas nda bütün

sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu nedenle, madencilik sektörü daha

yak ndan izlenmeli, de erlendirilmeli ve kaza önleme çal malar na daha

fazla a rl k verilmelidir.

Ülkemizde; yüksek risk ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an,

mühendislik bilim ve tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve

denetimi olmaks n, tamamen ilkel ko ullarda çal an pek çok maden

letmesi bulunmaktad r. Bu nedenle bugün her yeralt  kömür i letmesinin

zorunlu kullanmas  gereken alev s zd rmaz, antigrizu makina ve

ekipmanlar n bir ocakta var olmas n "örnek ocak" olarak adland ld

eksik ve yanl  bir anlay a sahip olundu unun alt  çizmekte yarar

görüyoruz.

Kazalar incelendi inde, madenlerin özelliklerine uygun olan i letme

yöntemlerinin seçilmedi i ve yeralt  madencili inde güvenli bir çal ma

ortam n yarat lmas nda olmazsa olmaz unsurlar olan havaland rma,

tahkimat ve nakliyat projelerinden birinin veya birkaç n eksik ya da

hatal  yap ld  gözlenmektedir. Bunlara, çal anlar n çal ma ya am ndaki

ekonomik ve sosyal sorunlar , e itimsizlik, çal anlar n ve/veya i i yapan

firmalar n deneyimsizli i de eklendi inde, kazalar  bir anlamda kaç lmaz

hale gelmektedir.

Odam n sürekli olarak vurgulad  gibi; madencilik, do as  gere i içerdi i

riskler nedeni ile özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli

denetimi gerektiren en riskli i  koludur. Ülkemizdeki madencilik kamu

kurum ve kurulu lar n bu bilgi ve deneyime ula mas  uzun y llar

gerektirmi tir. Ancak, 80‘li y llar n ba ndan itibaren uygulanan yanl

politikalar, ülke madencili ini küçültmü ; madencilik bilgi ve deneyim

birikimini da tm  ve da tmaya da devam etmektedir. Bu birikim ve

deneyime sahip olan kurum ve kurulu lar yerine, üretimin teknik ve alt

yap  olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla man n olmad  ki i ve irketlere
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rak lmas , buna ek olarak denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde

yap lamamas  kazalar  beraberinde getirmektedir.

Kaza riski oran  en yüksek i kolu olan madencilikte, i çi sa  ve

güvenli ine yönelik yat m ve önlemlerin al nmas  çok önemlidir. Bilim ve

teknolojiden uzak yap lan maden i letmecili i, gerekli yat mlar n

yap lmamas , h zl  ve yüksek kazanç sa lanabilmesi için üretim

zorlamalar , çal anlar n örgütsüzlü ü, yoksullu u ve bunlara ba  olarak

olu an yetersiz beslenme, ailesel sorunlar ve benzeri durumlar kazalara

adeta davetiye ç karmaktad r.

Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin, Odam n ve ilgili

bakanl klar n, madencilik kurum ve kurulu lar n, üniversitelerin,

sendikalar n koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya

yat lmas , detayland lmas  ve çözümlendirilebilmesi için acil olarak

eylem plan  haz rlanmas  gerekmektedir.

Maden  Mühendisleri  Odas  olarak  k sa  süre  önce  Bursa  -

Mustafakemalpa a ilçesinde ya anan grizu facias  sonras nda da

söyledi imiz ama henüz somut bir cevap alamad z çözüm önerilerimizi

bir kez daha kamuoyu ile payla makta yarar görüyoruz :

-Kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n yan  s ra,

örgütlenmenin ve sendikala man n önündeki engellerin kald lmas ,

çal ma ya am  ile birlikte çal anlar n sosyal ve ekonomik ya amlar n da

iyile tirilmesi zorunludur.

çi sa  ve i  güvenli i yat mlar  te vik edilerek desteklenmelidir.

 güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , ya anan

 kazalar n önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir.

Yasal mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle denetim mekanizmalar n

güçlendirilmesi gerekirken, ç kar lan yönetmelikte denetimin özelle tirildi i
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ve ticarile tirildi i, i  güvenli i mühendislerinin görev, yetki ve

sorumluluklar n net olarak tan mlanmad , meslek odalar n

görü lerinin dikkate al nmad  görülmektedir.

 Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin

denetlemenin yap labilmesi bak ndan yetersizdir ve ciddi sak ncalar

içermektedir. Söz konusu mevzuat, yeniden gözden geçirilerek madencilik

sektörünün özellik arz eden sorunlar  da göz önüne al narak yeniden

düzenlenmelidir.   güvenli i yasas  Odalar n da görü ü al narak acilen

kar lmal r.

-Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan yürütülmesi, buna

ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek kaza sonras  ya anan

belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.  Nitekim son

kazada ya anan olumsuzluklar bu konunun önemini bir kez daha gözler

önüne sermi tir.

-Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, mutlaka yeterli say da maden

mühendisi nezaretinde yap lmal r. yerinde her vardiyada daimi olarak

maden mühendisi bulundurmayan i letmelere üretim izni verilmemelidir.

-Teknik nezaretçi ve i  güvenli inden sorumlu olan mühendis ücretini,

denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup bu durum

mühendisin i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas

engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin ve i  güvenli inden

sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini lay yla yerine

getirebilmesi amac yla, ücretini olu turulacak bir fondan almas  için gerekli

yasal düzenlemeler acilen yap lmal r.

-Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , denetim eleman  olarak

yararlanaca  maden mühendisi kadrolar  ço altarak denetimlerini

art rmal r.
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-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilikten sorumlu birimi olan

Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa ile "madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik

olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili denetim birimini

olu turmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

-Maden Mühendisleri Odas ‘n n görevi ve yasal hakk  olan mesleki

denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal

düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

-Her i letmede risk de erlendirmesi yap lmal , de erlendirme sonucunda

çal mas  uygun olmayan i letmeler kapat lmal r.

Yukar da belirtti imiz üzere, sistematik yanl klardan kaynaklanan

sorunlar görmezden gelinerek  ve geçmi  kazalardan ders ç kar lmayarak,

kazalar n gerçek nedenlerini ortadan kald racak somut ad mlar

at lmadan  günü kurtaracak ekilde sorumlulu u sadece maden

mühendislerine ve ki ilere yükleyerek  çözüm araman n do ru olmad na

inan yoruz .

Maden Mühendisleri Odas  olarak, 11.500 üyesi ve yo un bilgi birikimine

sahip uzmanlar yla sektörde ya anan sorunlar n çözümü için katk

sunmaya devam edece imizi belirtir, kazada ya am  yitiren tüm maden

emekçilerini bir kez daha sayg yla anar, yak nlar na ve ulusumuza

ba sa  dileriz.

TMMOB

MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU - 27 ubat 2010, Ankara
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YETK LER, MADEN MÜHEND SLER  ODASI’NIN GÖRÜ LER
KKATE ALMALIDIR.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Ömer Dinçer, Antalya‘n n Kemer

ilçesinde düzenlenen ‘‘  Müfetti leri Hizmet çi E itim

Semineri‘nin  aç nda yapt  konu mada "maden ocaklar nda meydana

gelebilecek bir kazayla ilgili Maden Mühendisleri Odas ‘n n, i çi

sendikalar n, i veren sendikalar n ve kendilerinin sorumlulu u

bulundu unu" ifade etmi tir.

Maden Mühendisleri Odas , Anayasa‘n n 135. maddesinde tan mlanan,

6235  Say  Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odalar  Birli i  (TMMOB)  Kanunu  ve

Ana Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak kurulan kamu tüzel ki ili ine

sahip, kamu kurumu niteli inde bir meslek kurulu udur. 13.000 üyeye ve

55  y ll k  birikime  sahip  bir  meslek  örgütü  olarak  her  zaman

sorumluluklar n bilinciyle hareket etmi  ve görevini yerine getirmi tir.

Odam z, sektörde ya anan i  kazalar n önlenmesiyle ilgili olarak pek çok

çal ma yapm , raporlar haz rlam   ve bunlar n  sonuçlar  ilgililerle ve

kamuoyuyla payla r. Ancak, bugüne kadar yap lan bu çal malar

dikkate almayan yöneticilerin bir de "meydana gelebilecek i  kazalar nda

Odam n da sorumlulu u bulundu undan" bahsetmesini do ru

bulmad  ifade etmek isteriz. Bu aç klaman n, bundan sonraki

çal malarda beraber hareket edilmesi gereklili inin bir  göstergesi

oldu unu dü ünüyoruz.

Bugüne  kadar  yetki  ve  görev  alan z  çerçevesinde  bu  konudaki  tüm

sorumluluklar n gereklerini yerine getirdi imizi tüm kamuoyu

bilmektedir.  2007-2008 y llar nda Bakanl kla birlikte yürüttü ümüz

"Madenlerde  Güvenli i Kampanyas " buna bir örnektir. Ayr ca; i

kazalar n önlenmesi için sempozyumlar, çal taylar ve e itim çal malar

ile bilimsel  çal malar ve saha çal malar  sürekli olarak  yap lmaktad r.
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kar lan yasa ve yönetmeliklerde Odam n görü lerini dikkate almayan, "

ben yapt m oldu" mant yla hareket eden yetkililerin sorumluluklar n

gere ini yerine getirme zorunlulu u bulunmaktad r. Maden Mühendisleri

Odas  olarak sorumluluklar n bilincinde oldu umuzu ve bu

sorumluluklar n gere ini yerine getirdi imizi bir kez daha hat rlat rken,

kazalar n ya anmamas  için önemli gördü ümüz konular  tekrar

payla may  bir görev biliyoruz:

- Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulu lar n

koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya yat lmas  ve

çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem plan  haz rlanmas

gerekmektedir. Ulusal ölçekte olu turulacak bu yap n; kazalar n

önlenmesi için gerekli risk haritalar  ç karmas , gerekli planlamalar  ve

itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden

geçirerek sahan n ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i

güvenli i kültürünün geli tirilmesi için çal malar yapmas  gerekmektedir.

-  güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  taraf ndan

Odam z görü leri dikkate al nmadan ç kar lan mevzuat, yeniden gözden

geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden sorunlar  da göz önünde

bulundurulmal  ve sektöre özgün olarak yeniden düzenlenmelidir.

- Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, çal an say na bak lmaks n

daimi olarak istihdam edilen yeterli say da maden mühendisi nezaretinde

yap lmal r. Her vardiyada daimi olarak maden mühendisi bulundurmayan

letmelere üretim izni verilmemelidir.

- Sektörde son y llarda meydana gelen i  kazalar  de erlendirmek üzere

bir çal ma grubu olu turularak kazalar n nedenleri ara lmal , sonuçlar

rapor haline getirilerek benzer nedenlerden dolay  i  kazalar  ya anmamas

için gerekli çal malar yap lmal r.
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- Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n denetim kadrolar ;

denetlemenin hedefine ula abilmesi için i letmelerde çal  deneyimli

maden mühendisleriyle güçlendirilmeli, bunlar n yan na yeni elemanlar

kat larak  deneyimlerin aktar lmas  sa lanmal r.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilikten sorumlu birimi olan

Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa ile "madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik

olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili denetim birimini

olu turmal , kadrolar  gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirmelidir.

- Maden Mühendisleri Odas ‘n n görevi ve yasal hakk  olan mesleki

denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas   sorunlar n

çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal düzenlemeler

zaman geçirilmeden yap lmal r.

- Teknik nezaretçi ve i  güvenli inden sorumlu olan mühendis ücretini,

denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup bu durum

mühendisin i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas

engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin ve i  güvenli inden

sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini lay yla yerine

getirebilmesi amac yla, ücretini olu turulacak bir hesaptan almas  için

gerekli yasal düzenlemeler acilen yap lmal r.

- Her i letmede risk de erlendirmesi yap larak, güvenli çal ma ortam n

olu turulmas na engel olan tehlikelerin ortadan kald lmas na yönelik

çal malar yap lmal r. Tehlikeler ortadan kald lam yorsa  faaliyet

durdurulmal r. Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB

MADEN MÜHEND SLER  ODASI YÖNET M KURULU / 24 Aral k 2009
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YETER ARTIK !!!  C NAYETLER  DURDURULSUN...

Bursa ili Mustafakemalpa a ilçesine ba  Devecikona  beldesinde özel

sektöre ait bir yeralt  kömür i letmesinde 10 Aral k 2009 tarihinde grizu

patlamas  sonucu meydana gelen i  kazas nda 19 maden i çisi ya am

yitirmi tir. Olay n duyulmas n ard ndan Odam z yetkilileri ve i  güvenli i

uzmanlar z olay yerine hareket ederek geli meleri ve kurtarma

çal malar  yak ndan izlemi tir.

Kazayla ilgili olarak yürütülen incelemeler sonucunda a daki tespitler

yap lm r:

· Kazan n meydana geldi i ocakta kömür üretimi "yeralt  üretim

yöntemi"yle gerçekle tirilmektedir. "3 vardiya" üretim yap lan ocakta

yakla k 150 ki i çal maktad r. Kazan n oldu u vardiyada ise 32 i çinin

görev yapt  saptanm r.

· Oca a, 220 metre uzunlu undaki desandre (e imli galeri/yol) ile

inilmekte olup kömür içinde sürülen taban yollar  ile madencilikte "ayak"

olarak isimlendirilen, kömür üretim alanlar na ula lmaktad r.

· Kömür damar n kal nl  9-12 metre aras nda de mekte olup, damar

imi 20 derece civar ndad r.

· Oca n havaland lmas , ana vantilatör ve tali pervanelerle

gerçekle tirilmektedir.

· Üretim yap rken sert kömür damar nda patlay  madde kullan larak

gev etme yap lmaktad r.

· Ocakta her vardiyada bulunmas  gereken maden mühendisi say  yeterli

de ildir.

· Çal an i çiler çevre köylerden sa lanmakta olup sendikal  de illerdir.

Genellikle e itim seviyeleri dü ük olup, dü ük ücretlerle çal maktad rlar.
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· Kaza, 16-24 vardiyas nda ayakta kömür üretimi yap lmas  esnas nda

ortamda bulunan grizunun (metan gaz +hava kar ) patlamas yla

meydana gelmi tir. Grizunun patlamas  ile olu an yüksek s cakl k ve

karbon monoksit (CO) gaz  çal an i çilerin yanmalar na ve

zehirlenmelerine yol açarak ölümlerine neden olmu tur.

· Grizu patlamas n iddetiyle göçükler meydana gelmi  ve i çiler göçük

alt nda kalm r.

· Yetkililerce olay n/kazan n nedenlerini belirlemek üzere bilirki iler

atanm  ve incelemeler ba lat lm r. Ancak ilk tespitlerden olay n, çal ma

ortam nda belirli bir oran n üzerinde bulunmamas gereken metan

gaz n, bir  kayna yla (muhtemelen patlay  madde kullan lmas

sonucu) tetiklendi i ve grizunun patlad  anla lmaktad r.

· Kaza sonras  kurtarma i lemlerinde ciddi organizasyon ve koordinasyon

yetersizli i bulunmaktad r.

Madencilik  sektörü,  do as  gere i  özellik  arz  eden  ve  bu  nedenle  bilgi,

deneyim, uzmanl k ve sürekli denetim gerektiren dünyan n en zor ve riskli

 koludur. Maden kazalar  incelendi inde olay n; teknik, sosyal, ekonomik,

itim,  planlama  ve  denetim  sorunlar  gibi  pek  çok  nedeni  oldu u

görülmektedir.

Türkiye i  kazalar nda dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci s rada yer

almaktad r. Özel maden i letmelerinde, i çi sa  ve i  güvenli i

önlemleri genellikle  maliyet unsuru olarak görülmektedir. Maden kazalar

son y llarda belirgin olarak artmaktad r. Odam z kay tlar na göre, 2008

nda 43 maden çal an  i  kazas  sonucu ya am  yitirmi ken,  2009

nda bu say  son kaza ile birlikte 76‘ya ç km r. Ancak bu say n daha

yüksek oldu u tahmin edilmekte ve hayat  kaybedenler içerisinde maden

mühendisi meslekta lar z da bulunmaktad r. Özellikle yeralt  kömür

madencili i, i çi say  ba na dü en kaza ve ölüm s ralamas nda bütün

sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu nedenle, madencilik sektörü daha
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yak ndan izlenmeli, de erlendirilmeli ve kaza önleme çal malar na daha

fazla a rl k verilmelidir. Odam n her zaman dile getirdi i gibi meydana

gelen  bu  "kazalar  kader  de ildir".  Bu  ac  olaylar  e er  gerekli  önlemler

al nmaz ise periyodik olarak devam edecektir.

Özellikle 80‘li y llar n ba ndan itibaren uygulamaya konulan özelle tirme,

ta eronla ma, rodövans vb yanl  uygulamalar; kamu madencili ini

küçültmü , kamu kurum ve kurulu lar nda uzun y llar sonucu elde edilmi

olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini da tm r. Yo un birikim ve

deneyime sahip olan kurum ve kurulu lar yerine üretimin, teknik ve alt

yap  olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla man n olmad  ki i ve irketlere

rak lmas , buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir

biçimde yap lamamas  i  kazalar n artmas na neden olmaktad r.

Ülkemizde; yüksek risk ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an,

mühendislik bilim ve tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve

denetimi olmaks n, tamamen ilkel ko ullarda çal an pek çok maden

letmesi bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas

mevcuttur. Bu nedenlerle;

· Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml  bir risk haritas n ilgili

Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin buna göre yap lmas

gerekmektedir.

· Teknik nezaretçi ve i  güvenli inden sorumlu olan mühendis ücretini,

denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup bu durum

mühendisin i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas

engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin ve i  güvenli inden

sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini lay yla yerine

getirebilmesi amac yla, ücretini olu turulacak bir fondan almas  için gerekli

yasal düzenlemeler acilen yap lmal r.

· Kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yat mlar n yan  s ra,

örgütlenmenin ve sendikala man n önündeki engellerin kald lmas ,
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çal ma ya am  ile birlikte çal anlar n sosyal ve ekonomik ya amlar n da

iyile tirilmesi zorunludur. Ayr ca, i çi sa  ve i  güvenli i yat mlar

te vik edilerek desteklenmelidir.

·   güvenli i  denetiminden  birinci  derecede  sorumlu  olan  Çal ma  ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , ya anan

 kazalar n önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir.

Yasal mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle denetim mekanizmalar n

güçlendirilmesi gerekirken,  ç kar lan yönetmelikte denetimin

özelle tirildi i ve ticarile tirildi i, i  güvenli i mühendislerinin görev, yetki

ve sorumluluklar n net olarak tan mlanmad , meslek odalar n

görü lerinin dikkate al nmad  görülmektedir.

· Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ç kar lan yeni  Kanunu

ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin denetlemenin

yap labilmesi bak ndan yetersizdir ve ciddi sak ncalar içermektedir. Söz

konusu mevzuat, yeniden gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik

arz eden sorunlar  da göz önüne al narak yeniden düzenlenmelidir.

· Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan yürütülmesi, buna

ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek kaza sonras  ya anan

belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

· Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulu lar n

koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya yat lmas  ve

çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem plan  haz rlanmas

gerekmektedir. Ulusal ölçekte olu turulacak bu yap n; kazalar n

önlenmesi için gerekli risk haritalar  ç karmas , gerekli planlamalar  ve

itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden

geçirerek sahan n ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i

güvenli i kültürünün geli tirilmesi için çal malar yapmas  gerekmektedir.
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· Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, mutlaka yeterli say da maden

mühendisi nezaretinde yap lmal r. yerinde her vardiyada daimi olarak

maden mühendisi bulundurmayan i letmelere üretim izni verilmemelidir.

· Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , denetim eleman  olarak

yararlanaca  maden mühendisi kadrolar  ço altarak denetimlerini

art rmal r.

· Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilikten sorumlu birimi olan

Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa ile "madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik

olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili denetim birimini

olu turmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

· Maden Mühendisleri Odas ‘n n görevi ve yasal hakk  olan mesleki

denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal

düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

· Her i letmede risk de erlendirmesi yap lmal , de erlendirme sonucunda

çal mas  uygun olmayan i letmeler kapat lmal r.

Bundan önce oldu u gibi "gerekenler yap lacakt r" gerekçesinin arkas na

lmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, maden mühendisleri, teknik

nezaretçi ve baz  çal anlar günah keçisi olarak seçilmemeli, olay n gerçek

sorumlular  vicdani ve hukuki gereklilikleri yerine getirmelidir.Kazada

ya am  yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha sayg yla an yor,

yak nlar na ve ulusumuza ba sa  diliyoruz.

TMMOB

MADEN MÜHEND SLER  ODASI YÖNET M KURULU / 14 Aral k 2009
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BU YÖNETMEL KLE  KAZALARI ÖNLENEMEZ ...

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , " yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri

le Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda Yönetmelik" ad  alt nda bir

düzenleme yapm  ve 15 A ustos 2009 tarihinde Resmi Gazete‘de

yay mlam r.  Bu yönetmelik ç kar rken daha önce iptal edilen

yönetmelik için verilen yarg  kararlar  ve toplum beklentilerini yok sayan

bir anlay la hareket edilmi tir.  kazalar n önlenebilmesi için yasal

mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle i  yerlerindeki denetim

mekanizmalar n güçlendirilmesi gerekirken, yönetmelikle  Güvenli i

Uzmanl  ile e itimi piyasala lm  ve ticarile tirilmi , meslek odalar n

görü leri ise dikkate al nmam r.

Ülkemizdeki i yerlerinin % 98‘inin 50‘den az i çi çal rd , tüm

çal anlar n % 70‘inin 50‘den az i çi çal ran i yerlerinde çal , i

kazalar n % 63‘ünün de 50‘den az i çi çal ran i yerlerinde meydana

geldi i bizzat Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n istatistiklerinde

belirtilmektedir.

Yönetmelik ile 5547 say  Kanunla onaylanm  bulunan Avrupa Sosyal

art ‘nda belirtilen "Tüm çal anlar n güvenli ve sa kl  çal ma ko ullar na

sahip olma hakk  vard r." hükmü bir kez daha ihlal edilmi tir. Ülkemizdeki

kazalar n büyük ço unlu u küçük ve orta büyüklükteki i letmelerde

meydana gelmektedir. Yönetmelikte i  sa  ve güvenli i hizmeti

al nabilmesinin s  50 ki iden fazla ve sürekli i ler olarak belirlenmi tir.

50 ki iden az i çinin çal  i yerleri ve mevsimlik i lerde çal anlar n i

sa  ve güvenli i hizmeti alabilme haklar  ise yok say lm r.

Geli mi  her ülkede ç kar lan i  sa  ve güvenli i yönetmeli i ile

çal anlar n sa n korunmas  öncelikli olarak gözetilirken, ülkemizde

yönetmelik ile i  sa  ve güvenli i hizmetleri bir rant alan  olarak

görülmü tür. Öyle ki yönetmelikle bu alanda faaliyet gösterecek irketlerin

reklamlar  yapmalar na bile izin verilebilmektedir.  sa  ve
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güvenli inin rant ve ç kar ile ili kilendirildi i bu yönetmeli in ilginç

yönlerinden birisi de Bakanl n pasta olarak gördü ü bu alandan pay

almak istemesinden anla lmaktad r. lgili Bakanl kta sadece 3 y l

müfetti lik yapm  olmay  i yerlerinde "i  güvenli i uzman " olmak için

yeterli görülürken, i yerlerinde uzun y llar çal  olan mühendislerin bilgi

birikimi yok say lmaktad r. Genel Müdürlük hiçbir çal an  i  güvenli i

uzmanl  ve e iticili inden mahrum b rakmamak için fiili çal ma

ya am nda hiç yer almam  personelini dahi haks z bir ekilde kay rm r.

Bu yönetmelik ile mühendislerin alm  oldu u e itim yok say larak unvan

bak ndan yüksekokul düzeyine indirilmi , mühendislerin uzmanl k

itimleri ve sunacaklar  hizmet ve i  akitleri piyasa ko ullar na teslim

edilmi tir. 25-30 y ll k çal ma ya am  i  kazalar na kar  mücadele ile

geçiren mühendislerin bu çabalar  görmezden gelinmi tir. Bir

mühendislik görevi olan  Güvenli i alan nda Yüksekokul düzeyinde

itim görmü  teknikerler,  Güvenli i Uzman  olabilirken, i yerlerinde

uzun y llar çal  olan mühendislerin bilgi birikimi yok say lmakta, alan n

mühendislik bilgisi gerektirdi i gerçe ine ayk  davran larak büyük bir

hukuksuzlu a imza at lmaktad r. Tüm mühendislik alanlar nda oldu u gibi,

 güvenli i alan nda da yürütülecek çal malar n mühendis ve di er teknik

elemanlardan olu an bir teknik ekibin i birli i ile yap lmas  gerekmektedir.

Ancak mühendis ve teknik elemanlar n e itimleri de, üretim sürecindeki

konumlar  da birbirlerinden farkl r. Ayn  hizmetin hem mühendis hem de

teknik eleman taraf ndan yerine getirilmesi i  güvenli inin sa lanmas n

bir mühendislik bilgisi gerektirdi i gerçe ine ayk r.

Madencilik, riski en yüksek sektör olup; i  kazalar n yo un olarak

ya and  bir i koludur. Tüm alanlarda oldu u gibi bu alanda da 

güvenli i konusunda bir yeterlilik tan mlamas  yap lacaksa "i  güvenli i

mühendisi" kavram  yeterli olmal r. Mühendisler yapt klar  i in bilime,

teknolojiye ve hukuka uygunlu u konusunda Meslek Odalar  vas tas  ile ve

yarg  yolu ile denetlenirler. Ald klar  akademik e itimin kazand rd

bilginin ve de erlerin korunmas  da Odalar  arac  ile ya am boyu meslek
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içi e itim ve meslekte geli im çal malar  ile sa lanmaktad r. Dolay yla,

Meslek Odalar  bu yap n vazgeçilmez örgütlü yap lar r. Bu yönetmelikte

Meslek Odalar  göz ard  edilmi tir.

 sa  ve güvenli i uzmanlar n i yeri sahibi kar ndaki mesleki

ba ms zl  sa lanmam r. Ücretini do rudan i yeri sahibinden alan bir

uzman n mesleki ba ms zl  korumas  konusunda s nt lar

ya anacakt r. yeri sahibi ile uzman aras nda bulunan ili ki i veren ve

çal an ili kisine dönü türülmü tür. Daha önemlisi ise i  güvenli i

uzmanlar n sözle melerinin i veren taraf ndan hiçbir gerekçe

göstermeksizin feshedilebilecek olmas r.

Yönetmelik ile ortak sa k ve güvenlik birimi ad  alt nda olu turulan

yap lar n Kars‘tan Edirne‘ye kadar sanayiden say lan i yerlerini

denetleyebilece i kabul edilmektedir. Ortak sa k ve güvenlik birimleri ile

 güvenli i hizmeti satacak irketler yarat lmas n önü aç lm r. Bu

yap lar tekelle meyi h zland racak ve haks z rekabet yaratacakt r. Bunun

yerine; küçük ve orta ölçekli i  yerlerine i  sa  ve güvenli i hizmetleri,

sanayi bölgelerinde olu turulacak "ortak sa k ve güvenlik birimleri"

arac yla ula lmal r.

Yukar da aç klanan bu zihniyet ile piyasala lan ve ticari bir zihniyetle

kar lm  bir yönetmelik, i  kazalar  engellemeyecek, aksine baz

kesimlere yeni rant kap  açacakt r. Bu nedenlerle, yönetmelik daha fazla

sorun yaratmadan geri çekilmeli, ilgili taraflar n kat yla i  kazalar

azaltacak yönetmelik çal malar na acilen ba lan lmal r. Bu yanl tan

dönülmesi için Odam z hukuksal giri imleri ba latacakt r.

Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB
MADENMÜHEND SLER ODASI
YÖNET MKURULU
04 Eylül 2009, Ankara
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TA ERON UYGULAMALARINDAN VAZGEÇ LMEL R.

Ülkemizde uzun y llard r uygulanan neoliberal politikalar sonucu birçok

kamu madencilik kurum ve kurulu u küçültülmü  veya kapat lm r. Kamu

kurumlar n yapmakla yükümlü olduklar  asli görevleri, ta eronla rma

ve rodövans (kiralama) yöntemleriyle özel sektöre devredilmi tir. Bunun

sonucu olarak istihdam daralm , emek sömürüsü katmerle mi  ve

örgütlenme zay flat lm r. Bu uygulamalar n yaratt  sorunlar,

Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu‘nun çe itli tarihlerdeki raporlar nda

da belirtilmi tir.

Son günlerde Türkiye Kömür letmeleri Genel Müdürlü ü‘ne ba  Güney

Ege Linyitleri Müessesesinde kurumun asli görevi olan patlatma i i ta eron

marifetiyle yapt lmak istenmektedir. Bu uygulamaya i yerinde yetkili

sendika olan Türkiye Maden  Sendikas  itiraz ederek, i yerinde eylem

ba latm r.

Uygulanmak istenen bu yöntemle denetim bir ekilde gev etilerek

zay flayacak, bunun sonucunda i  kazalar  artabilecektir. Ayr ca i  bar

ciddi ekilde zarar görecektir.  Bu olayda Kurum, eleman yetersizli ini

gerekçe olarak göstermektedir. Ancak; kurumun bugüne kadar ba ar yla

yürüttü ü görevini, ihtiyaç duydu u eleman al  yaparak mevcut

yap yla yerine getirece i aç kt r. Y llar n birikimini içinde bar nd ran

kurum bunu yapabilecek güçte ve yap dad r.

Maden Mühendisleri Odas  olarak, defalarca söyledi imiz gibi kamu

kurulu lar n yat m yap larak güçlendirilmesini, yeralt  kaynaklar n

kamu yarar  do rultusunda de erlendirilmesini bir kez daha talep

ediyoruz. Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB

MADEN MÜHEND SLER  ODASI YÖNET M KURULU / 17 Haziran
2009, Ankara
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 C NAYETLER  DEVAM ED YOR ...

Maden  ocaklar nda  son  5  y lda  500  civar nda  maden  emekçisi  ya am

kaybetmi tir.  21 Eylül 2008 tarihinde  bir maden oca nda patlay

madde kullan  esnas nda meydana gelen i  kazas nda, 17 ya nda

bir  çal an feci ekilde ya am  yitirmi tir. Öncelikle ya am  yitiren

çimizin yak nlar na ba  sa  diliyoruz.

Sermaye; gerekli olan i  güvenli i önlemlerini almak, i in özelliklerine

uygun çal ma ortam   yaratmak yerine, daha fazla kar u runa çal ma

ko ullar  zorlamaktad r. Böylesi gayri insani ko ullar ancak insan

haklar n, hukukun ve demokrasinin yerle medi i geri kalm  ülkelerde

görülmektedir. Yeni dünya düzeni ve neo-liberal politikalar n bir dayatmas

olan örgütsüzle tirme-sendikas zla rma ile ta eronla rma, hukuksuz

çal ma ko ullar  oldu u sürece bu tür ac  olaylar ya anacakt r. Kar h rs n

öne ç kt , denetimlerin yeterince yap lmad , e itimin önemsenmedi i,

teknolojinin kullan lmad  bir ortamda kazalar  önlemek mümkün de ildir.

 güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , ya anan i

kazalar n önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir.

Yasal mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle denetim mekanizmalar n

güçlendirilmesi gerekirken,  çal malar  devam eden  Sa  ve Güvenli i

Kanun Tasar  incelendi inde denetimin özelle tirildi i ve ticarile tirildi i,

 güvenli i mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklar n net olarak

tan mlanmad , meslek odalar n görü lerinin dikkate

al nmad   görülmektedir.

Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulu lar n

koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya yat lmas  ve

çözümlenebilmesi için acil olarak bir eylem plan  haz rlanmas

gerekmektedir. Ulusal ölçekte olu turulacak bu yap n; kazalar n

önlenmesi için gerekli risk haritalar  ç karmas , gerekli planlamalar  ve
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itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden

geçirerek sahan n ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i

güvenli i kültürünün geli tirilmesi için çal malar yapmas  gerekmektedir.

Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, mutlaka en az bir maden

mühendisi nezaretinde yap lmal r. yerinde daimi olarak maden

mühendisi bulundurmayan i letmelere üretim izni verilmemelidir.

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , denetim eleman  olarak

yararlanaca  maden mühendisi kadrolar  ço altarak denetimlerini

art rmal r.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilikten sorumlu birimi olan

Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa ile, "madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme" görevi

de verilmi tir. Bu kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik

olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili denetim birimini

olu turmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

Maden  Mühendisleri  Odas ‘n n  görevi  ve  yasal  hakk  olan  mesleki

denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal

düzenlemeler zaman geçirilmeden yap lmal r.

Maden Kanunu‘nda de iklik yap larak, baz  madenlerin denetiminin Özel

darelere devri dü ünülmektedir. Özel darelerde yeterli ve deneyimli

maden mühendisi ve teknik kadro bulunmazken bu tür bir de ikli in i

kazalar  art rmas ndan ciddi kayg  duyulmaktad r. Bu nedenle, tüm Özel

darelerde madencilik ubesi olu turularak nitelikli teknik elemanlar n

istihdam edilmesi önem arz etmektedir.
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Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i  kazalar  konusunda

ilgilileri uyar yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen

almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna sayg yla duyurulur.

TMMOB

MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU

26 Eylül 2008, Ankara
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 C NAYETLER  DURMAK B LM YOR

27 may s 2007 tarihinde Konya‘n n Bey ehir ilçesine ba  Ye ilda  beldesi

yak nlar ndaki bir mermer oca nda, saat 04.00 s ralar nda meydana gelen

 kazas  sonucu yakla k 100 ton a rl ndaki mermer blo unun alt nda

kalan 3 i çi hayat  kaybetmi tir.

Madencilik sektöründe ya anan i  kazalar  artarak devam etmektedir.

2007 y n ilk 5 ay nda  20 çi hayat  kaybetmi tir. Pek çok i çi de

sakat kalm  ya da uzuv kayb na u ram r.

Kazalar n olu  nedenlerini tam olarak belirlemeden çözüm bulmak olanakl

de ildir. Kar h rs n öne ç kt , denetimlerin yeterince yap lmad ,

itimin önemsenmedi i, teknolojinin kullan lmad  bir ortamda kazalar

önlemek mümkün de ildir.

 güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n madencilik

birimlerini, sektörümüzün gün geçtikçe artan sorunlar n kal  çözümü

do rultusunda i birli ine davet ediyoruz.

2007 Y n "Madenlerde  Güvenli i Y ‘‘ olarak ilan edilmesi

nedeniyle benzer kazalar n ya anmamas  için al nacak önlemlerin bir an

önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kay plara neden olan kazalar n ve

meslek hastal klar n önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, ara rma

ve geli tirme programlar n do ru ekilde yap land labilmesi; ilgili

bakanl klar n, madencilik kurum ve kurulu lar n, üniversitelerin,

sendikalar n ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimini bünyesinde

ta yan Maden Mühendisleri Odas ‘n n birliktelik ve i birli i yapma

zorunlulu unu beraberinde getirmektedir.
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Kazalar n olu mas na neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kurulu lar n

koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya yat lmas  ve

çözümlenebilmesi için acil olarak eylem plan  haz rlanmas  gerekmektedir.

Ulusal ölçekte olu turulan bu yap n; kazalar n önlenmesi için gerekli risk

haritalar  ç karmas , gerekli planlamalar  ve e itimleri koordine etmesi,

ilgili yasa ve yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek sahan n ihtiyaçlar na

uygun olarak yeniden düzenlemesi ve i  güvenli i kültürünün geli tirilmesi

için çal malar yapmas  gerekmektedir.

Tüm maden i letmelerinde maden üretimi, mutlaka en az bir maden

mühendisi nezaretinde yap lmal r. yerinde daimi olarak maden

mühendisi bulundurmayan i letmelere üretim izni verilmemelidir.

Maden Mühendisleri Odas ‘n n yasal hakk  olan mesleki denetimin

engellenerek üye denetimini yeterince yapamamas  da sorunlar n

çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal düzenlemeler

zaman geçirilmeden yap lmal r.

Olayda ya am  yitiren maden ehitlerini sayg yla an yor, yak nlar n

ac lar  payla yoruz. Tüm madencilik camias na ba  sa  diliyoruz.

Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i  kazalar  konusunda

ilgilileri uyar yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen

almaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

Yönetim Kurulu

Ankara, 28 May s 2007
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BASINA VE KAMUOYUNA

Bal kesir/Balya lçesi Bengiler Köyü'nde i letilen yeralt  kömür oca nda

ba  gösteren ocak yang na zaman nda tan  konulamamas  ve  gerekli

önlemlerin al namamas  / al nmamas  nedeniyle 2 i çi ya am  yitirmi tir.

Bundan önceki aç klamalar zda da belirtti imiz üzere; benzer

maden kazalar  son y llarda belirgin olarak artmaktad r. B rak n

son 10 y , sadece son 3 ayda bile çok say da i  kazas yla kar

kar ya kal nm  ve toplam 16 maden i çisi ya am  yitirmi tir.

Odam z ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  aras nda imzalanma

amas nda olan protokol çerçevesinde, 2007 Y  "Madenlerde 

Güvenli i Y '' olarak ilan edilmi tir. Özellikle maden i  kolu aç ndan,

böyle anlaml  bir y l içinde bulunmam n ve i  kazalar n h z kesmeden

devam etmesi nedeniyle, ilgili kurum ve kurulu lar n konu üzerinde bir kez

daha önemle  durmalar    gerekti i   kan nday z.

Kömür madencili i, i çi say  ba na dü en kaza ve ölüm   s ralamas nda,

bütün sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu nedenle, madencilik

sektörünün daha yak ndan izlenmesi, de erlendirilmesi ve kaza önleme

çal malar na daha fazla a rl k verilmesi gerekmektedir.

 güvenli i denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çal ma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'n n madencilik

birimlerini, kamu ve özel madencilik kurulu lar , sektörümüzün gün

geçtikçe artan sorunlar n kal  çözümü do rultusunda i birli ine davet

ediyoruz.

 kazalar n yat m ve e itim ile ili kisinin incelendi i istatistik

çal malar na bak ld nda, yeni yat m ve modernizasyon dönemlerinin

hemen ard ndan, kaza s kl k oranlar n h zla dü tü ü görülecektir.

Madencilik faaliyetleri; i letme yönteminden-tahkimat sistemine,

havaland rmas ndan-kaz  teknolojisine, nakliyat ndan-cevher

zenginle tirmeye, personel istihdam ndan-e itime ve fizibilite etüdünden-
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yat ma  kadar  bir  bütün  olarak  dü ünülmelidir.   güvenli i  ve  sa

standartlar n, bunlar n ancak bütününde yap lacak iyile tirmeler

sayesinde yükseltilebilece i bilinmelidir.

Madencilik; zor, y prat , yüksek oranda risk ta yan ve bilgi, deneyim,

uzmanl k ve sürekli denetim de gerektiren, dünyan n en a r i  koludur.

Buna ra men, madencilik kurulu lar zdaki mevcut deneyim birikiminin

yok edilmesi, maden i letmecili inin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz

ki i veya kurulu lara b rak lmas ; k sa sürede yüksek kar sa lamak

amac yla yap lan üretim projeleri, h zl  ve yüksek kazanç için üretim

zorlamalar , bir yandan yetersiz, liyakatsiz ki ilerin siyasal amaçlarla kilit

mevkilere atanmas  ve di er yandan da kamusal denetimin iyice

gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz hale

gelmesine neden  olmaktad r.

Maden Mühendisleri Odas ‘n n yasal hakk  olan mesleki

denetimin   engellenerek  üye denetimini yeterince yapamamas  da

sorunlar n çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede gereken yasal

düzenlemeler de zaman geçirilmeden yap lmal r.

Olayda ya am  yitiren maden ehitlerini sayg yla an yor, yak nlar n

ac lar  payla yoruz. Tüm madencilik camias na ba  sa  diliyoruz.

Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i  kazalar  konusunda

ilgilileri   uyar yor  ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri

acilen almaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

Yönetim Kurulu

Ankara, 23 ubat 2007
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Maden Kazalar  ve Meslek Hastal klar n Azalt lmas
KonusundaMaden Mühendisleri Odas n Görü  ve Önerileri

I.Giri

Son y llardaki kaza istatistikleri incelendi inde, özellikle madencilik

sektöründe i  kazalar n belirgin bir ekilde artarak devam etti i

görülmektedir. statistikler ve kaza raporlar , madencili in potansiyel

tehlikelerinin tespitini, sistematik olarak i  sa  ve güvenli i alan nda

yeni düzenleme ve yap lanmalar n gereklili ini net bir ekilde ortaya

koymaktad r.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kay plara neden olan kazalar n ve

meslek hastal klar n  önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme,

ara rma ve geli tirme programlar n do ru ekilde yap land labilmesi;

ilgili bakanl klar n, madencilik kurum ve kurulu lar n, üniversitelerin,

sendikalar n ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimini bünyesinde

ta yan Maden Mühendisleri Odas ‘n n birliktelik ve i birli i yapma

zorunlulu unu beraberinde getirmektedir.

 II.Sorunlar

Kazalar ile ilgili yap lan incelemelerde sürekli vurgulad z eksiklik,

yanl k ve sorunlar  bir kez daha a da s ralamaktay z.

 -MadenKazalar nNedenleri

Kazalar incelendi inde, madenin özelliklerine uygun olan i letme

yöntemlerinin seçilmedi i ve yeralt  madencili inde güvenli bir çal ma

ortam n yarat lmas nda olmazsa olmaz unsurlar olan havaland rma,

tahkimat ve nakliyat projelerinden birinin veya birkaç n eksik ya da

hatal  yap ld  gözlenmektedir. Bunlara, çal anlar n çal ma ya am ndaki

ekonomik ve sosyal sorunlar , e itimsizlik, çal anlar n ve/veya i i yapan

firmalar n deneyimsizli i de eklendi inde, kazalar kaç lmaz hale

gelmektedir.
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2003 y nda A kale ve Ermenek‘te, 2004 y nda Bayat ve Küre‘de,

2005‘de Gediz‘de ve son olarak 2006 y n ilk 7 ay  içerisinde Dursunbey,

Azdavay ve Zonguldak‘ta ya anan trajik kazalar bu tespiti net olarak

gözler önüne sermektedir.

Odam n sürekli olarak vurgulad  gibi; madencilik, do as  gere i içerdi i

riskler nedeni ile özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli

denetimi gerektiren en riskli i  koludur. Ülkemizdeki madencilik kamu

kurum ve kurulu lar n bu bilgi ve deneyime ula mas  uzun y llar

gerektirmi tir. Ancak, 80‘li y llar n ba ndan itibaren uygulanan yanl

politikalar, ülke madencili ini küçültmü ; madencilik bilgi ve deneyim

birikimini da tm  ve da tmaya da devam etmektedir. Bu birikim ve

deneyime sahip olan kurum ve kurulu lar yerine, üretimin teknik ve alt

yap  olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla man n olmad  ki i ve irketlere

rak lmas , buna ek olarak denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde

yap lamamas  kazalar  beraberinde getirmektedir.

 -ÜretimProjelerininDenetlenmesi

Üyelerimizin haz rlad  tüm proje ve raporlar n, SMMH Yönetmeli imiz

gere i, Odam n onay ndan geçirilmesi gerekirken; M GEM‘in kendisine

verilen belgeleri direkt olarak kabul etmesi, uygulamada denetim

eksikli ine neden olmaktad r. Bu durum eksik veya yetersiz proje ve

faaliyet raporlar n haz rlanmas na neden olmakta, bunun sonucunda da

 kazalar n olma olas  artmaktad r. Bu durumda, önlenebilmesi

mümkün olan kazalar sonucu can kay plar , i  gücü kayb  ve yüksek kaza

maliyetleri meydana gelmektedir. Yasayla M GEM‘e madencilik

faaliyetlerinin i  güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini

takip etme görevi verilmi se de, gerek fiziksel, gerekse de teknik

yetersizliklerden dolay  bu görevini yeterince yapamad

bilinmektedir.  Bu eksikli in giderilmesi gerekir.

 -Sahadenetimleri

Kaza riski oran  en yüksek i kolu olan madencilikte, i  sa  ve
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güvenli ine yönelik yat m ve önlemlerin al nmas  çok önemlidir.

Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yap lan maden i letmecili i, gerekli

yat mlar n yap lmas ndan kaç lmas , h zl  ve yüksek kazanç

sa lanabilmesi için üretim zorlamalar  kazalara davetiye ç karmaktad r.

Ayr ca, madencilik sektöründe birinci dereceden sorumlu olan, Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n,

gerekli uygulama ve denetimleri yeterince yapt  söylenemez. Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ç kar lan 4857 say  i  kanunu ve

ilgili yönetmelikler; madencili in yan  s ra, riskin yüksek oldu u tüm

sektörlerde etkin önlemlerin al nmas , i  güvenli i kültürünün geli tirilmesi

ve etkin denetimlerin yap labilmesi bak ndan son derece yetersiz ve

ciddi sorunlar içermektedir. Sürekli kaza ya anmas na neden olan

olumsuzluklara ili kin net ifadelerin mevzuatta yer almamas  ve birbirinin

kopyas eklinde gerçekle en tüm kazalara ra men ulusal düzeyde acil

durum plan  ve risk haritalar n hâlâ ç kar lmamas  büyük eksikliktir. Her

kaza sonras  bir bellek kayb  ya anarak, bir sonraki kazaya kadar

unutulmakta ve unutturulmakta; gereken uyar lar yap lmamakta, etkin

önlemler al nmamakta ve kaderci anlay  sürdürülmektedir.

 -MeslekiDenetim

Maden kanunu ve ilgili yönetmeliklerle verilen görevleri ifa eden

mühendislerin verdi i hizmetlerle ilgili olarak kurum ve kurulu lara

sunduklar  belgeleri TMMOB‘ye ba  Odalar n mesleki denetimden

geçirmelerinde, ba ta i  kazalar n önlenmesi olmak üzere, say z yarar

bulundu una inanmaktay z. Maden Kanununun 10. maddesinin 4.

pragraf na eklenecek olan "Mesleki Denetim" ibaresi sayesinde,

mühendislerin verdi i hizmetlerin verimlili i ve kalitesi artacak;

mühendisin Oda üyeli inin devam edip etmedi i, imzas n do rulu u,

rapor ve projelerin standartlara uygun olarak haz rlan p haz rlanmad

hususlar  aç kl a kavu mu  olacakt r.
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verenin Sorumluluklar   4857 say  i  yasas  gere i, i  kazalar n

ço unlu unun ya and  50 ki iden az i çi çal ran i letmelerde, i

güvenli i uzman  çal rma zorunlulu u bulunmamaktad r. Madencilik

sektörü de dahil olmak üzere, riskin yüksek oldu u bütün i yerlerinde i çi

say na bak lmaks n, i  güvenli i uzman  çal rma zorunlulu u mutlaka

sa lanmal r.

Tüm sektörde i  sa  ve güvenli i ile ilgili gerekli yat mlar n yap lmas

sa lanmal r. Gerekli risk analizleri yap larak yeterlili i ve uygulanabilirli i

denetlenmeli, eksikliklerin giderilmesi için cayd  yapt mlar

uygulanmal r.

Çal anlar n e itimi, çal ma alan ndaki risklere kar  bilgilendirilmeleri,

risklere kar  ki isel donan mlar n uygun ve eksiksiz olmas  i veren

taraf ndan sa lanmal  ve sürekli olarak denetlenmelidir.

Mühendislik bilim ve teknolojisinden uzak, teknik eleman n gözetim ve

denetimi olmaks n, tamamen ilkel ko ullarda yürütülen emek yo un

letmecilik tarz  terk edilmelidir. Bu çal ma ekli, her y l çok say da

ölümlü kazaya, kaynak israf na ve çevre felaketlerine neden olmaktad r.

 -TeknikNezaretçiveDaimiNezaretçi

Yürürlükte olan mevzuata göre, teknik nezaretçi uygulamas nda önemli

sorunlar ya anmaktad r. Bu uygulamada, her teknik nezaretçi Türkiye‘nin

herhangi bir yerindeki 10 sahaya ayn  anda bakabilmekte ve sahalara

ayda 2 kez gitmeleri yeterli say lmaktad r. Bu durum maden sahalar nda i

sa  ve güvenli inin sa lanmas  aç ndan büyük sorunlar yaratmakta,

koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yap lmas  engellemektedir. Maden

mühendisinin teknik nezaret görevi alabilece i ruhsat say  azalt lmal r.

 Çal an say na bak lmadan tüm yeralt  i letmelerinde daimi nezaretçi

bulundurma zorunlulu u getirilmeli; ayr ca, daimi nezaretçinin nitelikleri

ile atama usul ve esaslar  Yönetmelikte aç kça belirtilmelidir.

Teknik nezaretçi uygulamas nda, i  güvenli inden de sorumlu olan
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mühendis, ücretini denetlemek durumunda oldu u ruhsat sahibinden

almakta olup; bu durum, mühendisin i letme ile ilgili kararlar nda objektif

olmas  engellemektedir. Teknik nezaretçinin özgür ve do ru kararlar

verebilmesi aç ndan, ücretini kanun hükmüyle olu turulacak bir fondan

almas  için gereken her tür düzenleme hayata geçirilmelidir.

Her  maden  i letme faaliyetinde,  i  güvenli i  ve  üretim için  yeterli  say da

maden mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal ; özellikle yeralt

letmelerinde, her vardiyada en az bir maden mühendisi bulundurma

zorunlulu u getirilmeli, i letmenin özelliklerine ve ta  risklerine uygun

olarak, mühendisin de gerekli deneyime sahip olmas  sa lanmal r.

 -SosyalYa am

Dünyadaki tüm kaza soru turmalar nda, kazan n meydana geli inde rol

oynayan en önemli faktörlerden birinin de çal anlar n kusurundan

kaynakland  tespit edilmi tir. A  zorlanma, uzun mesailer ve

ergonomik olmayan çal ma ko ullar  nedeniyle vücudun yorgun dü mesi;

ekonomik yoksunluk ve buna ba  olu an yetersiz beslenme, ailesel

sorunlar ve benzeri durumlar; çal an n tam olarak i e konsantre

olamamas na ve hatalar serisinin olu umuna neden olarak kazalara

davetiye ç karmaktad r. Kazalar n önlenebilmesi için bilimsel ve teknik

yat mlar n yan  s ra, çal ma ya am n da iyile tirilmesi zorunludur.

 III.SonuçveÖneriler

Yukar da ana ba klar halinde k saca de erlendirilmi  olan kazalar n

olu mas na neden olan etkenlerin, Odam n ve daha önce belirtilen kurum

ve kurulu larlar n koordinasyonu ile birlikte en k sa zamanda masaya

yat lmas , detayland lmas  ve çözümlendirilebilmesi için acil olarak

eylem plan  haz rlanmas  gerekmektedir. Ulusal ölçekte olu turulacak bu

yap n; kazalar n önlenmesi için gerekli risk haritalar  ç karmas , gerekli

planlamalar  ve e itimleri koordine etmesi, ilgili yasa ve yönetmelikleri

tekrar gözden geçirerek sahan n ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden
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düzenlemesi ve i  güvenli i kültürünün geli tirilmesi için çal malar

yapmas  gerekmektedir.

Mesleki denetim bölümünde belirtilen gerekçeler nedeniyle Maden

Kanununun 10. maddesinin 4. paragraf na "Mühendisler, Genel Müdürlü e

ve ilgili kamu kurum ve kurulu lar na verecekleri tüm belgeleri, ba

olduklar  Odalar n mesleki denetiminden geçirmek zorundad r"

hükmünün eklenmesi, di er yararlar n yan  s ra, kazalar n azalmas na da

katk da bulunacakt r

Ülkemizin ve i kolumuzun menfaati açs ndan, rödövans yöntemine ve

yanl  özelle tirme uygulamalar na son verilmelidir. Bu sayede, hem

ülkemizin do al kaynaklar  korunacak; hem de yukar da anlat lan

nedenlerle olu abilecek i  kazalar n önüne geçilecektir.

TMMOB Maden  Mühendisleri  Odas  olarak,  dile imiz,  kaza  oranlar n  -en

sa zamanda- ileri ülkelerdeki düzeylere çekilebilmesidir. Gereken

önlemlerin al nmas  halinde, ülkemizdeki maden kazalar n da, ileri sanayi

toplumlar nda hedef olarak benimsenen "s r ölüm" düzeyine kadar

çekilebilece ini savunmaktay z.

Sayg lar zla 05.08.2006
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MADEN KAZALARI ÖNLENEB R KAZALARDIR!

Kastamonu‘nun Azdavay lçesi‘ne ba  Bak rc  Köyü civar nda i letilmekte

olan yeralt  kömür oca nda, 7 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen

kaza sonucu, maden mühendisi Huriye GÜNEY ile i letmeci Selim DEM R

ya am  yitirmi , sonras nda yap lan kurtarma çal malar  s ras nda ise 6

ki i yaralanm r.  Daha önce Türkiye Ta kömürü Kurumu (TTK)

taraf ndan çal lan söz konusu kömür oca , maliyetlerin yüksekli i ve

verimsizlik gerekçeleriyle kapat lm , daha sonra rödovans (kiralama)

ihalesine ç larak ruhsat  TTK‘da kalmak üzere özel sektöre

devredilmi tir.

Madencilik sektöründe benzeri i  kazalar  son y llarda belirgin

olarak artmaktad r. Geçti imiz üç y ll k dönemde, ço u kömür

letmesi olmak üzere, sadece yeralt  maden ocaklar nda meydana

gelen kazalarda 100‘den fazla çal an ya am  yitirmi tir.

Önceki olaylarda da oldu u gibi, bu kaza sonras nda da Odam z yetkilileri

taraf ndan ocakta incelemeler yap lm , kazaya neden olan sorunlar

belirlenmeye çal lm r. Maden Mühendisleri Odas  söz konusu olayla

ilgili olarak, a daki tespit ve önerilerini kamuoyu ile payla may  bir

görev bilmektedir:

1. Madencilik, do as  gere i içerdi i riskler nedeni ile özellik arz eden,

bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimi gerektiren dünyan n en a r i

kollar ndan birisidir. Söz konusu deneyim ve uzmanl k, uzun y llar ve hatta

nesiller gerektirmektedir. Özellikle son y llarda devletin küçültülmesi,

kamunun faaliyet alan n daralt lmas  ile ekonomik etkinlik ve verimlili in

sa lanaca  sav  ile yap lan uygulamalar sonucu, ülkemiz madencilik

sektörü yar  yar ya küçültülmü  ve ayn  zamanda uzun y llar gerektiren

bilgi ve deneyim birikimi de darmada n edilmi  ve edilmeye devam

edilmektedir.  Bir yandan ülkemiz madencilik kurulu lar ndaki mevcut

birikimin reddedilerek, madencilik üretimlerinin yetersiz, donan ms z ve
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deneyimsiz ki i ve kurulu lara b rak lmas , bu yap rken di er yandan

kamusal denetimin iyice gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz

olmas na neden olmaktad r.

2. Türkiye‘nin geli mesinin önündeki engelin kamu kurulu lar  oldu u,

devletin küçültülmesi ve kamunun faaliyet alan n daralt lmas  ile ülke

sorunlar n çözülebilece i söyleminin madencilik sektörüne yans mas ,

"kamu madencilik kurulu lar n kapat lmas , özelle tirilmesi, rödovans

(kiralama)  ile  özel  sektöre  devredilmesi  ya  da  en  az ndan  kamu

kurulu lar n yapmakla sorumlu olduklar  i lerin özel irketlere

gördürülmesi" eklinde olmu tur. Ancak bu güne kadar, madencilik

sektöründe özelle tirme ve özelle tirmeye yönelik olarak yap lan rödovans

ve benzeri çal malar n hiçbirisinden olumlu bir sonuç al namam ,

madencilik sektörü giderek küçülmü , buna kar n sektördeki i  kazalar

artm r.  Rödovans yöntemi, 3213 say  Maden Kanunu‘nun birçok

hükmüne ayk r. Bu uygulama ile; kamu kurulu lar  kurulu  amaçlar

gere i kendi yapmalar  gereken hizmetleri deneyim ve uzmanl k

bak ndan yetersiz firmalara yapt rmakta, böylelikle hem çok say da

ölümlü i  kazas na, hem de maden kaynaklar n uygun olmayan üretim

yöntemleriyle heba edilmesine yol aç lmaktad r. 4857 say  Kanunu‘nun

ikinci maddesine göre, ruhsat sahibi kamu kurulu unun "as l i veren"

fat yla rödovansl  sahalardaki i  kazalar ndan da sorumlu oldu u ve alt

verenlerini de i  sa  ve güvenli i bak ndan denetleme sorumlulu u

bulundu u gerçe i göz ard  edilmemelidir. Son derece dü ük ücretlerle

itimsiz, deneyimsiz ve sendikas z i çi çal rmaya müsait olan rödovans

sistemi, yasad  uygulamalara ve cevher kaçakç na da yol

açabilmektedir..  Y llard r sürmekte olan rödovans uygulamas ndan

vazgeçilmelidir. Kamu kurumlar ndaki mevcut potansiyelin do ru

planlamalar ve ak lc  yönetim ile ülke kalk nmas na yönelik harekete

geçirilmesinde ülkemiz ad na büyük yarar bulunmaktad r.

 3.  Böylesine  zor  ve  riskli  bir  i kolunda,  çal anlar n  sa  ve  güvenli i,

al nacak önlemler ve yap lacak yat mlar son derece önemlidir. Ülkemiz
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madencilik sektöründe meydana gelen i  kazalar n ana nedenlerinden

biri, i  güvenli iyle ilgili gerekli yat mlar n yeterince yap lmamas r. K sa

sürede yüksek kar sa lamak amac yla yap lan üretim projeleri, h zl  ve

yüksek kazanç için üretim zorlamalar , böylesi kazalara davetiye

karmaktad r.

4. Madencilik sektöründe i  güvenli inden birinci derecede sorumlu

kurulu lar, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl ‘d r. Ancak, Kamu denetiminin bu kurulu lar taraf ndan

yeterince yerine getirilebildi i söylenemez.  Çal ma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl  taraf ndan ç kar lan yeni  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

madencilik sektöründe etkin denetlemenin yap labilmesi bak ndan son

derece yetersizdir ve ciddi sak ncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat,

yeniden gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden

sorunlar  da göz önüne al narak yeniden düzenlenmelidir. Çal ma ve

Sosyal Güvenlik Bakanl  da, denetim eleman  olarak yararlanaca

maden mühendisi kadrolar  art rmak durumundad r. Madencilik sektörü

gibi riski yüksek i yerlerinde  Güvenli i Uzman n çal lmas , çal an

say na bak lmaks n zorunlu olmal r. Bununla ilgili yönetmelik, iki y ld r

ertelenerek uygulanmamaktad r. Bu durum, i letmelerde kaza risklerinin

artmas na neden olmaktad r.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ‘n n

madencilikten sorumlu birimi olan Maden leri Genel Müdürlü ü‘ne, yasa

ile, "madencilik faaliyetlerinin i  güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun

yürütülmesini takip etme" görevi de verilmi tir. Bununla beraber, söz

konusu Genel Müdürlü ün 230 civar nda personeli ile 24 binin üzerindeki

maden ruhsat sahas ndaki madencilik faaliyetlerini yeterince takip

edebilmesi mümkün de ildir. Bu kurulu , madencilik sektörünün

ihtiyaçlar na yönelik olarak yeniden yap land larak, i  güvenli i ile ilgili

denetim birimini olu turmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse

nitelik bak ndan geli tirilmelidir. Genel Müdürlük taraf ndan proje ve

saha denetimi her aç dan detayl  olarak yap lmal r.
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5. Yürürlükte olan yasal mevzuata göre "teknik nezaretçi" uygulamas nda

önemli sorunlar bulunmaktad r. Bu uygulamada her teknik nezaretçi,

Türkiye‘nin herhangi bir yerindeki 10 sahaya ayn  anda bakabilmekte ve

maden sahalar na ayda sadece 2 kez gitmeleri yeterli say lmaktad r. Bu

durum maden sahalar nda i  güvenli i bak ndan sorunlara neden

olmaktad r. Teknik nezaretçi uygulamas nda, i  güvenli inden de sorumlu

mühendis  ücretini, denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden

almakta olup, bu durum mühendisin, i letme ile ilgili kararlar nda özgür

davranmas  engellemektedir. Bu aç dan, teknik nezaretçinin özgürce

karar verebilmesi ve görevini lay yla yerine getirebilmesi amac yla,

ücretini olu turulacak bir fondan almas  için gerekli yasal düzenlemeler

acilen yap lmal r. Maden mühendisinin teknik nezaret görevi alabilece i

ruhsat say  azalt lmal , çal an say na bak lmadan tüm yeralt

letmelerinde teknik nezaretçilerin daimi olarak i yerinde bulunma

zorunlulu u getirmelidir.  Madencilik sektöründeki denetimin; dünyada

tüm geli mi  ülkelerde oldu u gibi, mutlaka maden mühendisleri

taraf ndan yap lmas  gerekmektedir. Her maden i letme faaliyetinde i

güvenli i ve üretim için yeterli say da Maden Mühendisinin daimi istihdam

zorunlu olmal , özellikle yeralt  i letmelerinde her vardiyaya en az bir

maden mühendisi zorunlulu u getirilmeli, i letmenin özelliklerine ve

ta  risklere göre söz konusu mühendisin gerekli deneyime sahip

olmas  mutlaka sa lanmal r.

6. Kazan n meydana geldi i i letmede oldu u gibi, ülkemizde yüksek risk

ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an pek çok maden i letmesi

bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas  mevcuttur.

Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml  bir risk haritas n söz

konusu ilgili Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin buna göre

yap lmas  gerekmektedir.

7. Ülkemizde çok say da maden i letmesi, mühendislik bilim ve

tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve denetimi olmaks n,

tamamen ilkel ko ullarda çal maktad r.  güvenli i ve i çi sa  kurallar
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hiçe say larak, tamamen emek yo un, mekanizasyondan uzak çal ma

anlay  çerçevesinde yürütülen bu tarz i letmecilik terk edilmedi i sürece,

bu kazalar n sonu gelmeyecektir. Bu çal ma ekli, her y l çok say da

ölümlü kazaya neden oldu u gibi, kaynak israf na ve çevre sorunlar na da

neden olmaktad r.

8. Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan

yürütülmesi, buna ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek

kaza sonras  ya anan belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz

etmektedir.

9. Bugünlerde Maden Kanunu‘nda de iklik yap larak, baz  madenlerin

denetiminin Özel idarelere devri dü ünülmektedir. Özel idarelerde yeterli

ve deneyimli maden mühendisi ve teknik kadro bulunmazken bu tür bir

de ikli in i  kazalar  art rmas ndan ciddi kayg  duyulmaktad r.

10. Maden Mühendisleri Odas ‘n n yasal hakk  olan mesleki denetiminin

engellenmesi ve üye denetimini yeterince yapamamas  da sorunlar n

çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemeler

zaman geçirilmeden yap lmal r.  Olayda ya am  yitiren maden

ehitlerini sayg yla an yor, yak nlar n ac lar  payla yoruz. Tüm

madencilik camias na ba  sa  diliyoruz. Madencilik sektöründe giderek

artmakta olan i  kazalar  konusunda ilgilileri uyar yor ve görevlerini

eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen almaya davet

ediyoruz.  Kamuoyunun bilgisine sunar z.

TMMOB Maden Mühendisleri Odas

Yönetim Kurulu

Ankara,

10 Temmuz 2006
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KAZALAR KADER DE LD R

Bal kesir’in Dursunbey lçesi’ne ba  Odaköy’de i letilmekte olan enta

Madencilik’e ait yeralt  kömür oca nda, 1 Haziran 2006 tarihinde

meydana gelen grizu patlamas  sonucu, 17 çal an ya am  yitirmi , ikisi

maden mühendisi 12 ki i yaralanm r.

Olay sonras  Türkiye Kömür letmeleri (TK ) Soma ve Tunçbilek

letmelerine  ait kurtarma  ekipleri oca a gelerek çal malara

ba lam lard r.

Kazadan sonra, Odam z yöneticileri taraf ndan yerinde incelemeler

yap lm  ve a daki bulgu ve sonuçlara ula lm r:

1)    Kazan n oldu u ocakta, daha önceki y llarda aç k i letme yöntemi ile

üretim yap lm  olup, iki y ldan bu yana yeralt  üretim metodu ile yüksek

kalorili linyit kömürü üretimi yap lmaktad r. Ocakta, kömür üretimi

faaliyetleri, yüzeyden yakla k 200 metre derinde ve son derece güç do a

ko ullar nda çal may  gerektirmektedir. Üretimin yap ld  yerlere 16

derece e imli, 450 metre desandri ile (e imli yol) ula lmaktad r. Kazan n

oldu u vardiyada yeralt nda toplam 57 i çinin bulundu u saptanm r.

2)    Kazan n, “metan” gaz n oksijenle birle mesi sonucu olu an grizunun

bir k lc m sonucu patlamas eklinde oldu u anla lm r. Bu bak mdan,

metan gaz n patlama de erlerine ula mas , ocakta havaland rman n

yetersiz oldu unu göstermektedir.

3)    Yeralt  kömür i letmecili i yap lan ocak, yüksek risk içermektedir.

Böylesi yüksek risk ta yan ocakta, sorumlular n yeterli emniyet

önlemlerini al p almad klar , çal ma yöntemlerini belirlerken yapt klar  risk

de erlendirmelerinin yeterli olup olmad  henüz net olarak ortaya

konulamamaktad r.  Durumun tespiti ve kazan n nedeninin en do ru

biçimde belirlenmesi, ocak içerisinde inceleme ve ara rma yapacak

uzman bilirki ilerin raporlar  ile mümkün olacakt r.
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4)     Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan ocakta 5 ay önce

yap lan incelemelerde, kullan lan makina ve teçhizat ile elektrik

donan n, yeralt  kömür ocaklar  için mevzuat ile belirlenen niteliklere

uygun olmad  tespit edilmesine kar n, gereken önlemler al nmam  ve

kazaya davetiye ç kar lm r.  Ayr ca, bakanl n sa k ve güvenli i birinci

derecede ilgilendiren noksanl klarla ilgili sadece para

cezas   uygulamas   ve geçen sürede eksikliklerin giderilip

giderilmedi ini  takip etmemesi de  önemli bir eksikliktir.

5)     letmede  son  derece  zorlu  üretim  ko ullar  ve  yüksek  grizu  riski

bulunmaktayken, deneyimsiz ve e itimsiz personelin istihdam edildikleri

belirlenmi tir. Nitekim ölen iki i çinin ayn  gün i e ba lad  tespit

edilmi tir. Deneyimsiz ve e itimsiz personel istihdam , emniyet

tedbirlerinin gerekti i gibi al nmamas na ve uygulanamamas na neden

olabilmekte, kazalar  kaç lmaz hale getirmektedir. Yine, i letmede

çilerin, örgütsüz, sendikas z olduklar   ve dü ük ücretlerle

çal ld klar   belirlenmi tir.

6)    Madencilik sektöründe benzeri i  kazalar  son zamanlarda sürekli

artmaktad r. Geçti imiz üç y ll k dönemde, sadece A kale, Ermenek, Küre,

skilip ve Gediz’de meydana gelen kazalarda 57 çal an ya am

kaybetmi tir.

Maden Mühendisleri Odas , olayla ilgili olarak, a daki görü  ve

önerilerini kamuoyu ile payla may  bir görev bilmektedir:

1)    Madencilik, do as  gere i içerdi i riskler nedeni ile özellik arz eden,

bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimi gerektiren dünyan n en a r i

kollar ndan birisidir. Söz konusu deneyim ve uzmanl k, uzun y llar hatta

nesiller gerektirmektedir. Son 25 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun

faaliyet alan n daralt lmas  ile iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca

sav  ile uygulan lmaya çal lan giri imler sonucu, ülkemiz madencilik
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sektörü yar  yar ya küçültüldü ü gibi, nesillerin bilgi ve deneyim birikimi

de darmada n edilmi , edilmektedir.

Bir yandan ülkemiz madencilik kurulu lar ndaki mevcut birikimin yok

edilerek, madencilik üretimlerinin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz ki i

ve kurulu lara b rak lmas , bu yap rken bir yandan yetersiz, liyakatsiz

ki ilerin siyasal atamalar  ve di er yandan kamusal denetimin iyice

gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz olmas na neden olmaktad r.

2)    Böylesine zor ve riskli bir i kolunda, çal anlar n sa  ve güvenli i,

al nacak önlemler ve yap lacak yat mlar son derece önemlidir. Ülkemiz

madencilik sektöründe meydana gelen i  kazalar n ana nedenlerinden

biri, i  güvenli iyle ilgili gerekli yat mlar n yeterince yap lmamas r. K sa

sürede yüksek kar sa lamak amac yla yap lan üretim projeleri, h zl  ve

yüksek kazanç için üretim zorlamalar , böylesi kazalara davetiye

karmaktad r.

Madencilik faaliyetleri; i letme yönteminden-tahkimat sistemine,

havaland rmadan-kaz  teknolojisine, nakliyat ndan-cevher

zenginle tirmeye, personel istihdam ndan-e itimine ve fizibilite

etüdünden-yat na kadar bir bütün olarak dü ünülmelidir. Bunlar n

tümünde yap lacak iyile tirmelerle, i  güvenli i ve sa  standartlar n

yükseltilebilece i bilinmelidir. Yat mlara ayr lan pay azald kça, i çi sa

ve i  güvenli ine yap lacak yat mlar n pay  da azalmaktad r.

3)    Madencilik sektöründe i  güvenli inden birinci derecede sorumlu

kurulu lar, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl ’d r.

Madencilik sektöründe kamu denetiminin bu kurulu lar taraf ndan

yeterince sa lanabildi i söylenemez. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

taraf ndan ç kar lan yeni  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik

sektöründe etkin denetlemenin yap labilmesi bak ndan son derece

yetersizdir ve ciddi sak ncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat, yeniden
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gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden sorunlar  da göz

önüne al narak yeniden düzenlenmelidir. Çal ma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl  da, denetim eleman  olarak yararlanaca  maden mühendisi

kadrolar  art rmak durumundad r. Riski yüksek i yerlerinde  Güvenli i

Uzman n çal lmas  zorunlu k lan  yönetmelik, iki y ld r ertelenerek

uygulanmamaktad r. Bu durumda  risk analizi yap lmas  engellemekte,

dolay yla kaza riski de artmaktad r.

Yine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’n n madencilikten sorumlu birimi

Maden leri Genel Müdürlü ü’ne, yasa ile, “madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme” görevi

de verilmi tir. Bununla beraber, söz konusu Genel Müdürlü ün 230

civar nda personeli ile 24.000’in üzerindeki maden ruhsat sahas ndaki

madencilik faaliyetlerini yeterince takip edebilmesi mümkün de ildir. Bu

kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik olarak yeniden

yap land lmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

4)    Söz konusu kazan n meydana geldi i Bal kesir ilinde ve di er pek çok

ilde yüksek risk ta yan, kurals z ve denetimsiz çal an pek çok maden

letmesi daha bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas

mevcuttur. Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml  bir risk

haritas n söz konusu ilgili Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin

buna göre yap lmas  gerekmektedir.

5)    Ülkemizde çok say da maden i letmesi, mühendislik bilim ve

tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve denetimi olmaks n,

tamamen ilkel ko ullarda çal maktad r.  güvenli i ve i çi sa  kurallar

hiçe say larak, tamamen emek yo un, mekanizasyondan uzak çal ma

anlay  çerçevesinde yürütülen bu tarz i letmecilik terk edilmedi i sürece,

bu kazalar n sonu gelmeyecektir. Bu çal ma ekli, her y l çok say da

ölümlü kazaya neden oldu u gibi, kaynak israf na ve çevre sorunlar na da

neden olmaktad r.
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Madencilik sektöründe yürürlükte olan yasal mevzuata göre yürütülmekte

olan “ teknik nezaretçi” uygulamas  önemli sorunlara neden olmaktad r.

Sorumlu mühendisin ücretini, denetlemek durumunda oldu u i yerinin

sahibinden almas  da çeli ki yaratmakta ve mühendis, i letme ile ilgili

kararlar nda özgür davranamamaktad r.

Madencilik sektöründeki denetimin; dünyada tüm geli mi  ülkelerde

oldu u gibi, mutlaka Maden Mühendisleri taraf ndan yap lmas

gerekmektedir. Her maden i letme faaliyetinde i  güvenli i ve üretim için

yeterli say da Maden Mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal , özellikle

yeralt  i letmelerinde her vardiyaya en az bir maden mühendisi

zorunlulu u getirilmeli, i letmenin özelliklerine ve ta  risklere göre söz

konusu mühendisin gerekli deneyime sahip olmas  mutlaka sa lanmal r.

6)    yerlerinin güvenli ine yönelik sorumlulu u, i çi sendikalar n da

payla mas  gerekmektedir. Bu yönde bir denetim ile i çilerin e itim ve

sa klar na ili kin etkin çal malar, sendikalar n birincil görevleri aras nda

yer almal r.

7)    yerlerinde çal an mühendislerin; görevlerini, meslek ahlak

ilkelerinden sapmadan, yapt klar  i in insan ya am  bak ndan ta

yüksek risklerin bilincinde olarak yapmalar  gerekmektedir.

8)    Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan

yürütülmesi, buna ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek

kaza sonras  belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bugünlerde Maden Kanunu’nda de iklik yap larak, baz  madenlerin

denetiminin Özel idarelere devri dü ünülmektedir. Özel idarelerde yeterli

ve deneyimli maden mühendisi ve teknik kadro bulunmazken bu tür bir

de ikli in i  kazalar  art rmas ndan kayg  duyulmaktad r.
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Maden Mühendisleri Odas ’n n yasal hakk  olan mesleki denetiminin

engellenmesi ve üye denetimini yeterince yapamamas  da sorunlar n

çözümünü zorla rmaktad r. Bu çerçevede, gerekli yasal düzenlemeler

zaman geçirilmeden yap lmal r.

Olayda ya am  yitiren maden ehitlerini sayg yla an yor, yak nlar n

ac lar  payla yoruz. Tüm madencilik camias na ba  sa  diliyoruz.

Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i  kazalar  konusunda

ilgilileri uyar yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen

almaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

TMMOB
MADENMÜHEND SLER ODASI

YÖNET MKURULU
Ankara, 5 Haziran 2006
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BASIN AÇIKLAMASI

Kütahya’n n Gediz lçesi’ne ba  Gökler Beldesi’nde i letilmekte olan

yeralt  kömür oca nda, 21 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen kaza

sonucu, biri Maden Mühendisi olmak üzere toplam 18 çal an ya am

yitirmi tir.

Kazan n oldu u yeralt  kömür oca ; merkezi Ankara’da bulunan Kömür

letmeleri Anonim irketi’ne (K ) ait Gediz Linyit letmesi’nde

bulunmakta olup, söz konusu i letmede 1957 y ndan bu yana yeralt

üretim metodu ile yüksek kalorili linyit kömürü üretimi yap lmaktad r.

Üretilen kömürün Alt Is l De eri 5.000 Kcal/kg civar ndad r. Geçmi

llarda üretiminin tamam  Türkiye eker Fabrikalar na veren i letme,

günümüzde piyasaya da kömür pazarlamaktad r.

n, Gediz Linyit letmesi’nden ayr  olarak, Karaman – Ermenek,

Eski ehir - Mihal çç k ve Bal kesir - Manc k Linyit letmeleri bulunmakta

olup, söz konusu i letmelerden 2004 y  içerisinde toplam olarak 250.000

ton kömür üretimi yap lm r. Bu miktar n yakla k 35.000 tonu Gediz’deki

letmeden üretilmi tir.

, 27 Haziran 2003 tarihinde özelle tirme kapsam na al nm r. K

hisselerinin % 38’i bir kamu iktisadi te ekkülü olan Türkiye Kömür

letmeleri Kurumu’na ait olup, % 33,8’i Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne, %

10’u Özelle tirme daresi Ba kanl ’na, % 2,78’i Kütahya eker

Fabrikalar ’na,  %  2,6’  Konya  eker  Fabrikalar ’na,  %  0,8’i  Polat

Madencilik’e, % 5’i ekerbank T.A. .’ne, % 3,5’i Yeni Çeltek A. .’ne ve %

3,5’i ise di er özel irketlere aittir.

,  2003  y nda  587  Milyar  TL  ve  2004  y nda  ise  635  Milyar  TL  kar

elde etmi tir. Toplam personel say  31.12.2004 itibariyle 366 ki idir.

n özelle tirilmesine ili kin haz rl k çal malar , Özelle tirme daresi

Ba kanl  taraf ndan sürdürülmektedir.
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Kazadan sonra, Odam z yöneticileri taraf ndan yerinde incelemeler

yap lm  ve a daki bulgu ve sonuçlara ula lm r:

1) Kazan n olu tu u ocakta, kömür üretimi amac yla haz rl k faaliyetleri

sürdürülmektedir. Söz konusu faaliyetler, yüzeyden yakla k 200 metre

derinde ve son derece güç do a ko ullar nda çal may  gerektirmektedir.

Haz rl k çal malar n yap ld  yerlere yakla k 30 derece e imli yeralt

yollar ndan ula lmakta, yeralt ndan ç kar lan kömür ve ta , bu yollar

boyunca tesis edilen raylar vas tas yla vagonlar ile yeryüzüne

kar lmaktad r. Yan  ve patlay  gazlar  da ihtiva eden ortam, kaza

olas  bak ndan son derece büyük riskler ta maktad r.

2) Ocaktaki çal ma, her biri 8’er saatten üç vardiya olmak üzere tüm gün

boyunca aral ks z sürdürülmekte olup, her vardiyada yakla k 20 i çi

çal maktad r. Ocak içindeki haz rl k çal malar nda, tabakalar

gev etebilmek amac yla zaman zaman patlatma da yap lmakta olup, bu

durum riski daha da art rmaktad r. Oca n, içerdi i tehlikeli gazlardan

ar lmas  amac yla havaland lmas , “vantüp” denilen 60 ve 25 cm

çap ndaki bez borularla yap lmaktad r. “Nefeslik” denilen ve yüzeyi çal ma

alanlar na ba layacak olan, oca n havaland lmas  bak ndan ya amsal

önemdeki 60 cm. çap nda havaland rma bacas n ise, kazan n oldu u

rada henüz tamamlanmad  anla lm r.

3) Söz konusu ocaktan, her vardiyada yakla k 20 ton olmak üzere günde

60 ton civar nda kömür üretimi yap ld  anla lm r. Bu miktar, haz rl k

çal mas  yap lan ve havaland rma sistemi bu düzeyde bir kömür üretimine

uygun tesis edilmeyen bir ocak için, a  olabilecek bir üretim düzeyini

ifade etmektedir.

4) Ocakta yürütülen faaliyetlerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’na

verilen projeden farkl  oldu u, bu husustaki denetimin Bakanl k taraf ndan

yap lmad  tesbit edilmi tir.
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5)  Kazan n,  ocakta  biriken  “metan”  gaz n  oksijenle  birle mesi  sonucu

olu an grizu patlamas eklinde oldu u anla lm r.

6) Yeralt  kömür i letmecili i yap lan ocak yüksek risk içermektedir.

Böylesi yüksek risk ta yan ocakta, sorumlular n gereken emniyet

önlemlerini al p almad klar , çal ma yöntemlerini belirlerken yapt klar  risk

de erlendirmelerinin yeterli olup olmad  henüz net olarak ortaya

konulamamaktad r. Ocakta halen yan , zehirleyici gazlar n bulunuyor

olma olas  yüksektir. Bu nedenle, kaza sonras  tespit yapmak ve kaza

nedenlerini belirleyebilmek amac yla oca n içerisine girilip olay yeri

ara rmas n yap labilmesi henüz mümkün olamamaktad r. Kazadan

sonra yap lan kurtarma çal malar  s ras nda ve ya amlar  kaybedenler

üzerinde hastanelerde yap lan ara rmalar ile elde edilen bulgular da yine,

do ru de erlendirme yapabilmek bak ndan yetersiz kalmaktad r.

7) Kazan n grizu patlamas  sonucu olu tu u aç kt r. Ancak, durumun

tespiti ve kazan n en do ru biçimde belirlenmesi, ocak içerisinde inceleme

ve ara rma yapacak uzman bilirki ilerin raporlar  ile mümkün olacakt r.

Bu nedenle, bugünden kesin yarg lara varma çabas  spekülasyonlar

üretmekten öteye geçemeyecektir.

8) Söz konusu i letmede mühendis ve i çilerin dü ük ücretlerle çal ld

belirlenmi tir.

9) Ülkemizin en güç çal ma ko ullar na sahip üretim yerlerinden biri olan

söz konusu ocakta, ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ne de Çal ma

ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan yeterli denetimlerin yap lmad

anla lm r.

10) Madencilik sektöründe benzeri i  kazalar  son zamanlarda sürekli

artmaktad r. Geçti imiz 20 ayda, sadece A kale, Ermenek, Küre, skilip ve

Gediz’de  meydana  gelen  kazalarda  57  çal an  ya am  kaybetmi tir.  Bu

kazalar n oldu u i letmelerde özelle tirme çal malar n ya tamamlanm

ya da devam etmekte oldu u görülmektedir. Bu durum, madencilik
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sektöründe özelle tirme politikalar  ile i  kazalar  aras nda do rudan bir

ili ki oldu una i aret etmektedir.

11) Yine, K ’a ait Karaman Ermenek’teki bir di er yeralt  kömür

oca nda 16 ay önce bir grizu patlamas  daha meydana gelmi  ve patlama

sonucu 10 maden i çisi ya am  yitirmi tir. Rödövans (kiralama) ile K

taraf ndan özel bir firmaya i lettirilen ocakta, yine Gediz oca nda oldu u

gibi  zorlu  üretim  ko ullar  ve  yüksek  grizu  riski  bulunmaktayken,  bu

ocakta deneyimsiz ve e itimsiz teknik eleman ve i çiler son derece dü ük

ücretlerle istihdam edilmi lerdir. Deneyimsiz ve e itimsiz personel

istihdam  hatal  i letmecilik yap lmas na, emniyet tedbirlerinin gerekti i

gibi al nmamas na neden olmu , i çi sa  ve i  güvenli ine ili kin asgari

kurallara bile uyulmad  anla lan ocakta, kaza kaç lmaz hale gelmi tir.

Maden Mühendisleri Odas , olayla ilgili olarak, a daki görü  ve

önerilerini kamuoyu ile payla may  bir görev bilmektedir:

1) Madencilik, do as  gere i içerdi i riskler nedeni ile özellik arz eden,

bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimi gerektiren dünyan n en a r i

kollar ndan birisidir. Söz konusu deneyim ve uzmanl k, uzun y llar hatta

nesiller gerektirmektedir. Son 25 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun

faaliyet alan n daralt lmas  ile iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca

sav  ile uygulan lmaya çal lan giri imler sonucu, ülkemiz madencilik

sektörü yar  yar ya küçültüldü ü gibi, nesillerin bilgi ve deneyim birikimi

de darmada n edilmi , edilmektedir.

Bir yandan ülkemiz madencilik kurulu lar ndaki mevcut birikimin yok

edilerek, madencilik üretimlerinin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz ki i

ve kurulu lara b rak lmas , bu yap rken bir yandan yetersiz, liyakatsiz

ki ilerin siyasal atamalar  ve di er yandan kamusal denetimin iyice

gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz olmas na neden olmaktad r.

2) Böylesine zor ve riskli bir i kolunda, çal anlar n sa , i  güvenli i,

al nacak önlemler ve yap lacak yat mlar son derece önemlidir. Ülkemiz
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madencilik sektöründe meydana gelen i  kazalar n ana nedenlerinden

biri, i  güvenli iyle ilgili gerekli yat mlar n yeterince yap lmamas r.K sa

sürede yüksek kar sa lamak amac yla yap lan üretim projeleri, h zl  ve

yüksek kazanç için üretim zorlamalar , böylesi kazalara davetiye

karmaktad r.

Madencilik faaliyetleri; i letme yönteminden-tahkimat sistemine,

havaland rmadan-kaz  teknolojisine, nakliyat ndan-cevher

zenginle tirmeye, personel istihdam ndan-e itimine ve fizibilite

etüdünden-yat na kadar bir bütün olarak dü ünülmelidir. Bunlar n

tümünde yap lacak iyile tirmelerle, i  güvenli i ve i çi sa

standartlar n yükseltilebilece i bilinmelidir. Yat mlara ayr lan pay

azald kça, i çi sa  ve i  güvenli ine yap lacak yat mlar n pay  da

azalmaktad r.

3) Madencilik sektöründe i  güvenli inden birinci derecede sorumlu

kurulu lar, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl ’d r.

Madencilik sektöründe kamu denetiminin bu kurulu lar taraf ndan

yeterince sa lanabildi i söylenemez. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

taraf ndan ç kar lan yeni  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik

sektöründe etkin denetlemenin yap labilmesi bak ndan son derece

yetersizdir ve ciddi sak ncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat, yeniden

gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden sorunlar  da göz

önüne al narak yeniden düzenlenmelidir. Yine, Çal ma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl  da, denetim eleman  olarak yararlanaca  maden mühendisi

kadrolar  art rmak durumundad r.

Yine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’n n madencilikten sorumlu birimi

Maden leri Genel Müdürlü ü’ne, yasa ile, “madencilik faaliyetlerinin i

güvenli i ve i çi sa  ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme” görevi

de verilmi tir. Bununla beraber, söz konusu Genel Müdürlü ün 230
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civar nda personeli ile 24.000’in üzerindeki maden ruhsat sahas ndaki

madencilik faaliyetlerini yeterince takip edebilmesi mümkün de ildir. Bu

kurulu , madencilik sektörünün ihtiyaçlar na yönelik olarak yeniden

yap land lmal , personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bak ndan

geli tirilmelidir.

4) Söz konusu kazan n meydana geldi i Kütahya’da ve di er pek çok ilde

yüksek  risk  ta yan,  kurals z  ve  denetimsiz  çal an  pek  çok  maden

letmesi daha bulunmaktad r. Bu i letmelerde her an kaza olma olas

mevcuttur. Sektörün özelli i göz önüne al narak kapsaml  bir risk

haritas n söz konusu Bakanl klarca haz rlanmas  ve denetimlerin buna

göre yap lmas  gerekmektedir. Risk içeren maden i letmelerinin yo un

olarak bulundu u illerde ya da bölgelerde söz konusu Bakanl klar n

denetim bürolar n kurulmas , önemli bir denetim kolayl  sa layacakt r.

5) Ülkemizde çok say da maden i letmesi, mühendislik bilim ve

tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve denetimi olmaks n,

tamamen ilkel ko ullarda çal maktad r.  güvenli i ve i çi sa  kurallar

hiçe say larak, tamamen emek yo un, mekanizasyondan uzak çal ma

anlay  çerçevesinde yürütülen bu tarz i letmecilik terk edilmedi i sürece,

bu kazalar n sonu gelmeyecektir. Bu çal ma ekli, her y l çok say da

ölümlü kazaya neden oldu u gibi, kaynak israf na ve çevre sorunlar na da

neden olmaktad r.

Madencilik sektöründe yürürlükte olan yasal mevzuata göre yürütülmekte

olan “ teknik nezaretçi” uygulamas  önemli sorunlara neden olmaktad r.

Sorumlu mühendisin, ücretini, denetlemek durumunda oldu u i yerinin

sahibinden almas  da çeli ki yaratmakta ve mühendis, i letme ile ilgili

kararlar nda özgür davranamamaktad r.

Madencilik sektöründeki denetimin; dünyada tüm geli mi  ülkelerde

oldu u gibi, mutlaka Maden Mühendisleri taraf ndan yap lmas

gerekmektedir. Her maden i letme faaliyetinde i  güvenli i ve üretim için



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 140

yeterli say da Maden Mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal , özellikle

yer alt  i letmelerinde her vardiyaya en az bir maden mühendisi

zorunlulu u getirilmeli, i letmenin özelliklerine ve ta  risklere göre söz

konusu mühendisin gerekli deneyime sahip olmas  mutlaka sa lanmal r.

6) yerinin güvenli ine yönelik sorumlulu u, i çi sendikalar n da

payla mas  gerekmektedir. Bu yönde bir denetim ile i çilerin e itim ve

sa klar na ili kin etkin çal malar, sendikalar n birincil görevleri aras nda

yer almal r.

7) yerlerinde çal an mühendislerin, görevlerini, meslek ahlak

ilkelerinden sapmadan, yapt klar  i in insan ya am  bak ndan ta

yüksek risklerin bilincinde olarak yapmalar  gerekmektedir.

8) Kaza sonras  organizasyon ve koordinasyonun, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl  bünyesinde kurulacak bir birim taraf ndan

yürütülmesi, buna ili kin planlamalar n bu birim taraf ndan geli tirilerek

kaza sonras  belirsizliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Olayda ya am  yitiren maden ehitlerini sayg yla an yor, yak nlar n

ac lar  payla yoruz. Tüm madencilik camias na ba  sa  diliyoruz.

Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i  kazalar  konusunda

ilgilileri uyar yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya, gereken önlemleri acilen

almaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

TMMOB
MADENMÜHEND SLER ODASI

YÖNET MKURULU
Ankara, 27 Nisan 2005



TMMOB MADEN MÜHEND SLER  ODASI

HAZ RAN 2010 141

BASIN AÇIKLAMASI

Bayat lçesi Karakaya Köyü’nde faaliyet gösteren özel bir irkete ait kömür

oca nda, 9 A ustos 2004 tarihinde meydana gelen grizu patlamas

sonucu 3 i çi ya am  yitirmi , 2’si a r 5 i çi yaralanm r.

Kazan n olu tu u kömür oca , ülkemizdeki en zorlu üretim yerlerinden

birisidir. Yakla k 340 metre derinde ve son derece güç do a ko ullar nda

çal may  gerektirmektedir. Kömür üretimi yap lan yerlere ortalama 22

derece e imli yer alt  yollar ndan ula labilmekte, üretim, 60–70 derece

imli, ince kömür tabakalar ndan yap lmaktad r. Yan  ve patlay  gazlar

da ihtiva eden ortam, kaza olas  bak ndan son derece büyük riskler

ta maktad r. Söz konusu güç ko ullarda üretim yap labilmesi, birikim,

deneyim ve uzmanl k gerektirmektedir.

Bununla beraber, olay n meydana geldi i i letme, mühendislik bilim ve

tekni inden uzak, teknik eleman n gözetim ve denetimi olmaks n,

tamamen ilkel ko ullarda çal maktad r.  güvenli i ve i çi sa  kurallar

hiçe say larak, tamamen emek yo un, mekanizasyondan uzak çal ma

anlay  çerçevesinde yürütülen bu tarz i letmecilik terk edilmedi i sürece

bu kazalar n sonu gelmeyecektir. Bu çal ma ekli, her y l çok say da

ölümlü kazaya neden oldu u gibi, kaynak israf na ve çevre sorunlar na da

neden olmaktad r

Daha dün Ermenek’te, Zonguldak’ta, A kale’de benzer anlay la i letilen

ilkel ve denetimsiz ocaklarda yürütülen faaliyetler sonucu maden

emekçileri hayat  kaybetmi , büyük ac lar ya anm r. Yetkililer

defalarca taraf zdan uyar lmas na kar n, i  kazalar n en aza

indirilmesine ili kin önlemler bir türlü al namamaktad r.

Üzerinde önemle durdu umuz, sektörde bilim ve teknolojinin uygulay

olan teknik eleman istihdam n zorunlu olmas  gerekti ine ili kin y llardan

beri yapt z uyar lar n hakl , bu kaza ile bir kez daha ve ac  bir

ekilde ortaya ç km r. Kaza, tamamen e itimsizlikten ve bilinçsizlikten
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kaynaklanm r. letmedeki faaliyetler s ras nda bir teknik eleman n

mevcudiyeti durumunda, böylesi bir kazan n meydana gelmesi mümkün

de ildir. Ancak, yasal bir zorunlulu un bulunmamas  nedeniyle, kaza

ras nda faaliyetlerin ba nda herhangi bir teknik eleman

bulunmamaktad r.

Madencilik sektöründe yürürlükte olan yasal mevzuata göre yürütülmekte

olan “fenni nezaretçi” uygulamas  önemli sorunlara neden olmaktad r. Söz

konusu sistemde her maden mühendisi Türkiye’nin herhangi bir yerindeki

10 sahadan ayn  anda sorumlu olabilmektedir. Bu durum, do al olarak,

sorumlu mühendisin maden sahalar na aylarca gitmemesine yol

açmaktad r. Yine, sorumlu mühendisin, ücretini, denetlemek durumunda

oldu u i yerinin sahibinden almas  da çeli ki yaratmakta, mühendis özgür

davranamamaktad r. Bu durum, maden sahalar ndaki üretimin

verimsizli ine neden oldu u gibi, i  güvenli i bak ndan da sorunlara

neden olmaktad r.

Madencilik  sektörü,  içerdi i  riskler  nedeniyle  di er  sektörlere göre özellik

arz etmektedir. Bu sektördeki denetimin, dünyadaki uygulamalarda da

oldu u gibi, mutlaka Maden Mühendisleri taraf ndan yap lmas

gerekmektedir. Her maden i letme faaliyetinde i  güvenli i ve üretim için

yeterli say da Maden Mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal ,

letmenin özelliklerine ve ta  risklere göre söz konusu mühendisin

gerekli deneyime sahip olmas  mutlaka sa lanmal r.

Meydana gelen olayda ya am  yitirenlerin yak nlar na ba sa  diliyor,

ac lar  payla yoruz. Madencilik sektöründe giderek artmakta olan i

kazalar  konusunda ilgilileri uyar yor ve görevlerini eksiksiz yapmaya,

acilen gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.

TMMOB
MADENMÜHEND SLER ODASI

YÖNET M KURULU / Ankara, 12 A ustos 2004
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BASIN AÇIKLAMASI

Karaman Ermenek’te bir özel firma taraf ndan çal lan yeralt  kömür

oca nda 22 Kas m 2003 tarihinde bir grizu patlamas  meydana gelmi tir.

Patlama sonucu, 10 maden i çisi ya am  yitirmi , i çilerin cans z

bedenleri günlerce sonra göçükten ç kar labilmi tir.

Kazadan sonra, Odam z taraf ndan yerinde incelemeler yap lm  ve

daki bulgu ve sonuçlara ula lm r:

1) Yakla k 4 ay önce 7 maden i çisinin ya am  yitirdi i Erzurum’un

kale lçesi’ndeki maden oca  gibi, Ermenek’teki kömür oca n

letmesi de rödovans (kiralama) ile özel bir firmaya verilmi tir.

2) Ermenek’e 20 kilometre mesafedeki söz konusu kömür oca ndaki

üretim faaliyetleri 2002 y nda ba lam , 1.5 y ldan uzun bir süre devam

etmi tir.

3) Kazan n oldu u kömür oca  da, yine Erzurum A kale’deki ocak gibi,

ko ullar  itibariyle ülkemizin en zorlu üretim yerlerinden birisidir. Kömür

üretimi yüzeyden yakla k 350 metre derinde yap lmakta olup, üretim

yap lan noktalara yakla k 30 derece e imli yeralt  yollar ndan

ula labilmektedir. Üretim, 20–25 derece e imli kömür tabakalar ndan

yap lmakta, yan  ve patlay  gazlar  ihtiva eden ocakta yüksek grizu riski

bulunmaktad r.

4) Bu düzeyde risk içeren söz konusu ocakta, üretimin sorunsuz

yap labilmesi; birikim, deneyim ve uzmanl k olmaks n mümkün de ildir.

Ancak, A kale’de oldu u gibi, bu ocakta da deneyimsiz ve e itimsiz teknik

eleman ve i çilerin son derece dü ük ücretlerle çal ld  belirlenmi tir.

5) Deneyimsiz ve e itimsiz personel istihdam  hatal  i letmecilik

yap lmas na, emniyet tedbirlerinin gerekti i gibi al nmamas na neden

olmu tur. çi sa  ve i  güvenli ine ili kin asgari kurallara bile

uyulmad  anla lan ocakta, kaza kaç lmaz hale gelmi tir.
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6) Ülkemizin en güç çal ma ko ullar na sahip üretim yerlerinden biri olan

söz konusu ocakta, çal maya ba lad ndan itibaren ne Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanl  ne de Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  taraf ndan

herhangi bir denetimin yap lmad  anla lm r.

7) in sahibi kurulu , i i verdi i firman n, kazan n olu mamas  için

gereken önlemleri zaman nda almas  sa layamam , fenni nezaretçilik

müessesesi pek çok kere oldu u gibi bu olayda da sorunlar  çözememi tir.

Yukar da belirlendi i gibi, söz konusu ac  olayda ilgili taraflar n belli

oranlarda kusuru bulunmaktad r. Ancak, daha önce vuku bulan pek çok

kaza  gibi,  bu  olay n  da  birinci  derecede  sahibi  ve  sorumlusu,  madencilik

sektörü kendisine emanet edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  ve bu

Bakanl n konu ile ilgili birimi olan Maden leri Genel Müdürlü ü

olmal r.

Ancak, madencilik sektörüne ilgisiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ’n n

madencilikten sorumlu birimi Maden leri Genel Müdürlü ü, kendisine

yasa ile “madencilik faaliyetlerinin i  güvenli i ve i çi sa  ilkelerine

uygun yürütülmesini takip etme” görevi verilmi  olmas na ra men, her iki

kazada  da,  öncesinde  herhangi  bir  denetim  yapmad  gibi,  kazalardan

sonra olay yerlerine de u ramam r. Söz konusu kurum, yasa ile

görevlendirilmi  olmas na kar n, madencilik sektöründeki i  kazalar na

ili kin sorumlulu u bir türlü üstlenmemekte, gereken planlama,

örgütleme, yönlendirme, koordinasyon, izleme ve denetleme görevlerini

llard r yapmamaktad r. Maden leri Genel Müdürlü ü bu a r yükü

ta yamamakta, görevini yerine getirememektedir.

Gerçekte, madencilik sektörünün sahibi(!) Maden leri Genel

Müdürlü ü’nün, yasa ile kendisine verilen, ancak yerine getiremedi i

görevleri, sadece “i  güvenli i ve i çi sa ” konusu ile s rl

kalmamaktad r: Maden leri Genel Müdürlü ü, ruhsatlar  vermekte, ancak

ne ruhsat al rken verilen projeleri gere i gibi inceleyebilmekte, ne de bu
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projelerin akibetini takip edebilmektedir. Madenlerin aranmas  ya da

üretiminin te viki ile ilgili bir çal mas  bulunmamaktad r. Çevre ya da

kaynak koruma amaçl  etkin bir izleme sistemi yoktur. Esaslar  tesbit

etti i herhangi bir madencilik politikas  metni mevcut de ildir. Ne ülke ve

dünya madencilik faaliyetlerini takip etmekte, ne de herhangi bir envanter

çal mas  yapmaktad r.

Maden leri Genel Müdürlü ü’nün mevcut yap , madencilik sektörünün

pek çok sorununu çözemedi i gibi, bu sektördeki i  kazalar  da önlemeye

yeterli de ildir.

Maden Mühendisleri Odas , A kale kömür oca ndaki kazaya ili kin olarak

da yapm  oldu u a daki tesbit ve önerilerini kamuoyu ile tekrar

payla may  bir görev bilmektedir:

1) Madencilik, do as  gere i içerdi i riskler nedeni ile özellik arz eden,

bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimi gerektiren dünyan n en a r i

kollar ndan birisidir. Söz konusu deneyim ve uzmanl k, uzun y llar hatta

nesiller gerektirmektedir. Son 25 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun

faaliyet alan n daralt lmas  ile iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca

sav  ile uygulan lmaya çal lan giri imler sonucu, ülkemiz madencilik

sektörü yar  yar ya küçültüldü ü gibi, nesillerin bilgi ve deneyim birikimi

de darmada n edilmi , edilmektedir.

Bir yandan ülkemiz madencilik kurulu lar ndaki mevcut birikimin

reddedilerek, madencilik üretimlerinin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz

ki i ve kurulu lara b rak lmas , bu yap rken di er yandan kamusal

denetimin iyice gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz olmas na neden

olmaktad r.

Türkiye’nin önündeki engelin kamu kurulu lar  oldu u, devletin

küçültülmesi ve kamunun faaliyet alan n daralt lmas  ile ülke sorunlar n

çözülebilece i söyleminin madencilik sektörüne yans mas , “kamu

madencilik kurulu lar n kapat lmas , özelle tirilmesi, rödovans ile
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devredilmesi ya da en az ndan kamu kurulu lar n yapmakta oldu u

lerin özel irketlere gördürülmesi” eklinde olmu tur. Ancak bu güne

kadar, madencilik sektöründe özelle tirme ve özelle tirmeye yönelik

olarak yap lan rödovans ve benzeri çal malar n hiçbirisinden olumlu bir

sonuç al namam , madencilik sektörü giderek küçülmü , buna kar n

sektördeki i  kazalar  artm r.

2) Madencilik sektörünün hiçbir sorununu çözemeyen, tersine kendi varl

madencilik sektörüne engel haline gelmi  olan Maden leri Genel

Müdürlü ü’nün mevcut yap  ciddiyetle sorgulanmal , bu birim madencilik

sektörünün ihtiyaçlar na yönelik olarak yeniden yap land lmal r.

Söz konusu birimin personel kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik

bak ndan kesinlikle yetersizdir. Sektördeki kamu kurulu lar nda

deneyimlerinden yararlan labilecek yeterli kadrolar mevcuttur. Hiçbir

ekilde rasyonel olmayan ve politik tercihlerin belirledi i istihdam biçimi

acilen terk edilmeli, görevler i in uzmanlar na b rak lmal r.

yerinin güvenli ine yönelik sorumlulu u, i çi sendikalar n de

payla mas  gerekmektedir. Bu yönde bir denetim ile i çilerin e itim ve

sa klar na ili kin etkin çal malar, sendikalar n birincil görevleri aras nda

yerlerini almal r.

yerlerinde çal an mühendislerin, görevlerini, meslek ahlak  ilkelerinden

sapmadan, yapt klar  i in insan ya am  bak ndan ta  yüksek

risklerin bilincinde olarak yapmalar  gerekmektedir.

3) Üzerinde önemle durdu umuz, sektörde bilim ve teknolojinin

uygulay  olan teknik eleman istihdam n önemi, artan kazalar ile her

seferinde  bir  kez  daha  ve  ac  bir  ekilde  gündeme  gelmi tir.  Yürürlükte

olan yasal mevzuata göre sürdürülen “fenni nezaretçi” uygulamas

yürümemekte, pratikte önemli sorunlara neden olmaktad r. Söz konusu

nezaretçi  sisteminde,  her  nezaretçi  Türkiye’nin  herhangi  bir  yerindeki  10

sahaya ayn  anda bakabilmekte ve maden sahalar na ayda sadece 2 kez
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gitmesi yeterli say lmaktad r. Bu durum, i  güvenli i bak ndan sorunlara

neden oldu u gibi, maden sahalar ndaki üretimin verimsizli ine de yol

açmaktad r.

Her maden i letme faaliyetinde i  güvenli i ve üretim için yeterli say da

maden mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal , i letmenin

özelliklerine ve ta  risklere göre söz konusu mühendisin gerekli

deneyime sahip olmas  mutlaka sa lanmal r. Bu husus, mevcut Maden

Kanunu’nda yap lmak istenen de iklikler ile daha da geriye

götürülmekte, teknik eleman istihdam  ya da e itim gibi hususlar n birer

maliyet unsuru olarak görülmesi sonucu, i letmelerde “emanet maden

mühendisi istihdam ” gibi son derece ak l d  noktalara getirilmek

istenmektedir.

Madencilik sektörünün geli tirilmesine yönelik olu turulacak tüm amaç ve

hedefler ile uygulamalar her eyden önce bilimsel ve teknik temeller

üzerinde geli tirilmelidir. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum

sa layacak ve bunlar  kullanabilecek iyi e itilmi  deneyimli teknik eleman

ve i gücü varl  önemlidir. Sektördeki teknik eleman istihdam n süratle

artt lmas , i  güvenli i ve genel verimlili in art  bak ndan son derece

önemlidir.

Madencilik sektörü, içerdi i riskler nedeniyle di er sektörlere nazaran

özellik arz etmektedir. Bu sektördeki denetimin, dünyadaki uygulamalarda

da oldu u gibi, mutlaka maden mühendisleri taraf ndan yap lmas

gerekmektedir.

4) Rödovans uygulamas , 3213 say  Maden Kanunu’nun birçok hükmüne

ayk  uygulamalar içermekte olup, uygulamada önemli sorunlara neden

olmaktad r. Çe itli kamu ve özel sektör kurulu lar  taraf ndan

uygulanmaya çal lan bu sistem ile; deneyim ve uzmanl k bak ndan

yetersiz firmalara madencilik üretimleri verilmekte, böylelikle hem maden
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kaynaklar n uygun olmayan üretim yöntemleriyle heba edilmesine,

hem de çok say da ölümlü i  kazas na neden olunmaktad r.

Yine, son derece dü ük ücretlerle kaçak ve sendikas z i çi çal rmaya

müsait olan rödovans sisteminde çetele me ve cevher kaçakç  da söz

konusu olup, kamu kurulu lar  ve yöneticileri s kl kla kendilerini çetelerle

kar  kar ya bulmaktad r. Y llard r sürmekte olan rödovans

uygulamas ndan vazgeçilmesi ve kamu kurumlar ndaki mevcut

potansiyellerin do ru planlamalar ve ak lc  yönetim ile ülke kalk nmas na

yönelik harekete geçirilmesinde ülkemiz ad na büyük yarar bulunmaktad r.

Ermenek’te meydana gelen olayda ya am  yitirenlerin yak nlar na

ba sa  diliyor, ac lar  payla yoruz. Madencilik sektöründe giderek

artmakta olan i  kazalar  konusunda ilgilileri uyar yor ve görevlerini

eksiksiz yapmaya, acilen gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

TMMOB
MADEN MÜHEND SLER  ODASI

YÖNET M KURULU
Ankara, Aral k 2003
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BASIN AÇIKLAMASI

Erzurum’un A kale lçesi’nde çal lan Kükürtlü Maden Oca ’nda, 8

ustos 2003 tarihinde meydana gelen i  kazas  sonucu ocakta üretim

yap lan k sm n bir bölümü göçmü , 3 i çi yaralanm , 7 maden i çisi ise

ya am  yitirmi tir.

2002 y na kadar Türkiye Kömür letmeleri Kurumu (TK ) taraf ndan

çal lan Erzurum A kale Kükürtlü Kömür Oca , maliyetlerin yüksekli i

ve verimsizlik gerekçeleriyle kapat lm , yine ayn  y l rödovans (kiralama)

ihalesine ç larak ihaleye teklif veren tek irket olan Erzurum A kale

Çimento Sanayii A. .’ye ruhsat  TK  de kalmak üzere devredilmi tir.

Söz konusu irket, 2002 y  Aral k ay nda üretime ba lam  ve kazan n

oldu u tarihe kadar ocaktan yakla k 10.000 ton kömür üretimi

gerçekle tirmi tir. Bu üretimin kar  olarak iktisadi kamu hizmeti

kurulu unun ald  rödovans (kira) ücreti 12 milyar Türk Liras  olmu tur.

Yap lan sözle me gere i irketin y lda 20.000 ton kömür üretimini

gerçekle tirmesi gerekmektedir.

Kazan n olu tu u kömür oca , ko ullar  itibariyle ülkemizdeki en zorlu

üretim yerlerinden birisidir. Yüzeyden yakla k 250 metre derinde ve son

derece güç do a ko ullar nda çal may  gerektirmektedir. Kömür üretimi

yap lan noktalara ortalama 30 derece e imli yer alt  yollar ndan

ula labilmekte, üretim, 60–70 derece e imli, ince kömür tabakalar ndan

yap lmaktad r. Yan  ve patlay  gazlar  da ihtiva eden ortam, kaza

olas  bak ndan son derece büyük riskler ta maktad r. Söz konusu

güç ko ullarda üretim yap labilmesi, birikim, deneyim ve uzmanl k

gerektirmektedir.

Kaza sonras  Odam z taraf ndan da ocakta incelemeler yap lm , i letmeyi

çal ran irket taraf ndan; böylesine güç çal ma ko ullar na uygun

üretim yapabilecek yeterlikte deneyime sahip olmayan teknik eleman ve

çi çal ld  belirlenmi tir.
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Söz konusu irket taraf ndan deneyimsiz personel istihdam , i letme

yönteminin hatal  uygulanmas na ve emniyet tedbirlerinin gerekti i gibi

al namamas na neden olmu , kaza kaç lmaz hale gelmi tir.

Buna kar n, irketin üretim yapt  yakla k 8 ayl k süre içerisinde,

böylesine büyük risk ta yan i yerinin ilgili birimlerce gerekti i ekilde

denetlenmedi i anla lm r.

Yine, i letmede çal anlar n, yapt klar  i le hiçbir ekilde orant  olmayan

son derece dü ük ücretlerle çal ld klar , i  güvencelerinin bulunmad

ve sendikala ma çal malar n i ten at lma nedeni oldu u belirlenmi tir.

Maden Mühendisleri Odas , söz konusu olayla ilgili olarak, a daki tesbit

ve önerilerini kamuoyu ile payla may  bir görev bimektedir:

1) Madencilik, do as  gere i içerdi i riskler nedeni ile özellik arz eden,

bilgi, deneyim, uzmanl k ve sürekli denetimi gerektiren dünyan n en a r i

kollar ndan birisidir. Söz konusu deneyim ve uzmanl k, uzun y llar hatta

nesiller gerektirmektedir. Son 25 y ld r devletin küçültülmesi, kamunun

faaliyet alan n daralt lmas  ile iktisadi etkinlik ve verimlili in sa lanaca

sav  ile uygulan lmaya çal lan giri imler sonucu, ülkemiz madencilik

sektörü yar  yar ya küçültüldü ü gibi, nesillerin bilgi ve deneyim birikimi

de darmada n edilmi , edilmektedir.

Bir yandan ülkemiz madencilik kurulu lar ndaki mevcut birikimin

reddedilerek, madencilik üretimlerinin yetersiz, donan ms z ve deneyimsiz

ki i ve kurulu lara b rak lmas , bu yap rken di er yandan kamusal

denetimin iyice gev etilmesi böylesi kazalar n kaç lmaz olmas na neden

olmaktad r.

2) Türkiye’nin önündeki engelin kamu kurulu lar  oldu u, devletin

küçültülmesi ve kamunun faaliyet alan n daralt lmas  ile ülke sorunlar n

çözülebilece i söylemi son 25 y ld r yo un propaganda deste i ile

söylenegelmektedir. Bu söylemin madencilik sektörüne yans mas , “kamu
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madencilik kurulu lar n kapat lmas , özelle tirilmesi, rödovans ile

devredilmesi ya da en az ndan kamu kurulu lar n yapmakta oldu u

lerin özel irketlere gördürülmesi gere i” olmu tur. Ancak bu güne

kadar, madencilik sektöründe özelle tirme ve özelle tirmeye yönelik

olarak yap lan rödovans ve benzeri çal malar n hiçbirisinden olumlu bir

sonuç al namam , madencilik sektörü giderek küçülmü , buna kar n

sektördeki i  kazalar  artm r.

3) Üzerinde önemle durdu umuz, sektörde bilim ve teknolojinin

uygulay  olan teknik eleman istihdam n önemi, kaza ile bir kez daha

ve ac  bir ekilde gündeme gelmi tir. Yürürlükte olan yasal mevzuata göre

her maden sahas na bir “fenni nezaretçi” uygulamas  yürümemekte,

pratikte önemli sorunlara neden olmaktad r. Söz konusu nezaretçi

sisteminde her nezaretçi Türkiye’nin herhangi bir yerindeki 10 sahaya ayn

anda bakabilmekte ve maden sahalar na ayda sadece 2 kez gitmeleri

yeterli say lmaktad r. Bu durum maden sahalar ndaki üretimin

verimsizli ine neden oldu u gibi i  güvenli i bak ndan da sorunlara

neden olmaktad r.

Her maden i letme faaliyetinde i  güvenli i ve üretim için yeterli say da

maden mühendisinin daimi istihdam  zorunlu olmal , i letmenin

özelliklerine ve ta  risklere göre söz konusu mühendisin gerekli

deneyime sahip olmas  mutlaka sa lanmal r. Bu husus, mevcut Maden

Kanunu’nda yap lmak istenen de iklikler ile daha da geriye

götürülmekte, teknik eleman istihdam  ya da e itim gibi hususlar n birer

maliyet unsuru olarak görülmesi sonucu, i letmelerde “emanet maden

mühendisi istihdam ” gibi son derece ak l d  noktalara getirilmek

istenmektedir.

Madencilik sektörünün geli tirilmesine yönelik olu turulacak tüm amaç ve

hedefler ile uygulamalar her eyden önce bilimsel ve teknik temeller

üzerine geli tirilmelidir. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum

sa layacak ve bunlar  kullanabilecek iyi e itilmi  deneyimli teknik eleman
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ve i gücü varl  önemlidir. Sektördeki teknik eleman istihdam n süratle

artt lmas , i  güvenli i ve genel verimlili in art  bak ndan son derece

önemlidir.

4) Rödovans uygulamas , 3213 say  Maden Kanunu’nun birçok hükmüne

ayk  uygulamalar içermekte olup, uygulamada önemli sorunlara neden

olmaktad r. Türkiye Ta kömürü Kurumu ve Eti Holding A. . taraf ndan da

uygulanmaya çal lan bu sistem ile; deneyim ve uzmanl k bak ndan

yetersiz firmalara madencilik üretimleri verilmekte, böylelikle hem maden

kaynaklar n uygun olmayan üretim yöntemleriyle heba edilmesine,

hem de çok say da ölümlü i  kazas na neden olunmaktad r.

Yine, son derece dü ük ücretlerle kaçak ve sendikas z i çi çal rmaya

müsait olan rödovans sisteminde çetele me ve cevher kaçakç  da söz

konusu olup, kamu kurulu lar  ve yöneticileri s kl kla kendilerini çetelerle

kar  kar ya bulmaktad r. Y llard r sürmekte olan rödovans

uygulamas ndan vazgeçilmesi ve kamu kurumlar ndaki mevcut

potansiyellerin do ru planlamalar ve ak lc  yönetim ile ülke kalk nmas na

yönelik harekete geçirilmesinde ülkemiz ad na büyük yarar bulunmaktad r.

Kamuoyunun bilgisine sunar z.

TMMOB
MADENMÜHEND SLER ODASI

YÖNET M KURULU

Ankara, A ustos 2003


