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yayılmaları. 
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Ateşçi: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek 

üzere, yeterlik belgesine sahip kişi. 

Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin 

patlatılması. 

Atım: Ateşleme işlemi sonunda serbestleşen maden veya ortu 

tabakası kitlesi. 

Ayak: Maden içerisinde, iki galeri arasında cephe hâlinde üretim 

yapılan yer. 

Baca: Maden içerisinden sürülen galeri. 

Bağ: Normal olarak iki yan direk ve yatay direkten ibaret ağaç veya 

madenî tahkimat ünitesi. 

Baraj: Yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici 

engeller. 

Başyukarı: Yan taşta veya damar içerisinde aşağıdan yukarı doğru sürülen 

meyilli yol. 

Bür: Yer üstüyle bağlantısı olmayan kuyu. 

Cebri Havalandırma: Tali havalandırma. 

Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve 

ızgaralarda görevli çalışanların ve ateşleme görevlilerinin 

korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde 

yapılan yuvalar. 
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yayılmaları. 

Arın: Ayak, taban veya galeri ilerlemelerinde cevher, komur veya 

taşta üretim ve ilerleme çalışmalarının yöneldiği dikey yüzey 

parçası. 

Ateşçi: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek 

üzere, yeterlik belgesine sahip kişi. 

Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin 

patlatılması. 

Atım: Ateşleme işlemi sonunda serbestleşen maden veya ortu 

tabakası kitlesi. 

Ayak: Maden içerisinde, iki galeri arasında cephe hâlinde üretim 

yapılan yer. 

Baca: Maden içerisinden sürülen galeri. 

Bağ: Normal olarak iki yan direk ve yatay direkten ibaret ağaç veya 

madenî tahkimat ünitesi. 

Baraj: Yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici 

engeller. 

Başyukarı: Yan taşta veya damar içerisinde aşağıdan yukarı doğru sürülen 

meyilli yol. 

Bür: Yer üstüyle bağlantısı olmayan kuyu. 

Cebri Havalandırma: Tali havalandırma. 

Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve 

ızgaralarda görevli çalışanların ve ateşleme görevlilerinin 

korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde 

yapılan yuvalar. 
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Çatlak (Kavlak) sökümü: Ana kitleden ayrılmış, düşebilecek durumdaki parçaların 

temizlenmesi. 

Çatlak (Kavlak): Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçalar. 

Çelik Tahkimat: Çelikten yapılmış birimlerle kurulan tahkimat düzeninin tümü. 

Çıkış Havası: Ocakta kullanılıp nefeslikten dışarı atılan kirli hava. 

Debi: Gaz veya sıvıların, aktığı yerin muayyen bir kesitinden, birim 

zamanda geçen miktar. 

Degaj: Ani gaz boşalması. 

Dekapaj : Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki ortu 

tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, 

toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının 

düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve 

bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümü. 

Desandre: Yer altında baş aşağı sürülen eğimli yolları, 

Devlet Hakkı: Yürürlükteki Maden Kanunu’na göre, maden sahasından 

çıkarılacak madenin ocak başı satış tutarından ödenmesi zaruri 

olan meblağ. 

Devre Kesici: Elektrik motorlarını; kısa devre, aşırı yükleme, faz kesilmesi 

ve toprak kacaklarına karşı koruyan düzen. 

Doğal Havalandırma: Yer altı maden ocaklarında, hava giriş-çıkış noktaları 

arasındaki kot farkı ve yoğunluk farkından dolayı pervane, 

vantilatör gibi herhangi bir mekanik teçhizat olmadan, içeride 

hava akımı yaratılarak yapılan havalandırma yöntemi 

Dolgu (Ramble) Yer altında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle 

doldurulması. 
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Domuzdamı: Travers parçaları, ozel hazırlanmış direkler veya bunların 

arasında profil demirleri de kullanılarak dikdörtgen veya kare 

prizma şeklinde tavanı tutan özel tahkimat birimi. 

Ex-proof Ekipman/Cihaz: Tam olarak teknik bir Türkçe çevrisi henüz yapılmamış 

olmakla birlikte, ex-proof kelimesi “Explosion Proof”un 

kısaltması olduğundan bu kelime, “patlamaya karşı korunaklı” 

olarak da çevirilebilir. Patlayıcı ortamlarda korunaksız 

ekipman ve cihazlardan kaynaklı elektrik arkı, statik elektrik 

ya da aşırı yüzey sıcaklığı patlamaya yol açabilir. Kullanılan 

ekipman ve cihazların ex-proof özelikte olması, ekipman yada 

cihazlarda oluşan ark vb. alev kaynaklarının patlayıcı ortam ile 

buluşmasını engeller. 

Fay: Tektonik olaylar sonunda tabakaların kırılması veya kesilmesi 

sonucu meydana gelen kayma düzlemleri. 

Fırça: Tahkimat bağlarının birlikte çalışmalarını sağlamak ve bağ 

aralıklarını eşit mesafelerde tutmak için, bağlar arasına vurulan 

ince direk parçaları. 

Formasyon: Kayaç sınıflamasının temel birimi olan ve haritaya 

gecirilebilen ve derine doğru izlenebilen alt ve üstten sınırlı 

homojen kayaç oluşumu. 

Galeri Tahkimatı: Galeriyi çalışılabilir duruma sokmak ve açık tutmak için ağaç, 

demir ve beton kullanarak yapılan bağ. 

Galeri: Yeraltında acılan gecit yolu. 

Gaz Drenajı: Çevredeki formasyonlarda bulunan metan gazının, ocak 

havasına karışmadan önce emilmesini sağlamak amacıyla 

yapılan işlem. 

Gaz İntişarı: Kömür veya yan kayaçtan gelen ve uzun bir süre devam eden 

gaz çıkışı, gaz boşalması. 
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Göçük: Yer altı imalatında tahkimatın yetersizliği veya eskiyip 

dayanıklılığını kaybetmesi sonucu tavanın göçmesi hâli. 

Görünür Rezerv: Ocak içinde yapılan galeri, desandre, yarma vb. çalışmaları ile 

devamlılık arz eden yataklarda uç yanı açılmış bulunan maden 

kesimlerini belirleyen rezerv kavramı. Görünür rezerv 

kısmında istihsal için gerekli olan bilgilerin tespit edilmiş 

olması istenir. Görünür rezerv işletmelerde; “çıkarılmaya 

hazır” ve “cıkarılmaya hazır değil” (belirli) diye iki ayrı 

rakamla ifade edilir. Uygulamada, görünür rezervin hata sınırı, 

çok iyi bilinen yataklarda �}%5, genellikle }%20 olarak kabul 

edilir. 

Grizu: Metanın havayla karışımı. 

Have: Klasik usulde bir üretim vardiyasında yapılması gereken 

(asgari) ilerleme mesafesi. Mekanize ayaklarda have 1.25 

m’dir. 

İlerleme: Galeri sürülmesinde her bir ateşleme sonunda elde edilen 

ilerleme miktarı, Sondajda delme işlemi. 

İnset: Kuyunun dibinden veya herhangi bir yerinden yapılan lağım 

girişi. 

Kaçamak Yolu: Grizu, yangın vb. tehlike hâllerinde, insanları taze hava 

akımının bulunduğu yere ulaştıran yol. 

Kademe: Açık ocaklarda iş makinelerinin teknik özellikleri ile arazinin 

fiziksel ve jeoloji yapısına bağlı olarak belirlenen yükseklikte 

yatay dilimler. (Basamak) 

Kama: Ağaç veya madenî bağların arkasını pekiştirmek ve tahkimatın 

normal çalışmasını sağlamak için kullanılan ve testere ile 

ortasından (ekseninden) kesilmiş ince maden direğinin bir 

tarafı. 
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Karbonmonoksit (CO): Karbonlu maddelerin yüksek ısıda ve oksijen azlığı olan 

yerlerde veya bunların yavaş yanması dolayısıyla teşekkül 

eden yanıcı ve özellikle zehirleyici, kâfi derecede oksijen 

alabildiği takdirde karbondioksit hâline geçen gaz. 

Karo: Maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yer üstü 

tesislerinin bulunduğu alan. 

Karot: Yer altında bulunan formasyonlar hakkında bilgi edinmek 

üzere geliştirilen özel delici uçlar yardımıyla sondaj 

yapılırken; doğal formasyondan kesilerek alınan silindirik 

numune. 

Kavlak: Bkz.: Çatlak 

Kelebe Bkz.: Bür 

Kızışma: Kömür madenlerinde, panolarda uygun olmayan havalandırma 

veya stoklardaki kömürlerde kömürün veya kömür içinde 

bulunan piritin yavaş yanması sonucu meydana gelen ısının 

dağılmaması sonucu kömür ısısının yükselmesi. Kömürün 

kızışmasının artması sonucu yavaş yanma, açık alevli yanmaya 

dönüşebilir. Buna spontane (kendiliğinden tutuşma) yangın 

denir. 

Kişisel Koruyucu ve 

Donanım 

(KKD) 

Çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek 

hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin 

özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince 

kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu 

ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb. 

koruyucular. 

Konveyör: Yatay veya az meyilli yerlerde çalışan ya malzemenin 

dokulduğu zeminin hareket etmesi (band) suretiyle veya oluk 

üzerinde bulunan zincirin çekilmesiyle taşıma yapan düzen.  
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Kömür Tozu İnfilakı: Havada asılı hâlde bulunan (1 m3te 40-2.000 gr) kömür 

tozunun infilak etmesi olayı. Genellikle grizu infilakından 

sonra meydana gelen ikinci patlama, grizu infilakının etkisi ile 

çevrede bulunan kömür tozlarının havaya karışması sonucu, 

kömür tozu infilakından ileri gelir. 

Lağım: Taş içinde sürülen galeride patlayıcı madde doldurmak için 

delinen delik. 

Lavvar: Kömür madenciliğinde kömürü yıkama (hazırlama ve 

zenginleştirme) tesisi.  

Martopikör : Basınclı hava ile calışan kazı veya taş sökme makinesi. 

Mekanik Havalandırma: Yer altı maden ocaklarında, vantilatörler yardımıyla yapılan 

havalandırma yöntemidir. Bu işlem aksiyal ve radyal 

vantilatörler yardımıyla gerçekleştirilir. 

Mostra: Yeryüzünde bir madenin açığa çıkmış ve çıplak göz ile 

görülen kısmı, yani maden yatağının yüzeyi ile yeryüzünün ara 

kesiti. 

Muhtemel Rezerv: İki boyutu ile belirlenmiş olan ve devamlılığı konusunda 

görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden 

kütlesini belirleyen bir kavram olup prospeksiyon çalışmaları, 

jeolojik ve jeofizik etütleri tamamlanan madenin muhtemel 

bulunduğunu gösteren rezerv sınıfı. Pratikte muhtemel 

rezervin hata sınırı genellikle }20-40 olarak kabul edilir. 

Nefeslik: Havalandırma bacası ve kaçamak yolu. Bir kapalı işletmede 

ocak içindeki havanın ocaktan çıkışını veya aspiratorle 

emilmesini sağlayan kuyu, galeri vb. ile hava çıkış veya dönüş 

yolu. 

Ocak: Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yer altındaki bütün kazıları, 

bu kazılardan çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı ve düz 
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galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, 

havalandırma tesislerini, yer altında kullanılan enerjinin 

sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisler; açık 

işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu 

kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalar. 

Pano: Yer altı işletmesi uygulanan bir damarda mostra ve muayyen 

bir kat veya iki kat arasında kalan işletmeye alınmış damar 

kısmı. 

Pnömatik: Hava basıncı ile çalışan sistem. 

Rekup: Ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil 

galeriler. 

Rekültivasyon : Madencilik faaliyeti yapılan alanın madencilik sonrası 

kullanımı için hazırlanmasına yönelik işlemler. (Islah 

Çalışmaları) 

Rezerv: Bir maden yatağından ya da havzasında henüz işletilmemiş 

maden miktarının kısa vadede ekonomik olan ve belirlilik 

gösteren kısmı. 

Rodövans: Gercek veya tüzel bir kişiliğe lisans sözleşmesiyle devredilen 

telif hakkı icin, hak sahibine yapılan odeme. 

Seri Havalandırma: Kapalı ocaklarda birden fazla calışma yerinin ardı ardına, aynı 

hava akımı ile havalandırılması.  

Sıkılama: Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan 

boşluğun gerektiği biçimde doldurulması. 

Şist: Killi bir kayacın kalın ortu tabakaları altında mekanik etkilerle 

sertleşmesi (şistleşmesi) ile meydana gelen kayaç. Siyah renkli 

şistlerin içinde bir miktar kömür vardır.  

Taban: Maden ocağı içerisinde açılan boşlukların altındaki yatay veya 
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eğimli düzlem (galeri tabanı); tabaka hâlindeki maden 

yatakları duşunulduğunde madenin alt sınırını teşkil eden 

yüzey (damar tabanı). 

Taban-Tavan Galerileri: Maden yataklarında işletme metodunu uygulamak, üretim 

yerinde ulaşım, havalandırma ve nakliyatı sağlamak için damar 

istikametinde damar tabanını (tavanını) takip ederek sürülen 

galeriler. 

Tahkimat: Maden ocağını teşkil eden galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal 

ve can emniyeti bakımından çalışılabilir durumda tutmak için 

yerine göre ağaç, demir ve beton kullanılarak yapılan takviye. 

Tali Havalandırma: Kapalı işletmede ana havalandırma şebekesi dışında kalan 

yani; normal havalandırmanın ulaşamadığı galeri, kuyu, lağım 

vb. yerlerin ana havalandırma ile irtibatlı olarak temiz hava 

tarafına kurulan ek havalandırma düzenleri ile 

havalandırılması; İkincil havalandırma. Bu tür havalandırmada 

tali vantilator (ikincil vantilator) kullanılır. 

Tamburlu Kesici: Ayak zincirli konveyor üzerinde hareket ederek üzerinde kesici 

dişleri bulunan tek veya çift tamburun döndürülmesi suretiyle 

madeni kesip zincirli konveyorun üzerine aktaran 

mekanizasyon aracı. 

Topuk: İşletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımları. 
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KISALTMALAR TABLOSU 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

ABET Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) 

AFAD Afet ve Acil Durum Başkanlığı 

ARGE Araştırma Geliştirme 

AŞ Anonim Şirket 

ATEX Patlayıcı Ortam (Atmospheres Explosibe) 

BM Birleşmiş Milletler 

BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi 

CBS Coğrafi Bilgi Sistemi 

CE Avrupa Birliği Uygunluk Belgesi (Certificate of European Union) 

CEO Yönetim Kurulu Başkanı (Chief Executive Officer) 

CFD Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (Computational Fluid Dynamics) 

CFR  Federal Düzenlemeler Kanunu (Code of Federal Regulations) 

CMM Kömür Üretiminden Metan Elde Edilmesi (Coal Mine Methane) 

COHb Karboksihemoglobin 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirme 

ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

DDY Devlet Demir Yolları 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı 

EEC Avrupa Ekonomi Topluluğu (European Economy Community) 

EN Avrupa Birliği Standartları (European Norm) 



‒ xxxii ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)XVII 

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

EÜAŞ Elektrik Uretim Anonim Şirketi 

GLİ Garp Linyitleri İşletmesi Muessesesi 

GMI Küresel Metan Girişimi (Global Methane Inititative) 

GPR Yer Radarı (Ground Penetration Radar) 

GPS Küresel Konumlama Sistemi (Global Positioning System) 

GSM Gayri Sıhhi Müessese 

GSYH Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 

GSYH Gayri-Safi Yurt İçi Hasıla 

ICD Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (International Classification of 
Diseases) 

ICMM Uluslararası Madencilik ve Metal Konseyi (International Council of Mining 
and Metals 

ILO Uluslararası Calışma Teşkilatı (International Labor Organization) 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

İSGGM İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İSGİP Türkiye’de İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
İyileştirilmesi Projesi 

İSGÜM İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 

İŞKUR Turkiye İş Kurumu 

İTKB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Kcal/kg Kilo kalori / kilogram 

KHK Kanun Hükmünde Kararname 

KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü 

KKD Kişisel Koruyucu Donanım 

KOBİ Küçük ve Orta Boydaki İşletmeler 
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KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı 

KWh Kilo Watt Saat 

MABİS Maden Bilgi Sistemi 

MESİAD Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği 

MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

MİH Maden İmalat Haritası 

MSHA Maden Güvenliği ve Sağlık İdaresi (Mine Safety and Health 
Administration) 

MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

MTPE Milyon Ton Petrol Eş Değeri 

MW Mega Watt 

NIOSH Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (National Institute for 
Occupational Safety and Health) 

OMSHR Maden Güvenliği ve Sağlığı Araştırma Ofisi (Office of Mine Safety and 
Health Research) 

PPM Milyonda bir ( Parts Per million) 

SAKOM Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SMM Serbest Maden Mühendisi 

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

SYDF Sosyal Yardım Dayanışma Fonu 

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

TPIC Turkish Petroleum International Company 

TSE Türk Standartları Enstitüsü 
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TÜRKAK Türkiye Akreditasyon Kurumu 

TWh Terra Watt Saat 

UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 

WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation) 

YÖK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

YPK Yüksek Planlama Kurulu 
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UNUTMA, UNUTTURMA 
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Vurduk kazmayı kömüre, 
Helal olsun diye kazanç, 
Bir sekte vurdu ömüre, 
Geleceğe olan inanç. 

A.R. ALABOYUN 
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KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

Manisa ili Soma ilçesi Karanlık Dere Mevkii Eynez Köyü’nde, 13 Mayıs 2014 
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Altan KARAPAŞAOĞLU başkanlığında bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur. 

“Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu; 2010 yılı Mayıs ayında 

raporunu tamamlayarak TBMM’ye ve kamuoyuna sunmuştur. Komisyonun çalışmaları ve 

önerilerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Ayrıca, bu Kanun’a dayanarak ve Avrupa 

Birliği Direktifleri doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” yeniden düzenlenerek 19 Eylül 

2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeleri doğrultusunda, bu yıl 

Mart ayı içerisinde Eynez Yer Altı Kömür Ocağı’nda yapılan denetimlerde mevzuata 

aykırı bir durum olmadığının belirlenmesi, yine çeşitli söylemlerde ocağın en son üretim 

tekniklerine sahip olduğunun ifade edilmesine rağmen 301 çalışanımızın hayatını 

kaybettiği elim kaza meydana gelmiştir. 13 Mayıs 2014 tarihinde Milletimizi üzüntüye 

boğan bu elim kazanın, tüm boyutlarıyla araştırılarak aydınlatılması, her şeyden önce 

hayatını kaybeden madencilerimize karşı bir borç olmasının yanında, böyle elim kazanın 

bir daha tekrarlanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda; sosyal açıdan kazanın oluş nedenleri konusunda toplumsal duyarlılığı 

arttıran Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı kazasının detaylı bir şekilde araştırılarak, 

böyle bir kazanın bir daha tekrarlanmaması için, bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzük’ün 104 

ve 105’inci maddeleri uyarınca TBMM Başkanlığı’na her partiden milletvekillerince 11 

adet önerge verilmiştir. TBMM Genel Kurulu’nda bu önergelerin birleştirilerek kabul 

edilmesinden sonra; “Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak 

Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması 

Komisyonu” 21.05.2014 tarihinde kurulmuştur. 

Kamuoyunda bilinen adıyla Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı Kazasını Araştırma 

Komisyonunun görev ve yetkileri Anayasanın 98’inci ile TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci 

maddelerinde tadat edilmiştir. Buna göre 4 Haziran 2014 tarihinde çalışmalarına başlayan 

Meclis Araştırması Komisyonu’nun:  

- Görevi iki bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölüm; Manisa’nın Soma İlçesinde başta 
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13 Mayıs 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarının araştırılmasıdır. 

İkinci bölüm ise yer altı madencilik sektöründe alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin belirlenmesidir.  

 - Yetkisi ise; Anayasanın 98’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, kendisine 

verilen görev kapsamında, “bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret” şeklinde 

belirlenmiştir.  

Komisyon araştırmasını, TBMM, İç Tüzüğü’nün 105’inci Maddesi ve 

Parlamento’nun bu güne kadarki uygulamaları çerçevesinde;  

- Kamu kurumlarından, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak,  

- Gerekli gördüğünde uygun bulduğu uzmanların bilgilerine başvurmak, şeklinde 

tamamlamıştır.  

Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalmaktadır.  

Soma Eynez Yer Altı Ocağı Kazasını Araştırma Komisyonu, belirtilen görev ve yetki 

çerçevesinde, 04.06.2014 tarihinde çalışmalarına başlamış, yaklaşık 4 aylık çalışma süresi 

içerisinde, TBMM’de 17 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda; 

a) Kömürün oluşumu ve özellikleri ile Soma’daki madenlerin topoğrafik yapısı, 

fiziki ve teknik şartları,  

b) Genel olarak kömür madenlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile işçilerin sosyal 

hakları ile bu konuların Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi,  

c) Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandırma sistemi ile 

Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi,  

d) Genel afet yönetimi, Manisa-Soma maden kazasındaki kurtarma faaliyetleri, Soma 

maden kazası gibi teknik donanım gerektiren kurtarma operasyonlarındaki hazırlık düzeyi 

ve alınması gereken dersler 

olmak üzere, kömür sektöründen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden, özel 

kurum temsilcileri, meslek örgütlerinden, sendikalardan, öğretim üyelerinden ve konunun 

uzmanlarından yazılı ve sözlü bilgi alınmıştır.  
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Komisyonu” 21.05.2014 tarihinde kurulmuştur. 

Kamuoyunda bilinen adıyla Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı Kazasını Araştırma 

Komisyonunun görev ve yetkileri Anayasanın 98’inci ile TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci 

maddelerinde tadat edilmiştir. Buna göre 4 Haziran 2014 tarihinde çalışmalarına başlayan 

Meclis Araştırması Komisyonu’nun:  

- Görevi iki bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölüm; Manisa’nın Soma İlçesinde başta 



‒ 6 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
4 

Meclis Araştırması Komisyonu’nun amacı; kişi ya da kuruluşları suçlamak 

değil, kazanın nedenleri, oluş şekli ile bu kaza ile belirginleşen sorunların, mümkün 

olan bilimsel yaklaşımla analiz edilerek bir daha böyle elim kazaların yaşanmaması 

için öneriler geliştirmektir. 

Komisyonumuzda yapılan toplantılar yanında, yurt içinde konu ile ilgili 

inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Komisyon üyeleri ile Komisyon uzmanlarının 

katılımıyla çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda; 

1) Komisyonumuz ilk çalışma ziyaretini 08-10 Haziran 2014 tarihlerinde maden

kazasının meydana geldiği Soma ilçesine yapmış, çalışma ziyaretinin ilk günü 09.06.2014 

tarihinde, komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda tespit edilen ve maden kazasında 

vefat eden on işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulunulmuş, ikinci günü 10.06.2014 

tarihinde ise, kazadan sağ kurtulan işçi ve işçilerin yakınları ile görüşme yapılmıştır.  

2) 26 Haziran 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Makamı’na, komisyon çalışmaları

hakkında bilgi arz etmek amacıyla bir ziyarette bulunulmuştur. Bu toplantıda, Sayın 

Cumhurbaşkanına komisyon çalışmaları hakkında kısa bilgi arz edildikten sonra, 

komisyonun hazırlayacağı raporun, diğer Meclis araştırması komisyonu raporlarından çok 

farklı, konunun hassasiyeti de göz önüne alınarak ekonomik ve sosyal açıdan toplumun her 

kesimine hitap edecek nitelikte bir rapor olacağı ifade edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ise: 

bir daha Soma Eynez Ocağı kazası gibi kazaların meydana gelmemesi amacıyla, konunun 

bütün yönleri ile hukuksal ve kurumsal yapı değişiklikleri dâhil, sistematik olarak ele 

alınması, yapılması gerekenlerin bir takvime bağlanıp, bu önerilerin gerçekleştirilmesinin 

de takip edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

3) 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde yine Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu

Taşkömürü İşletme Müessesesine bir günlük bir çalışma ziyaretinde bulunularak çalışma 

kapsamında TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi yer altı kömür ocağı, merkez 

tahlisiye istasyonu, alev sızdırmazlık test istasyonu ve AR-GE laboratuvarları ziyaret 

edilerek incelenmiş, ayrıca kurum yöneticileri, Soma’ya giden tahlisiye ekipleri, işçiler ve 

sendika temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. 

4) Komisyonumuz, 24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında, belli bir bölümüne kadar

açılan Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı’nda kazanın nedenleri ile ilgili bulguları 

araştırmak, maden kazası sırasında kaza mahallinde olup doğrudan Soma Eynez Ocağı 

kazasının tanığı işçiler ve söz konusu kaza nedeniyle tutuklu bulunanlar ile görüşmek üzere 
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Manisa ili Soma ilçesi ile İzmir ili Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları 

Kampüsüne bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.  

- Çalışma ziyaretinin birinci günü, 25 Eylül 2014 tarihinde, Komisyonumuz 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye bağlı, kazanın meydana geldiği Eynez Yer Altı 

Kömür Ocağında Saat 12.30-15:00 arasında, bir inceleme çalışmasında bulunmuştur. 

Eynez Yeraltı Kömür Ocağı’na, iş sağlığı ve güvenliği açısından, çalışma ziyaretine 

katılan 14 Milletvekili, 2 uzman ve bir kameramandan oluşan bir heyet inmiştir. Bu 

heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri ile birlikte, kulikar (yer altı maden 

ocağı nakliye aracı) ile 800 metre ve yürüyerek 300 metre olmak üzere ana galeriden 

yaklaşık 1100 metre yangın barajının olduğu yere kadar inmiştir. Bu nokta, kaza 

yerine yaklaşık 900 metre uzaklıktaydı. Komisyonumuz bu mahalde; kaza sırasında 

oluşan yangın sonucu meydana gelen tahkimattaki kama yanması gibi izler ile 

yanmış kablo benzeri maddeleri tespit ederek bunları ex-proof fotoğraf makinesi ile 

belgelendirmiştir. Eynez Yer Altı Ocağı incelemesinden sonra, karşılaştırma 

yapabilmek amacıyla aynı şirkete ait, tam mekaniza üretim yapma hazırlığında olan 

Işıklar Yer Altı Kömür Ocağı’nda incelemede bulunulmuştur.  

- Ziyaretin ikinci günü olan 26 Eylül 2014 tarihinde, Soma Eynez Ocağı kazası 

sırasında, kurtarma ekibinde olanlar ile kaza mahallinde olup doğrudan olayın tanığı 

işçiler ile görüşme yapılmıştır.  

- Üçüncü gün 27 Eylül 2014 tarihinde ise, Soma Eynez Ocağı kazası nedeniyle 

tutuklu bulunan, kaza tarihinde Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan V. Can 

GÜRKAN, Soma Holding Maden İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan DOĞRU, 

Soma Eynez Ocağı İşletme Müdürü Akın ÇELİK ve vardiya amirleri ile İzmir ili 

Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüşülmüştür.  

5) 30 Ekim 2014 tarihinde, Komisyonumuz, kazanın meydana geldiği Soma Eynez

Yer Altı Kömür İşletmesi Sahası’na, daha önce gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerinde 

görülemeyen kaza mahallinde uzmanlarla birlikte inceleme yaparak kazanın oluş nedenleri 

ile ilgili bulguları tahlil edilebilmek amacıyla, Manisa’nın Soma ilçesine bir günlük 

inceleme ziyaretinde bulunmuştur. Bu çalışma ziyareti; saat 14:00-18:00 arasında 

gerçekleştirilmiş ve Kaza mahallinde ex-proof kameralar ile bazı bulgular kayda alınmıştır.  

- 30 Ekim 2014 Perşembe günü Eynez Ocağı’na, 9 Milletvekili, 8 uzman ve bir 

kameramandan oluşan heyet inmiştir. Bu heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin 
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yetkilileri ile birlikte, kulikar (yer altı maden ocağı nakliye aracı) ile 800 metre ve 

yürüyerek 700 metre olmak üzere ana galeriden yaklaşık 1500 metre, kaza sonrası 

çöken noktaya kadar inmiştir. Kaza yerine yaklaşık 450 metre uzaklıkta olan bu 

noktada; Komisyon üyeleri ve uzmanlar iki gruba ayrılmıştır. 1. Grup; 15:00-17:00 

saatleri arasında, 450 metrelik mesafeyi, kaza anında ve sonrasında yaşanan 

deformasyon nedeni ile kesit alanı daralmış, tahkimatı zarar görmüş galerilerden 

eğilerek ve sürünerek almıştır.  

- Kazaya neden olan yangının başlangıç noktası olarak kabul edilen 4 numaralı 

nakliye bandının bulunduğu galeride, yangın sonucu kamaların yanması ve tavan 

taşının kırılarak göçmesi neticesinde oluşmuş boşluklar, göçükten düşen kaya 

parçaları gibi izler ile yanmış kablo, konveyör bandı ve benzeri maddeler tespit 

edilerek bunlar ex-proof fotoğraf makinesi ile belgelenmiş, ortamda video çekimi 

yapılmıştır. Aynı şekilde, 2. Grup da, 16:00-17:30 saatleri arasında incelemelerde 

bulunmuştur. 

6) Son olarak Komisyonumuzca, 30 Ekim 2014 tarihinde Soma Eynez Ocağı Kaza

tarihinden itibaren kaza mahalline ilk defa girileceğinden, kazanın oluş nedenleri ile ilgili 

bulguların sağlıklı tahlil edilebilmesi amacıyla bazı ölçümler yapılması gerektiği 

değerlendirilmiş, bu değerlendirme kapsamında, Komisyonumuzun 30 Ekimde 2014 

tarihinde gerçekleştireceği çalışma ziyaretinin ön hazırlığını yapmak, kaza mahalli 

inceleme bulguları doğrultusunda alanda sabit ve seyyar gaz ölçüm cihazlarından alınan 

verileri analiz etmek amacıyla Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER başkanlığında uzmanlardan 

oluşan bir ekip 27 Ekim – 02 Kasım 2014 tarihleri arasında Soma Eynez Ocağı kazası 

mahallinde ve işletme sahasında araştırmalarda bulunmuştur. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışma ziyaretleri yanında Komisyonumuz’a yapılan 

ziyaretler de olmuştur.  

- 19 Haziran 2014 tarihinde dünya çapında 142 ülkede madencilik, enerji ve imalat 

sanayinde çalışan elli milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel ve Avrupa 

sendikaları Yönetim Kurulu üyeleri, 

- 21 Ekim 2014 tarihinde ise, Uluslararası Çalışma Örgütü’nden (ILO), İş Sağlığı 

ve Güvenliği Uzmanı Catherine Brakenhielm, ILO’nun 176 numaralı sözleşmesi üzerine 

görüşmek amacıyla,  

Komisyonumuza bir ziyarette bulunmuşlardır. 
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Yukarıda ortaya konulan Komisyon’un çalışma süreci içinde Meclis Araştırma 

Komisyonu Raporu: 

a) Eynez Yer Altı Kömür Ocağı’nda meydana gelen kazanın oluşumuna ilişkin,

Komisyonumuzun Soma Eynez Ocağı’na yaptığı üç inceleme çalışmasındaki tespitler ile 

bu çalışma ziyaretleri ve Komisyon’da dinlenen, Soma Eynez Ocağı kazasının doğrudan 

tanığı işçi, firma yetkilileri, işveren ve mühendislerin ifadelerinden ve ayrıca ÇSGB İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin yaptığı araştırma ile Soma Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aldığı tanık ifade tutanaklarından elde 

edilen bulgular,  

b) Komisyona verilen dört aylık süre

c) Araştırma Komisyonu’nun; Anayasa’nın 98’inci maddesinde “bilgi edinilmek için

yapılan incelemeden ibaret” ve TBMM, İç Tüzüğü’nün 105’inci Maddesi’nde “Kamu 

kurumlarından, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 

kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve 

kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, 

ilgililerini çağırıp bilgi almak” şeklinde belirlenen yetkisi,  

d) Komisyona sağlanan araştırma imkânları çerçevesinde,

mümkün olan bilimsel yaklaşımla analiz edilerek hazırlanmıştır. 

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu: sonuç bölümü dâhil sistematik olarak 

hazırlanmış 11 bölümden oluşmaktadır.  

Raporun: 

- İlk 7 bölümünde kömürün oluşumu, yer altı kömür madenciliğine özgü koşullar 

ve yer altı kömür madenciliğinin riskleri, üretim yöntemleri, yeraltı kömür madenciliğinde 

eğitim, kömürün ekonomik ve sosyal önemi, Türkiye’de ve dünyada kömür rezervleri ve 

enerji üretimindeki rolü, rodövans ve hizmet alımı uygulaması, Soma Eynez sahasının 

ihale süreci, madencilik faaliyetlerinin ruhsatlandırma, izin ve denetim sistemi hakkında 

teorik, teknik ve uygulama bilgileri ile Türkiye’de ve dünyadaki önemli maden kazaları 

hakkında bilgi verilerek, Soma havzası kömürlerinin özelliği, üretim ve ruhsatlandırma 

sistemi ile ekonomik ve sosyal açıdan önemine değinilmiş,  

- 8. Bölümünde Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı kazasının nedenleri ve oluşumu, 

- 9. Bölümünde kazanın meydana gelmesi ile birlikte gündeme gelen sorunlar, 
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görüşmek amacıyla,  

Komisyonumuza bir ziyarette bulunmuşlardır. 
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Yukarıda ortaya konulan Komisyon’un çalışma süreci içinde Meclis Araştırma 

Komisyonu Raporu: 
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tanığı işçi, firma yetkilileri, işveren ve mühendislerin ifadelerinden ve ayrıca ÇSGB İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin yaptığı araştırma ile Soma Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aldığı tanık ifade tutanaklarından elde 

edilen bulgular,  

b) Komisyona verilen dört aylık süre

c) Araştırma Komisyonu’nun; Anayasa’nın 98’inci maddesinde “bilgi edinilmek için

yapılan incelemeden ibaret” ve TBMM, İç Tüzüğü’nün 105’inci Maddesi’nde “Kamu 

kurumlarından, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 

kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve 

kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, 

ilgililerini çağırıp bilgi almak” şeklinde belirlenen yetkisi,  

d) Komisyona sağlanan araştırma imkânları çerçevesinde,

mümkün olan bilimsel yaklaşımla analiz edilerek hazırlanmıştır. 

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu: sonuç bölümü dâhil sistematik olarak 

hazırlanmış 11 bölümden oluşmaktadır.  

Raporun: 

- İlk 7 bölümünde kömürün oluşumu, yer altı kömür madenciliğine özgü koşullar 

ve yer altı kömür madenciliğinin riskleri, üretim yöntemleri, yeraltı kömür madenciliğinde 

eğitim, kömürün ekonomik ve sosyal önemi, Türkiye’de ve dünyada kömür rezervleri ve 

enerji üretimindeki rolü, rodövans ve hizmet alımı uygulaması, Soma Eynez sahasının 

ihale süreci, madencilik faaliyetlerinin ruhsatlandırma, izin ve denetim sistemi hakkında 

teorik, teknik ve uygulama bilgileri ile Türkiye’de ve dünyadaki önemli maden kazaları 

hakkında bilgi verilerek, Soma havzası kömürlerinin özelliği, üretim ve ruhsatlandırma 

sistemi ile ekonomik ve sosyal açıdan önemine değinilmiş,  

- 8. Bölümünde Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı kazasının nedenleri ve oluşumu, 

- 9. Bölümünde kazanın meydana gelmesi ile birlikte gündeme gelen sorunlar, 
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- 10. Bölümünde benzer kazaların tekrar yaşanmaması amacıyla yapılması 

gerekenler ve öneriler, 

- 11. Bölümünde ise sonuç ve özet yer almaktadır. 

Raporun temel noktasını teşkil eden Soma Eynez Ocağı kazasının oluşumu ile 

ilgili olarak,  

- İşçi ve görgü tanıklarının ifadeleri, kaza yerinde ve belgelerde yapılan incelemeler 

sonucunda, Komisyonumuzda oluşan güçlü kanaat; kömürün alınması nedeniyle C 

Panosunun olduğu bölgede oluşan boşluğun zaman içinde karbonmonoksit (CO) ve mertan 

(CH4) ile dolduğu, bu boşluk üzerindeki katmanların önce yavaş yavaş sonra aniden 

oturması sonucunda boşlukta oluşan gazların önce yavaş sonra da püskürerek galeriye 

girdiği, bu sırada A panolarında biriken CH4’ün de boşluklardan yol bularak ortama 

yayıldığı, ortama yayılan yüksek konsantrasyondaki metanın kaza yerindeki konveyör 

bantların ex-proof olmayan motorlarından kaynaklanan ark nedeni ile sönük alev şeklinde 

yanmaya başladığı ve oluşan metan yangını sonucu konveyörün bandının ve kamaların da 

tutuştuğu şeklindedir. 

- Sonuç olarak Soma Eynez Ocağı’nda; C panosu gibi eski panoların yeryüzünden 

gaz drenajı yapılmış olsaydı, panolar ve galeriler arasında bırakılan topukların genişlikleri 

uygun olsaydı, barajlar sızdırmazlıkları tam olarak sağlanacak şekilde kurulsaydı, U3 

bölgesi gibi yüksek yük gerilimi altında kalan galerilerin hem duyarlılık hem de 

sızdırmazlık açısından iç cidarları keson beton ile tahkim edilseydi, kullanılan elektrikli 

ekipmanların tümü ex-proof özellikte olsaydı, ana galerilerde ağaç kamalar yerine hasır tel, 

beton saplaması ve püskürtme beton gibi yanmaya direnci yüksek malzemeler kullanılmış 

olsaydı ve konveyörün bantları alev yürütmez tipten olsaydı böyle bir kazanın gerçekleşme 

ihtimali çok düşük olurdu. 

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte gündeme gelen sorunlar: 

- Komisyonun yaptığı çalışma ve inceleme ziyaretleri esnasında yapılan 

toplantılarda, Komisyonumuza bilgi veren ve tutanaklara geçen işçilerin, firma 

yetkililerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütü 

temsilcilerinin, akademisyenlerin ve konu ile ilgili uzmanların sunumlarından ortaya 

konmuştur.  
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- Kuşkusuz bu sorular ilk defa Komisyonumuzda ifade edilmemiştir. Örneğin; 

08.06.2011 tarihli ve Devlet Denetleme Kurulu Raporu’nda da madencilik sektörüne 

yönelik sorunlar tespit edilmiş, dünya örnekleri de dikkate alınarak çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. Bunun dışında; Maden Mühendisleri Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının 

da konuyla ilgili Raporları mevcuttur.  

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte gündeme gelen sorunlar aşağıda 

özetlenmiştir: 

a) Madencilik sektörüne, GSYH’ye mevcut ve gelecekte hesaplanan katkısı 

oranında önem verilmemesi, buna bağlı olarak sektöre yön verecek kalıcı ve günün 

koşullarına uygun bir madencilik politikasının oluşturulamaması,  

b) Gerek kamu denetiminde kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk 

dağılımının, gerekse işveren tarafından oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği 

organizasyonunun ve sendikal uygulamaların oluşturduğu denetim yapısından 

kaynaklanan sorunlar, 

c) Üretim yöntemi ve maden işletmecisinden kaynaklı; üretim zorlaması, 

yatırımlardan kaçınma ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasından 

kaynaklanan sorunlar,  

d) Türkiye madencilik sektöründeki; rodövans, hizmet alımı, taşeron 

uygulamalarından kaynaklı sorunlar, 

e) Mevzuattan kaynaklı eksiklikler, eğitimsizlik, iş sağlığı ve güvenliği 

kültürünün oluşmaması, madencilik ekipman ve teçhizatlarının temininde yaşanan 

güçlükler ile ölçüm, test ve analiz yapan laboratuvarların, İSG Ar-Ge biriminin, 

teknik bilgiye sahip hakim ve savcıların görev yaptığı özel ihtisas mahkemelerinin, 

maden bölgelerinde yanık hastanelerinin, madencilik İSG veri bankasının vb. 

olmamasının meydana getirdiği iş sağlığı ve güvenliği konusunda alt yapı 

eksikliğinden kaynaklı sorunlar,  

f) Uzun süreli ve büyük ölçekli yatırımları zorunlu kılan havza madenciliği, 

sondajlar sonucu elde edilen bilgilere göre üretim yöntemlerinin, madendeki 

galerilerin konumlarının belirlenmesi gibi iş sağlığı ve güvenliğini temelden 

etkileyen kararların alınmasına yön verecek ulusal karot ve jeolojik veri bankasının 
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- 10. Bölümünde benzer kazaların tekrar yaşanmaması amacıyla yapılması 

gerekenler ve öneriler, 

- 11. Bölümünde ise sonuç ve özet yer almaktadır. 

Raporun temel noktasını teşkil eden Soma Eynez Ocağı kazasının oluşumu ile 

ilgili olarak,  

- İşçi ve görgü tanıklarının ifadeleri, kaza yerinde ve belgelerde yapılan incelemeler 

sonucunda, Komisyonumuzda oluşan güçlü kanaat; kömürün alınması nedeniyle C 

Panosunun olduğu bölgede oluşan boşluğun zaman içinde karbonmonoksit (CO) ve mertan 
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oluşturulması gibi madencilik sektörüne bütüncül, bilimsel ve teknik açıdan 

yaklaşmamanın getirdiği sorunlar, 

g) Kaza sonrasında arama, kurtarma faaliyetlerinden kaynaklı sorunlar,

şeklinde tadat edilebilir. 

Benzer kazaların tekrar yaşanmaması amacıyla yapılması gerekenler ve 

öneriler: 

Komisyon Raporunun son aşamasında, yukarıda belirtilen Soma Eynez Ocağı 

kazasının oluşumu ile birlikte ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda, bir daha benzer 

kazaların tekrar yaşanmaması için madencilik sektörünün sistematik olarak yeniden ele 

alınarak yapılandırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

1. Madencilik Politikasının Yeniden Yapılandırılması

a) Maden Bakanlığı Kurulmalı: Her açıdan gelişime açık, kaynakların etkin ve

verimli kullanılmasına odaklanmış, insan ve çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda etkili, 

çevre konusunda duyarlı sürdürülebilir madencilik politikası oluşturulması ve ham madde 

arz güvenliğinin sağlanması için Maden Bakanlığı kurulması gerekmektedir. Kurulacak 

Maden Bakanlığı bünyesinde, MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, TPİC, ETİ Maden, 

Kömür Enstitüsü, BOREN, Denetim Kurulları ve Arge Birimleri gibi kuruluşların tek çatı 

altında toplanarak yer altı kaynaklarının arama, işletme, üretim, nakliye ve denetimi tek bir 

politika çerçevesinde tek kurumsal yapıya kavuşturulması, madenin bulunuşundan itibaren 

bakanlık bünyesindeki kuruluşların uluslararası yetkinliğe kavuşturulması ve bu doğrultuda 

yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Kurulacak olan yeni Bakanlık bir yandan Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iş yükünü hafifletirken diğer yandan madencilik 

sektöründeki çalışma hayatının daha düzenli işlemesini, gerekli yasal alt yapıyı oluşturmak 

suretiyle sağlayacaktır. 

b) Kömür sektörüne yönelik ayrı kanun: kömür üretimi, iş sağlığı ve güvenliği

kanunu çıkarılmalı. 

c) Rezerv raporlama konusunda uluslararası alanda akredite ulusal rezerv raporlama

kurumu ile ulusal karot ve jeolojik veri bankası kurulmalı. 

d) Maden Kanunu yeniden ele alınarak ruhsatlandırma şartları ile projelendirme ve

planlama konusu düzenlenmeli. 
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2. İş yerindeki İş Sağlığı Güvenliği Organizasyonu Tarafından Yapılan Denetim

(Sürekli Denetim) Sisteminin Etkinleştirilmesi 

a) İş yerlerine iş kazası, yangın, meslek hastalığı konularında zorunlu sigorta

sistemi, 

b) İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve teknik nezaretçilerin çalışma şartları ve

ücret sistemi, 

c) Çalışmaktan kaçınma hakkı,

d) Çalışanlara hayat sigortası,

e) Sendikaların iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

konularında düzenleme yapılmalı. 

3. Kamu Kurumları Tarafından Yürütülen Periyodik Denetim Sisteminin

Yeniden Yapılandırılması 

a) Periyodik denetimde kamu kurumları arası görev, yetki ve sorumluluklar açıkça

belirlenmeli, 

b) Kamu tarafından yürütülen periyodik denetim sisteminin etkinleştirilmesi için;

- Müfettişlerin ve MİGEM adına denetim yapan elemanların eğitimi yeniden ele 

alınmalı, 

- Denetim sistemi için portal oluşturmalı, 

- Bakanlıklar ve sosyal taraflar arasındaki bilgi akışı sağlanmalı, 

- Müfettişlik güvencesi kanunla düzenlenmeli, 

- Müfettişlerin ulaşım sorunlarını çözülmeli. 

4. Mevcut Mevzuatından Kaynaklanan ve Öncelikli Olarak Yapılması

Gereken Denetimler İlgili Düzenlemeler 

a) Ocak içinde gazların merkezî izleme sisteminde bulunmasının zorunlu hâle

getirilmesi, 

b) Sıcaklık ve nem değerlerine ait referans değerlerin mevzuatta yer alması,

c) Sıcaklık, nem ve hava hızı ölçümlerinin merkezî izleme sistemi ile takibinin

zorunlu olması, 
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2. İş yerindeki İş Sağlığı Güvenliği Organizasyonu Tarafından Yapılan Denetim

(Sürekli Denetim) Sisteminin Etkinleştirilmesi 
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‒ 14 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)12 

d) Ölçüm sensörlerinin eski imalat sahaları gibi riskli yerlere konulmasının zorunlu

olması, 

e) Her bir elektrik motorunun üstünde merkezî izleme sistemine bağlı ayrı metan

sensörlerinin bulunması, 

f) Tüm merkezî izleme gaz sensörlerinin riskli bölge senaryolarına göre belirlenen

devre kesicilere bağlı olması, 

g) Seri havalandırmanın yasak olduğunun açıkça belirtilmesi,

ğ) Yer altı havalandırma kapılarının merkezî izleme sisteminden kontrol 

edilmesinin zorunlu hâle gelmesi,  

h) Bekleme barajları ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanması

konusundaki detayların mevzuatta düzenlenmesi, 

ı) Yer altında çalışanların kayıtların ve yer altında bulundukları yerlerin takibinin 

merkezî izleme sistemi ile yapılması, 

i) Yer altında bulanan çalışanlara “30 dakikalık” ferdî oksijen maskesi verilmesinin

zorunlu olması, 

k) Maske ve hava teneffüs istasyonları kurulması,

l) Ocak içi haberleşmeyi sağlayacak cihazların riskli yerlere takılmasının zorunlu

olması, 

m) Tasman ilerlemelerin haritalara düzenli olarak işlenmesi ve tasmanlarda

periyodik olarak gaz ölçümlerinin yapılmasının zorunlu olması, 

n) Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanılmasının yasaklanması,

o) Ocak içinde kullanılan ekipmanların standartlarının belirlenmesi,

ö) Kömürün kendiliğinden yanmasına ilişkin alınması gereken tedbirlerin açıkça 

belirtilmesi, 

p) Her ocakta otomatik yangın söndürme sistemlerinin kesin bulunması gerektiği

yerlerin açıkça belirtilmesi, 

r) Tahlisiye İstasyonu ve Tahlisiye Ekibine Yönelik Eğitim Sistemi oluşturulması,

s) İnsan nakliyatında kullanılacak araçların standartlarının belirlenmesi,
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ş) Mevzuattaki tüm, ehil, yetkili, bilgili, yeterli, deneyimli vb. tanımların 

açıklamasının yapılması, 

t) Her iş yeri için kesin olarak geçerli olan durdurma sebebi hususlarının açıkça

belirtilmesi, 

u) İdari para cezalarının caydırıcı şekilde belirlenmesi ve uygulanması,

ü) Durdurma hükmüne uymayarak çalışmaya devam eden işverenlerin idari para 

cezasına çevrilmeyecek hapis cezası ile cezalandırılması, 

v) İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yapılıp yapılmadığının kontrolünün kim

tarafından yapılacağının açıkça belirlenmesi 

y) Kömür üretimine yönelik sözleşmelerin denetim, iş sağlığı ve güvenliğini

güçlendirecek şekilde düzenlenmesi. 

z) ILO 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi hükümleri

doğrultusunda ulusal mevzutta düzenleme yapılması. 

5. Üretimin Etkinleştirilmesine ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin

Güçlendirilmesine Yönelik Ayrı Teşvik Mekanizması 

a) Madencilik sektörüne yönelik ayrı teşvik sisteminin kurulması,

b) İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının ve iş yeri ortam ölçümlerinin

akreditasyonu ve teşviki, 

c) Ex-proof ekipman kullanımının teşviki,

ç) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar kurulması, 

d) İş sağlığı ve güvenliği açısında akredite kuruluşları teşvik edilmesi,

e) Yer altı kömür madenciliği ekipmanları ve teçhizatlarının üretiminin teşvik

edilmesi, 

f) Havza madenciliği ve modern teknoloji kullanımının teşvik edilmesi,

g) Metan drenajının yasal zorunluluk hâline getirilmesi,

ğ) Yer altı kömür madenciliğinde ana galerilerde modern tahkimat sisteminin 

uygulanması, 

h) Mevcut yer altı maden işletmelerinde kantitatif risklilik ve sürdürülebilirlik

değerlendirmesi yapılması. 



‒ 15 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)12 

d) Ölçüm sensörlerinin eski imalat sahaları gibi riskli yerlere konulmasının zorunlu

olması, 

e) Her bir elektrik motorunun üstünde merkezî izleme sistemine bağlı ayrı metan

sensörlerinin bulunması, 

f) Tüm merkezî izleme gaz sensörlerinin riskli bölge senaryolarına göre belirlenen

devre kesicilere bağlı olması, 

g) Seri havalandırmanın yasak olduğunun açıkça belirtilmesi,

ğ) Yer altı havalandırma kapılarının merkezî izleme sisteminden kontrol 

edilmesinin zorunlu hâle gelmesi,  

h) Bekleme barajları ile eski imalat ve terk edilen yerlerin barajlanması

konusundaki detayların mevzuatta düzenlenmesi, 

ı) Yer altında çalışanların kayıtların ve yer altında bulundukları yerlerin takibinin 

merkezî izleme sistemi ile yapılması, 

i) Yer altında bulanan çalışanlara “30 dakikalık” ferdî oksijen maskesi verilmesinin

zorunlu olması, 

k) Maske ve hava teneffüs istasyonları kurulması,

l) Ocak içi haberleşmeyi sağlayacak cihazların riskli yerlere takılmasının zorunlu

olması, 

m) Tasman ilerlemelerin haritalara düzenli olarak işlenmesi ve tasmanlarda

periyodik olarak gaz ölçümlerinin yapılmasının zorunlu olması, 

n) Ana galerilerde ağaç tahkimat kullanılmasının yasaklanması,

o) Ocak içinde kullanılan ekipmanların standartlarının belirlenmesi,

ö) Kömürün kendiliğinden yanmasına ilişkin alınması gereken tedbirlerin açıkça 

belirtilmesi, 

p) Her ocakta otomatik yangın söndürme sistemlerinin kesin bulunması gerektiği

yerlerin açıkça belirtilmesi, 

r) Tahlisiye İstasyonu ve Tahlisiye Ekibine Yönelik Eğitim Sistemi oluşturulması,

s) İnsan nakliyatında kullanılacak araçların standartlarının belirlenmesi,

13 

ş) Mevzuattaki tüm, ehil, yetkili, bilgili, yeterli, deneyimli vb. tanımların 

açıklamasının yapılması, 

t) Her iş yeri için kesin olarak geçerli olan durdurma sebebi hususlarının açıkça

belirtilmesi, 

u) İdari para cezalarının caydırıcı şekilde belirlenmesi ve uygulanması,

ü) Durdurma hükmüne uymayarak çalışmaya devam eden işverenlerin idari para 

cezasına çevrilmeyecek hapis cezası ile cezalandırılması, 

v) İşin durdurulduğu ocaklarda üretim yapılıp yapılmadığının kontrolünün kim

tarafından yapılacağının açıkça belirlenmesi 

y) Kömür üretimine yönelik sözleşmelerin denetim, iş sağlığı ve güvenliğini

güçlendirecek şekilde düzenlenmesi. 

z) ILO 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi hükümleri

doğrultusunda ulusal mevzutta düzenleme yapılması. 

5. Üretimin Etkinleştirilmesine ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin

Güçlendirilmesine Yönelik Ayrı Teşvik Mekanizması 

a) Madencilik sektörüne yönelik ayrı teşvik sisteminin kurulması,

b) İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının ve iş yeri ortam ölçümlerinin

akreditasyonu ve teşviki, 

c) Ex-proof ekipman kullanımının teşviki,

ç) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar kurulması, 

d) İş sağlığı ve güvenliği açısında akredite kuruluşları teşvik edilmesi,

e) Yer altı kömür madenciliği ekipmanları ve teçhizatlarının üretiminin teşvik

edilmesi, 

f) Havza madenciliği ve modern teknoloji kullanımının teşvik edilmesi,

g) Metan drenajının yasal zorunluluk hâline getirilmesi,

ğ) Yer altı kömür madenciliğinde ana galerilerde modern tahkimat sisteminin 

uygulanması, 

h) Mevcut yer altı maden işletmelerinde kantitatif risklilik ve sürdürülebilirlik

değerlendirmesi yapılması. 



‒ 16 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)14 

6. Kömür Madenciliğinde İş Gücünün Niteliğinin Geliştirilmesi

a) Sertifikalı madenci yetiştirme siteminin kurulması,

b) İşçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi.

7) İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi

a) Eğitim konusundaki düzenlemeler: milli eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi,

mesleki eğitim, tahlisiye elemanlarının eğitimi, MİGEM adına denetim yapan elamanların 

eğitimi, iş müfettişlerinin eğitimi,  

b) İSG AR-GE birimi oluşturulması

c) İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına yönelik düzenlemeler

yapılması, 

d) Özel ihtisas mahkemeleri kurulması,

e) Yanık hastaneleri kurulması,

f) Madencilik İSG veri bankası kurulması,

g) Denetim sistemi için portal oluşturulması,

ğ) Şirketlerin borsaya kote olması. 

8. Madencilik Sektöründe Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinin

Etkinleştirilmesi 

- Maden iş yerlerinde meydana gelen kazalar afet değil, acil durum olarak 

değerlendirilmelidir.  

- Detaylı standartları olan, yer altı kömür ve diğer madenler için ayrı bir arama 

kurtarma kanunu olmalıdır. 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde merkezî yerlerde madenlerde 

arama kurtarma biriminin kurulması zorunluluğu getirilmelidir. 

- Havzalarda alt birimler kurulmalıdır, 

- İşyerlerinin kendi arama kurtarma merkezleri olmalıdır, 

- Tüm birimler arasındaki koordinasyon düzenlenmelidir. 

- Kamuoyu bilgilendirmeleri tek merkezden yapılmalıdır. 
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Madencilik sektörünün yeniden yapılandırılmasına yönelik yukarıda belirtilen 

öneriler Soma Eynez Yer Altı Kömür Ocağı kazasına benzer kazaların tekrar yaşanmaması 

açısından önem arz etmekte olup, Karaman ili Ermenek ilçesinde 27 Ekim 2014 tarihinde 

meydana gelen maden ocağı kazası da getirilen önerilerin yer altı kömür madenciliği için 

vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, söz konusu öneriler ne kadar hızlı 

hayata geçirilirse sektörün kazanımları da o kadar fazla olacaktır. 

Eynez Yer Altı Kömür Ocağı’na Komisyon tarafından 9 Haziran 2014, 25 Eylül 

2014 ve 30 Ekim 2014 tarihlerinde üç defa çalışma ziyaretinde bulunulmuş, son çalışma 

ziyaretinde ocağın içine girilerek yangının başladığı yere bizzat gidilmiştir. Bu incelemede, 

olay mahallinde tespitler yapılmış, fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilmiş, ancak 

Komisyon’un Anayasa’dan kaynaklanan yetkisi ve sınırlı araştırma süresi nedeniyle 

aşağıda ayrıntılı olarak sayılan bilimsel çalışmalar yapılamamıştır. Bu bilimsel çalışmayı 

gerekli kılan en önemli neden, Soma’da yaşanan kazayı oluşturan koşulların diğer 

ocaklarda da mevcut olmasıdır. Raporda da bahsedildiği üzere ABD’de yaşanan Upper 

Big Branch maden kazasının aydınlatılması için yapılan titiz ve bilimsel çalışmalar 

yaklaşık 18 ay sürmüş ve 15 milyon Amerikan doları harcama yapılmıştır.  

Soma Eynez Ocağı Kazasının aydınlatılabilmesi de ancak bilimsel bir yaklaşımla 

yapılacak çalışmalarla mümkün olabilecektir. Raporda ayrıntılı bir şekilde belirtilen bu 

bilimsel çalışma, özetle Eynez Ocağı’nda;  

- Yangın olan bölgenin yer radarı (GPR) ile taranması, 

- Tüm üretim bölgelerinde özellikle C Panosunun üzerinde yer üstünde tasman 

ölçümleri yapılması, jeofizik teknikler kullanılarak göçme zonları ve boşluklar 

belirlenmesi,  

- Üretimi tamamlanmış ve henüz yapılmakta olan bölgelerde göçme sınırları ve 

boşluk oluşumları farklı jeofizik yöntemlerle belirlenmesi, belirlenen bu boşluklara yer 

altından ve özellikle yer üstünden sondaj yapılarak boşluk içinden ocak içine geldiği 

düşünülen gaz içeriği hakkında bilgi elde edilmesi,  

- Ahşap kama, bant, kablo ve borulardan örnekler alınıp yer üstünde yakma testleri 

yapılmalı ve yanma koşulları, özellikleri ve açığa çıkan gaz içeriği belirlenerek yanan 

materyalin açığa çıkardığı gaz miktar ve konsantrasyonu belirlenerek toksikoloji uzman 

raporu sonuçları ile karşılaştırılması,  
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- Patlayıcı türleri ve çıkardıkları gaz miktarları elde edilmeli ve patlatma kaynaklı 

karbonmonoksit miktarları dikkate alınarak analiz yapılması, 

- Ocağın ayrıntılı bir havalandırma ağ analizinin yapılması, 

- Kömür topuğu üzerine yerleştirilen ana yolların duyarlılık koşulları sayısal 

modelleme kullanılarak analiz edilmelidir.  

- CFD (Hesaplamalı Akışkan Dinamiği) yöntemleri kullanılarak yangın simüle 

edilerek mevcut yollar, ocaktaki hava akımı ve yangın sonrası oluşan sıcaklık ve basınç 

koşulları ile göçükten gelen gaz miktarı ve basıncı belirlenmesi,  

Şeklindeki araştırmaları ve analizleri kapsamaktadır. 

Soma Eynez sahasında üretilmeye hazır 450 milyon ton yüksek kaliteli linyit 

bulunmaktadır. Ülkemizde, bu kalite ve miktardaki yegâne linyit kaynağı olan Eynez 

sahasının verimli ve güvenli olarak üretilebilmesi için yukarıda başlıklar hâlinde verilen 

araştırmaların ivedilikle yapılması zorunludur.  

Bunun yanında; 450 milyon ton yüksek kaliteli millî servetin işletilmesi sırasında, 

derin kotlarda çok daha ciddi duyarsızlık, gaz ve yangın sorunlarının olması kuvvetle 

muhtemeldir. Bu nedenle; yukarda özetlenen çalışmaları organize etmek üzere, bir Kömür 

Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır. Kurulacak bu enstitü, Soma Eynez Ocağı kazası benzeri 

kazaların meydana gelmemesi amacıyla aşağıda tadat edilen:  

1. Verimli ve güvenli bir üretim için yapılması gereken müdahale

yöntemlerinin belirlenmesi, 

2. Kömür damarı, tavan ve taban birimleri metan içeriklerinin belirlenmesi ve

dağılım haritalarının çıkarılması, 

3. Metan drenaj ve yayılım modellerinin yapılması,

4. Tüm hazırlık ve özellikle üretim aşamalarının sayısal modelleme

kullanılarak gerilme-deformasyon analizlerinin yapılması, 

5. Kömürün kendiliğinden tutuşma özelliklerinin gerçekçi yöntemlerle

belirlenmesi ve yangın risk dağılım modellerinin hazırlanması, 

6. Havalandırma ağ analizlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve göçük içerisine

hava sızıntı mekanizmasının anlaşılması ve önlemlerin geliştirilmesi, 
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7. Göçük içerisi gaz izleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yangınla mücadele

ile ilişkilendirilmesi, 

8. Yer üstü tasman izleme yönteminin uygulanması,

9. 3 boyutlu pasif sismik izleme yöntemiyle, tavan göçük hareketlerinin ve

ocaktaki duyarlılık koşullarının izlenmesi 

şeklindeki konuları araştıracak ve yer altı kömür ocaklarına yönelik güvenli ve verimli, 

yeni teknolojik üretim yöntem ve stratejilerini geliştirecektir.  

Soma’da yaşanan kazanın tekrarlanmamasının tek koşulu; madencilik bilim ve 

teknolojisine uygun çalışmaktır. 301 maden şehidimizin ruhları ancak onların ölmesine 

neden olan koşulların ortadan kaldırılmasıyla şad olacaktır. Komisyonun yaptığı 

çalışmalarda, kazanın gerçek oluş nedeninin, tabaka hareketlerinin incelenerek kaya 

mekaniği ilkelerinin uygulanmaması olduğu kanaati oluşmuştur. Sözün özü, doğada bir iş 

yaparken doğanın vereceği tepkinin bilimsel olarak anlaşılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; bu Rapor ve Rapor’da ortaya konan öneriler, Komisyonumuz 

üyesi, iktidar ve muhalefet partilerinden Milletvekillerinin bir bütün hâlinde, yoğun 

ve meşakkatli çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. Kamuoyu ile paylaştığımız söz 

konusu önerilerin, ülkemizde bir daha benzer kazaların tekrarlanmaması amacıyla 

yapılacak çalışma ve düzenlemelere vesile olması dileğiyle; 

1- Manisa’nın Soma ilçesinde Eynez Yer Altı Maden Ocağı’nda 13 Mayıs 2014 

tarihinde meydana gelen elim kaza sonucunda aşağıda isimleri yer alan 301 maden 

şehidimize, Ocak’ta kaza sırasında hayatı pahasına mücadele eden mühendisler Koray 

KARADAĞ, Burak KARAYEL, İbrahim ÇELİK ve Sinan YILMAZ ile İş Güvenliği 

Uzmanı Mehmet EFE’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.  

2- Ayrıca; 

- 5 gün, üç vardiya esasına göre ocak içerisinde başka hayatları kurtarmak için 

kendi hayatlarını riske atan, bu süre boyunca maden şehitlerini, beklenti 

içerisinde olan ailelerine ulaştıran kahramanlar; ocağa ilk giren İMBAT 

Madencilik tahlisiye ekibinden Gökalp BÜYÜKYILDIZ, Aygün EKİCİ, 

Yavuz BURBUT ile birlikte 334 personeline, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’den 

Akın ÇELİK, Haluk EVİNÇ, Ali Haydar SAKİK, Ertan ERSOY, İsmail 

ADALI, Mehmet Ali Günay Çelik, Yasin KURNAZ, Haydar ŞAHİN, Davut 
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AYDIN, Serkan BAHÇEKAPILI ve Hilmi KAZIK gibi adlarını 

sayamayacağımız mühendisler ile birlikte 684 personeline, Park Teknik 

AŞ’den 69 personele ve Koza Altın AŞ’den 27 personele,  

- Kazadan hemen sonra Eynez Ocağı’na gelerek kurtarma faaliyetinin 

koordinasyonunu üstlenen Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği Şube 

Müdürü ve Kurtarma Ekip Şefi Faik Ahmet SARIALİOĞLU ile birlikte 25 

kişilik tahlisiye ekibine ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yeraltı Üretim 

Müdürü Ercan İPEK ve Kurtarma Ekip Şefi Mevlüt ÇALKAYA ile birlikte 

255 kişilik tahlisiye ekibi ve personeline, 

- Maden Mühendisleri Odası’ndan 26 kişilik personele, 

- Ocak dışında kurtarma çalışmalarına yardım eden AFAD, UMKE, Kızılay, 

sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, jandarma ve emniyet 

birimleri ile çevre il belediyelerinin itfaiye, arama kurtarma ve zabıta 

birimlerine,  

- Kaza sonrasında çalışmalarıyla yaraların sarılmasına büyük katkı sağlayan 

Kaymakam Mehmet Bahattin ATÇI ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 

ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne, 

- Kazanın meydana gelmesiyle hemen kaza yerine intikal ederek arama 

kurtarma çalışmalarının koordinasyonunda aktif görev alan TTK, TKİ, 

MİGEM, MTA Genel Müdürlerine, 

- Kazanın meydana gelmesiyle hemen kaza yerine intikal ederek, her türlü 

güvenlik tedbirlerinin alınmasında, cenaze ve yaralı organizasyonunda ve diğer 

çalışan ekiplerin ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasında etkin koordinasyon 

sağlayan Manisa ve Balıkesir Valilerimize, 

-Bunların dışında, kaza sonrasında başından sonuna kadar çalışmaların içinde 

bulunan ve yardımlarını esirgemeyen Manisa milletvekillerimize,  

- Komisyon çalışmalarımız süresince çalışmaktan mutluluk duyduğum 

Komisyon Üyesi Milletvekili arkadaşlarıma,  

- TBMM’de ve yaptığı çalışma ve inceleme ziyaretleri esnasında yapılan 

toplantılarda Komisyonumuza bilgi veren kamu kurum ve kuruluşlarının, 
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sektörde faaliyet gösteren özel firmaların kazanın tanığı işçiler ile 

akademisyenlere, 

- Başta Maden Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası olmak üzere 

meslek kuruluşları, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcilerine, 

- Rapor yazımı aşamasında çalışmalarımıza katkı sunan komisyon uzmanı 

arkadaşlarıma  

teşekkür ediyorum. 

Son olarak; Komisyon çalışmalarına destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan olmak üzere, Muhalefet Partisi Liderlerine ve Milletvekillerimize 

teşekkürlerimizi sunarız.  

Ali Rıza ALABOYUN 
Aksaray Milletvekili 
Komisyon Başkanı 
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SOMA EYNEZ KÖMÜR OCAĞI’NDA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE MEYDANA 
GELEN KAZADA ŞEHİT OLAN 301 MADENCİMİZ 

13 Mayıs 2014 Tarihinde Manisa İli Soma İlçesinde Eynez Yer Altı Kömür Ocağı 

Kazasında Şehit Olan 301 Madencimiz 

Adı Soyadı 
Doğum 

Tarihi 
Yaşı 

Doğum 

Yeri 

Medeni 

Durumu 

1 Abdullah ÖZDEMİR 15.09.1976 38 Balıkesir Evli 

2 Abdullah İNAL 10.01.1973 41 Balıkesir Evli 

3 Abdullah SİVRİ 01.07.1969 45 Manisa Evli 

4 Abdülmüttalip AKAY 01.02.1987 27 İzmir Bekâr 

5 Adem ÇETİNER 06.07.1976 38 İzmir Evli 

6 Adem ABOKAN 01.05.1985 29 Manisa Evli 

7 Adem VAROL 01.12.1971 43 İzmir Evli 

8 Ahmet GÜVEN 06.06.1980 34 İzmir Evli 

9 Ahmet GÜLCÜ 03.09.1979 35 Kütahya Evli 

10 Ahmet AKDEMİR 01.05.1979 35 Manisa Evli 

11 Ahmet ŞEN 01.07.1991 23 İzmir Evli 

12 Ahmet BAL 05.12.1978 36 Manisa Evli 

13 Ahmet AVCU 26.09.1967 47 Balıkesir Evli 

14 Ahmet EROL 10.01.1978 36 Çorum Evli 

15 Ahmet AKBULUT 15.10.1977 37 Manisa Evli 

16 Ahmet KAYA 10.05.1969 45 Trabzon Evli 
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17 Ahmet SOLUK 04.01.1963 51 Kütahya Evli 

18 Ahmet VARAL 01.01.1966 48 Kütahya Evli 

19 Ahmet ÇELİK 05.02.1980 34 Adana Evli 

20 Ahmet ERGÜN 01.01.1990 24 Kütahya Evli 

21 Ahmet Ali ASLAN 21.06.1982 32 İzmir Evli 

22 Akif DORUK 17.11.1992 22 Manisa Evli 

23 Ali GÜL 29.12.1981 33 Balıkesir Evli 

24 Ali YANAR 20.10.1968 46 Kütahya Evli 

25 Ali KAVAS 10.03.1979 35 Manisa Evli 

26 Ali ÇİFİTCİ 10.04.1985 29 Balıkesir Evli 

27 Ali ŞAHİN 01.05.1990 24 Balıkesir Bekâr 

28 Ali BİÇAK 01.10.1962 52 İzmir Evli 

29 Ali KİLİT 24.05.1966 48 Zonguldak Evli 

30 Ali ŞENTÜRK 17.03.1992 22 Kütahya Bekâr 

31 Ali YÜKSEL 10.01.1976 38 Sinop Evli 

32 Arif DEMİR 20.05.1985 29 Balıkesir Evli 

33 Aşkın KOYUN 25.08.1976 38 Balıkesir Bekâr 

34 Aydın ÖZGÜN 02.08.1972 42 Bartın Evli 

35 Ayhan AVCI 14.01.1984 30 Balıkesir Evli 

36 Bayram BAYINDIR 18.02.1986 28 Kütahya Evli 
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37 Bayram İNDİRİK 20.08.1979 35 İzmir Evli 

38 Bayram PARÇA 01.05.1989 25 Manisa Evli 

39 Bayram EROL 20.02.1983 31 Balıkesir Evli 

40 Bayram Ali DAĞLI 15.10.1962 52 İzmir Evli 

41 Beytullah ÇAKIR 15.08.1966 48 İzmir Evli 

42 Bilal MALKOÇ 01.01.1984 30 Balıkesir Evli 

43 Bilal AY 20.05.1979 35 İzmir Evli 

44 Bilal BİLGİ 11.05.1982 32 İzmir Evli 

45 Burak KARAYEL 06.04.1987 27 Çankırı Evli 

46 Celal SEVİNÇ 04.07.1978 36 Manisa Evli 

47 Cemal YILDIZ 27.03.1995 19 Sinop Bekâr 

48 Cemal KAYA 20.07.1973 41 Balıkesir Evli 

49 Cemil TAŞDEMİR 03.02.1979 35 Balıkesir Evli 

50 Cengiz ÇANTAL 10.09.1981 33 Balıkesir Evli 

51 Cengiz ŞİMŞEK 10.08.1990 24 Manisa Bekâr 

52 Cengiz KARGI 30.04.1982 32 Kütahya Evli 

53 Davut AĞIZ 17.02.1979 35 Kütahya Evli 

54 Davut DURAN 01.05.1970 44 Kütahya Evli 

55 Davut ÇEÇEN 15.03.1982 32 Kütahya Evli 

56 Davut KÖSE 26.08.1981 33 Balıkesir Evli 
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57 Doğan YILDIRIM 15.03.1984 30 İzmir Evli 

58 Dursun DEMİRCAN 18.05.1974 40 Balıkesir Evli 

59 Emin ESEN 25.06.1976 38 Balıkesir Evli 

60 Emin KURT 06.02.1984 30 Manisa Evli 

61 Emin MAZI 30.10.1982 32 Balıkesir Evli 

62 Emrah ÇAKIR 01.06.1989 25 Balıkesir Evli 

63 Emrullah ARMUT 20.03.1975 39 Hakkâri Evli 

64 Engin YILDIRIM 20.10.1974 40 Kütahya Evli 

65 Ercan CEZELİ 04.05.1981 33 İzmir Evli 

66 Erdal DEMİREL 05.12.1981 33 Aydın Evli 

67 Erdoğan SEVBEN 15.07.1978 36 Balıkesir Evli 

68 Erdoğan KÖSE 15.11.1975 39 Manisa Evli 

69 Erdoğan MERDİM 25.08.1988 26 İzmir Evli 

70 Ergun KOYAKKAYA 20.09.1983 31 Kütahya Evli 

71 Ergün AKKUŞ 19.11.1982 32 Balıkesir Evli 

72 Ergün SİDAL 27.05.1985 29 İzmir Evli 

73 Erkan DOĞDU 06.04.1987 27 Manisa Bekâr 

74 Erkan ALTUNTAŞ 19.01.1985 29 Zonguldak Evli 

75 Erol UYSAL 01.11.1985 29 İzmir Evli 

76 Erol IŞIK 01.06.1974 40 Balıkesir Evli 
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77 Ersan ÇETİN 10.01.1991 23 İzmir Evli 

78 Ersin KEÇELİ 17.11.1991 23 İzmir Bekâr 

79 Evren SARI 28.12.1986 28 İzmir Evli 

80 Faruk KARAHAN 30.08.1986 28 Balıkesir Evli 

81 Fatih KÖSE 28.03.1983 31 Kütahya Evli 

82 Fedai BOZDAĞ 25.10.1992 22 Balıkesir Bekâr 

83 Ferhat TOKGÖZ 20.09.1982 32 Çorum Evli 

84 Ferhat İREN 18.02.1983 31 Manisa Evli 

85 Ferhat AVKAŞ 20.06.1995 19 Manisa Bekâr 

86 Ferhat CANBAZ 20.01.1985 29 Manisa Evli 

87 Feridun ÇELİK 05.05.1987 27 Balıkesir Evli 

88 Gafur ŞEN 12.01.1977 37 Kütahya Evli 

89 Gazi Osman SÜMER 13.03.1975 39 Isparta  Evli 

90 Gökhan YILMAZ 16.11.1988 26 İzmir Evli 

91 Göknur KOCAGEDİK 26.05.1981 33 Manisa Evli 

92 Güngör KAYRAK 10.08.1962 52 İzmir Evli 

93 Hakan TAŞDEMİR 20.08.1993 21 Balıkesir Bekâr 

94 Hakan UÇKUN 02.03.1983 31 Manisa Evli 

95 Hakkı Doğan SAL 14.10.1968 46 Manisa Evli 

96 Halil ERGÖZ 10.05.1979 35 Manisa Evli 
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97 Halil ŞEVİK 01.01.1977 37 Balıkesir Evli 

98 Halil KOCA 01.01.1963 51 Kütahya Evli 

99 Halil İbrahim DOĞAN 25.07.1984 30 Balıkesir Evli 

100 Halil İbrahim HAMURCU 01.01.1988 26 Kütahya Evli 

101 Harun KESKİN 05.05.1989 25 İzmir Bekâr 

102 Hasan AKKAŞ 01.09.1992 22 Manisa Bekâr 

103 Hayri TÜRKER 08.05.1973 41 Balıkesir Evli 

104 Hayrullah BAYGÜL 20.06.1987 27 Balıkesir Evli 

105 Himmet ANAÇLI 01.07.1979 35 Balıkesir Evli 

106 Hüseyin TOP 26.02.1980 34 Balıkesir Evli 

107 Hüseyin DALBUDAK 05.02.1990 24 İzmir Bekâr 

108 Hüseyin DEMİR 07.01.1984 30 Kütahya Evli 

109 Hüseyin KİLİNÇ 10.03.1975 39 İzmir Evli 

110 Hüseyin KİLİNÇ 10.05.1985 29 İzmir Evli 

111 Hüseyin AVKAŞ 27.05.1968 46 Ordu Evli 

112 İbrahim BİÇER 01.04.1978 36 Manisa Evli 

113 İbrahim GÖKÇE 03.02.1975 39 İzmir Evli 

114 İbrahim DUMAN 27.11.1988 26 Kütahya Evli 

115 İbrahim ÇIRAK 01.01.1970 44 Uşak Evli 

116 İbrahim SUNGUR 20.04.1980 34 Kütahya Evli 
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97 Halil ŞEVİK 01.01.1977 37 Balıkesir Evli 

98 Halil KOCA 01.01.1963 51 Kütahya Evli 

99 Halil İbrahim DOĞAN 25.07.1984 30 Balıkesir Evli 

100 Halil İbrahim HAMURCU 01.01.1988 26 Kütahya Evli 

101 Harun KESKİN 05.05.1989 25 İzmir Bekâr 

102 Hasan AKKAŞ 01.09.1992 22 Manisa Bekâr 

103 Hayri TÜRKER 08.05.1973 41 Balıkesir Evli 

104 Hayrullah BAYGÜL 20.06.1987 27 Balıkesir Evli 

105 Himmet ANAÇLI 01.07.1979 35 Balıkesir Evli 

106 Hüseyin TOP 26.02.1980 34 Balıkesir Evli 

107 Hüseyin DALBUDAK 05.02.1990 24 İzmir Bekâr 

108 Hüseyin DEMİR 07.01.1984 30 Kütahya Evli 

109 Hüseyin KİLİNÇ 10.03.1975 39 İzmir Evli 

110 Hüseyin KİLİNÇ 10.05.1985 29 İzmir Evli 

111 Hüseyin AVKAŞ 27.05.1968 46 Ordu Evli 

112 İbrahim BİÇER 01.04.1978 36 Manisa Evli 

113 İbrahim GÖKÇE 03.02.1975 39 İzmir Evli 

114 İbrahim DUMAN 27.11.1988 26 Kütahya Evli 

115 İbrahim ÇIRAK 01.01.1970 44 Uşak Evli 

116 İbrahim SUNGUR 20.04.1980 34 Kütahya Evli 
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117 İbrahim KUTBEY 10.10.1980 34 Balıkesir Evli 

118 İbrahim GEZER 09.11.1980 34 Manisa Evli 

119 İbrahim SALGIN 15.03.1976 38 İzmir Evli 

120 İbrahim ÇELİK 01.01.1984 30 Ankara Bekâr 

121 İdris ARSLAN 01.04.1984 30 Balıkesir Evli 

122 İdris DURAN 21.09.1989 25 Balıkesir Evli 

123 İlkay YILDIRIM 01.03.1980 34 İzmir Evli 

124 İlyas YILDIRIM 13.07.1978 36 Balıkesir Evli 

125 İlyas ÖZKAN 28.10.1980 34 Kütahya Evli 

126 İsa SEVBEN 15.03.1976 38 Balıkesir Evli 

127 İsa ÇALIŞ 17.05.1995 19 Manisa Bekâr 

128 İsa SADAN 29.08.1988 26 Ordu Bekâr 

129 İsa Aldemir 09.02.1992 22 Balıkesir Bekâr 

130 İsmail DEĞİRMEN 16.05.1982 32 Balıkesir Evli 

131 İsmail CAMBAL 10.01.1961 53 Manisa Evli 

132 İsmail YILDIRIM 14.02.1976 38 Çorum Evli 

133 İsmail ŞENGÜR 01.12.1965 49 Balıkesir Evli 

134 İsmail ÇATA 02.04.1982 32 Manisa Evli 

135 İsmail KALKAN 14.07.1981 33 Kütahya Evli 

136 İsmail KUTLU 25.08.1988 26 Balıkesir Evli 
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137 İsmail GÜRPINAR 02.04.1990 24 Kütahya Evli 

138 İsmail ASLAN 25.03.1974 40 İzmir Evli 

139 İsmail ÖZTÜRK 27.03.1991 23 Kütahya Bekâr 

140 İsmail GEZER 29.06.1986 28 Balıkesir Bekâr 

141 İsmail TULUM 01.02.1972 42 Balıkesir Evli 

142 İsmail ASLAN 18.03.1971 43 Kütahya Evli 

143 İsmail ÇOŞKUN 12.02.1985 29 Manisa Evli 

144 İsmet YILMAZ 05.04.1971 43 İzmir Evli 

145 Kader YILDIRIM 20.05.1981 33 Sinop Evli 

146 Kadir ÖZEL 12.05.1981 33 Almanya Evli 

147 Kamber ÇAĞLAR 10.02.1988 26 Kütahya Evli 

148 Kamil ÇAL 20.01.1981 33 Balıkesir Evli 

149 Kasım SOFTA 07.01.1986 28 Manisa Evli 

150 Kazım KARAÇOBAN 10.11.1982 32 Balıkesir Evli 

151 Kemal ÇOBAN 10.02.1974 40 Balıkesir Evli 

152 Kenan AVCI 23.06.1981 33 Zonguldak Evli 

153 Kenan AKSOY 05.02.1973 41 İzmir Evli 

154 Kenan AKDENİZ 05.06.1977 37 Manisa Evli 

155 Koray KARADAĞ 14.08.1984 30 İzmir Evli 

156 Mahmut AKBULUT 12.03.1986 28 Manisa Bekâr 
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137 İsmail GÜRPINAR 02.04.1990 24 Kütahya Evli 

138 İsmail ASLAN 25.03.1974 40 İzmir Evli 

139 İsmail ÖZTÜRK 27.03.1991 23 Kütahya Bekâr 

140 İsmail GEZER 29.06.1986 28 Balıkesir Bekâr 

141 İsmail TULUM 01.02.1972 42 Balıkesir Evli 

142 İsmail ASLAN 18.03.1971 43 Kütahya Evli 

143 İsmail ÇOŞKUN 12.02.1985 29 Manisa Evli 

144 İsmet YILMAZ 05.04.1971 43 İzmir Evli 

145 Kader YILDIRIM 20.05.1981 33 Sinop Evli 

146 Kadir ÖZEL 12.05.1981 33 Almanya Evli 

147 Kamber ÇAĞLAR 10.02.1988 26 Kütahya Evli 

148 Kamil ÇAL 20.01.1981 33 Balıkesir Evli 

149 Kasım SOFTA 07.01.1986 28 Manisa Evli 

150 Kazım KARAÇOBAN 10.11.1982 32 Balıkesir Evli 

151 Kemal ÇOBAN 10.02.1974 40 Balıkesir Evli 

152 Kenan AVCI 23.06.1981 33 Zonguldak Evli 

153 Kenan AKSOY 05.02.1973 41 İzmir Evli 

154 Kenan AKDENİZ 05.06.1977 37 Manisa Evli 

155 Koray KARADAĞ 14.08.1984 30 İzmir Evli 

156 Mahmut AKBULUT 12.03.1986 28 Manisa Bekâr 
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157 Mehmet ESER 23.05.1987 27 Balıkesir Evli 

158 Mehmet YAVAŞ 21.11.1975 39 Manisa Evli 

159 Mehmet AZMAN 13.09.1986 28 Balıkesir Evli 

160 Mehmet YETİM 25.04.1964 50 İzmir Evli 

161 Mehmet GÜLŞEN 08.03.1982 32 Kütahya Evli 

162 Mehmet ŞENTÜRK 04.03.1975 39 Manisa Evli 

163 Mehmet ÇELİK 15.04.1992 22 Balıkesir Bekâr 

164 Mehmet ATEŞ 26.05.1971 43 Manisa Evli 

165 Mehmet EFE 04.01.1986 28 Balıkesir Evli 

166 Mehmet Akif GÜNAYDIN 28.03.1982 32 Balıkesir Evli 

167 Mehmet Ali ÖZCAN 15.10.1987 27 Balıkesir Evli 

168 Mehmet Emin ÇARDAK 21.09.1979 35 Manisa Evli 

169 Mesut ÖZKOÇ 17.02.1990 24 Balıkesir Evli 

170 Mesut MEMİŞ 12.08.1975 39 Balıkesir Evli 

171 Metin USLU 07.08.1973 41 İzmir Evli 

172 Metin BURMALI 07.05.1981 33 Balıkesir Evli 

173 Mithat ÖZDİRİK 10.12.1986 28 Bartın Evli 

174 Muhammed ARSLANCAN 01.01.1978 36 Balıkesir Evli 

175 Muhammed GİRĞİN 15.01.1988 26 Balıkesir Evli 

176 Muhammed ÇAĞAN 22.02.1996 18 Balıkesir Bekâr 

29 

177 Muharrem ŞEN 13.09.1987 27 Zonguldak Evli 

178 Muharrem ÇİÇEKLİ 21.05.1995 19 Balıkesir Bekâr 

179 Muhsin TAŞ 01.02.1969 45 İzmir Evli 

180 Murat KANDEMİR 25.02.1986 28 Balıkesir Evli 

181 Murat GEZGİN 10.07.1989 25 İzmir Dul 

182 Murat GÜMÜŞ 05.10.1980 34 Manisa Evli 

183 Murat AVCI 20.09.1969 45 Manisa Evli 

184 Musa KARA 01.12.1975 39 İzmir Evli 

185 Musa KARAÇOBAN 01.04.1988 26 Balıkesir Evli 

186 Mustafa TÜRKHAN 25.05.1989 25 Balıkesir Evli 

187 Mustafa DAĞLI 10.09.1971 43 İzmir Evli 

188 Mustafa KAYA 24.04.1974 40 Mersin Evli 

189 Mustafa FENERLİ 07.05.1995 19 Kütahya Bekâr 

190 Mustafa ÇALI 01.11.1969 45 Balıkesir Evli 

191 Mustafa KOCABAŞ 10.09.1976 38 Manisa Evli 

192 Mustafa KORKMAZ 12.11.1983 31 Manisa Evli 

193 Mustafa Sedat TOPRAK 29.07.1978 36 Balıkesir Evli 

194 Muzaffer EREN 01.02.1970 44 Manisa Evli 

195 Mücahit YARDIMCI 19.06.1995 19 İzmir Bekâr 

196 Nihat KAYRAK 03.10.1988 26 İzmir Evli 
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177 Muharrem ŞEN 13.09.1987 27 Zonguldak Evli 

178 Muharrem ÇİÇEKLİ 21.05.1995 19 Balıkesir Bekâr 

179 Muhsin TAŞ 01.02.1969 45 İzmir Evli 

180 Murat KANDEMİR 25.02.1986 28 Balıkesir Evli 

181 Murat GEZGİN 10.07.1989 25 İzmir Dul 

182 Murat GÜMÜŞ 05.10.1980 34 Manisa Evli 

183 Murat AVCI 20.09.1969 45 Manisa Evli 

184 Musa KARA 01.12.1975 39 İzmir Evli 

185 Musa KARAÇOBAN 01.04.1988 26 Balıkesir Evli 

186 Mustafa TÜRKHAN 25.05.1989 25 Balıkesir Evli 

187 Mustafa DAĞLI 10.09.1971 43 İzmir Evli 

188 Mustafa KAYA 24.04.1974 40 Mersin Evli 

189 Mustafa FENERLİ 07.05.1995 19 Kütahya Bekâr 

190 Mustafa ÇALI 01.11.1969 45 Balıkesir Evli 

191 Mustafa KOCABAŞ 10.09.1976 38 Manisa Evli 

192 Mustafa KORKMAZ 12.11.1983 31 Manisa Evli 

193 Mustafa Sedat TOPRAK 29.07.1978 36 Balıkesir Evli 

194 Muzaffer EREN 01.02.1970 44 Manisa Evli 

195 Mücahit YARDIMCI 19.06.1995 19 İzmir Bekâr 

196 Nihat KAYRAK 03.10.1988 26 İzmir Evli 



‒ 32 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
30 

197 Niyazi KURBAN 05.01.1988 26 Balıkesir Evli 

198 Niyazi İZMİR 31.03.1972 42 İzmir Evli 

199 Niyazi BAYRAM 05.06.1990 24 Balıkesir Evli 

200 Numan KANDEMİR 20.02.1965 49 Kütahya Evli 

201 Nuran YANKIN 15.06.1972 42 Manisa Evli 

202 Nurettin KARA 15.04.1962 52 Zonguldak Evli 

203 Nurettin YILDIZ 15.04.1962 52 Balıkesir Evli 

204 Nurullah KÖSE 13.09.1990 24 Manisa Bekâr 

205 Okan MERDİM 05.09.1992 22 İzmir Bekâr 

206 Orhan ÖKSÜZ 10.09.1966 48 Giresun Evli 

207 Osman FINDIK 13.03.1983 31 Manisa Evli 

208 Osman ŞAM 17.01.1979 35 Manisa Evli 

209 Osman ÖZGÜN 15.01.1986 28 Bartın Bekâr 

210 Ömer ELİBOL 04.03.1967 47 Kütahya Evli 

211 Ömer ÖZCAN 06.05.1987 27 Balıkesir Evli 

212 Ömer AFACAN 05.07.1980 34 Balıkesir Bekâr 

213 Özay EREN 15.02.1978 36 Balıkesir Evli 

214 Özcan ÖNCÜ 16.03.1975 39 Balıkesir Evli 

215 Özcan BOZDAĞ 20.11.1989 25 Balıkesir Bekâr 

216 Özcan SARI 10.02.1983 31 Manisa Evli 
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217 Özgül ÇİFTÇİ 27.12.1981 33 Balıkesir Evli 

218 Özgür ŞEN 16.04.1978 36 Kütahya Evli 

219 Özgür ÇEVİRGEN 01.06.1986 28 İzmir Evli 

220 Ramazan ŞAHİN 31.03.1990 24 Balıkesir Bekâr 

221 Ramazan KÖKÇÜ 19.11.1970 44 Çanakkale Evli 

222 Ramazan SAVAŞAN 26.06.1983 31 Balıkesir Evli 

223 Ramazan SÖKMEN 01.10.1976 38 Elazığ Evli 

224 Ramazan ÇATAR 27.12.1966 48 Çorum Evli 

225 Ramazan MERCAN 01.08.1975 39 Manisa Evli 

226 Ramazan YAVAŞ 25.01.1968 46 İzmir Evli 

227 Ramazan ÜNAL 27.01.1981 33 Zonguldak Evli 

228 Ramazan UÇKUN 01.12.1977 37 Balıkesir Evli 

229 Ramazan ALDEMİR 03.03.1990 24 Balıkesir Evli 

230 Ramazan DOĞAN 01.12.1983 31 Manisa Evli 

231 Ramazan ÇAKIR 05.07.1966 48 İzmir Evli 

232 Recep GÜMCÜR 15.10.1984 30 Balıkesir Evli 

233 Recep ALDEMİR 26.03.1987 27 Balıkesir Evli 

234 Recep TÜRK 17.01.1980 34 Kütahya Evli 

235 Recep TERZİ 04.08.1968 46 Manisa Evli 

236 Remzi ARTAR 19.07.1964 50 Balıkesir Evli 
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217 Özgül ÇİFTÇİ 27.12.1981 33 Balıkesir Evli 

218 Özgür ŞEN 16.04.1978 36 Kütahya Evli 

219 Özgür ÇEVİRGEN 01.06.1986 28 İzmir Evli 

220 Ramazan ŞAHİN 31.03.1990 24 Balıkesir Bekâr 

221 Ramazan KÖKÇÜ 19.11.1970 44 Çanakkale Evli 

222 Ramazan SAVAŞAN 26.06.1983 31 Balıkesir Evli 

223 Ramazan SÖKMEN 01.10.1976 38 Elazığ Evli 

224 Ramazan ÇATAR 27.12.1966 48 Çorum Evli 

225 Ramazan MERCAN 01.08.1975 39 Manisa Evli 

226 Ramazan YAVAŞ 25.01.1968 46 İzmir Evli 

227 Ramazan ÜNAL 27.01.1981 33 Zonguldak Evli 

228 Ramazan UÇKUN 01.12.1977 37 Balıkesir Evli 

229 Ramazan ALDEMİR 03.03.1990 24 Balıkesir Evli 

230 Ramazan DOĞAN 01.12.1983 31 Manisa Evli 

231 Ramazan ÇAKIR 05.07.1966 48 İzmir Evli 

232 Recep GÜMCÜR 15.10.1984 30 Balıkesir Evli 

233 Recep ALDEMİR 26.03.1987 27 Balıkesir Evli 

234 Recep TÜRK 17.01.1980 34 Kütahya Evli 

235 Recep TERZİ 04.08.1968 46 Manisa Evli 

236 Remzi ARTAR 19.07.1964 50 Balıkesir Evli 
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237 Rıdvan KOÇHAN 01.02.1975 39 Mardin Evli 

238 Rıdvan KAZANCI 23.05.1995 19 Çanakkale Bekâr 

239 Ruhi DAĞLI 02.04.1978 36 İzmir Bekâr 

240 Sadettin YILMAZ 01.12.1973 41 Ordu Evli 

241 Sadık ÇAKIR 15.01.1988 26 İzmir Evli 

242 Sadık AKDAĞ 05.08.1986 28 İzmir Evli 

243 Sadi ALMAZ 15.04.1982 32 İzmir Bekâr 

244 Sadrettin GÜNGÖR 24.02.1983 31 Balıkesir Evli 

245 Saffet ŞAHİN 23.05.1966 48 Balıkesir Evli 

246 Saim ÖZCAN 23.04.1985 29 Balıkesir Evli 

247 Sait KARACA 03.03.1986 28 Balıkesir Evli 

248 Sami YILDIRIM 25.10.1984 30 İzmir Bekâr 

249 Sebahattin AYDIN 15.04.1979 35 Balıkesir Evli 

250 Sefer HAZAR 20.07.1973 41 Manisa Evli 

251 Sefer YAYLA 02.10.1971 43 Balıkesir Evli 

252 Selahattin KAYRAK 01.04.1969 45 İzmir Evli 

253 Selami TİZEL 14.12.1980 34 Kütahya Evli 

254 Semai AKTAŞ 01.10.1971 43 Erzurum Evli 

255 Serkan GÜNEŞ 04.08.1981 33 Balıkesir Bekâr 

256 Serkan BURAN 20.03.1988 26 İzmir Bekâr 
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257 Seyit Ali ÇETİN 16.03.1982 32 Kütahya Evli 

258 Sezai KİLİNÇ 10.02.1988 26 İzmir Evli 

259 Sinan YILMAZ 15.03.1979 35 Manisa Evli 

260 Suat ESEN 25.04.1968 46 Manisa Evli 

261 Süleyman AKCAN 16.01.1974 40 Kütahya Evli 

262 Süleyman ALDEMİR 13.08.1990 24 Balıkesir Evli 

263 Süleyman ÇATA 02.04.1982 32 Manisa Evli 

264 Süleyman KANDEMİR 23.08.1981 33 Balıkesir Evli 

265 Süleyman Tunahan ULUSOY 19.02.1983 31 Kütahya Evli 

266 Şaban İLÇİ 12.01.1973 41 Kütahya Evli 

267 Şahin AYDIN 02.04.1981 33 Balıkesir Evli 

268 Şavki DEĞİRMEN 10.07.1975 39 Balıkesir Evli 

269 Şenay BAYGÜL 08.07.1990 24 Balıkesir Bekâr 

270 Şerafettin GİRGİN 01.02.1969 45 Balıkesir Evli 

271 Şerif GEZGİN 15.05.1985 29 İzmir Evli 

272 Şerif GENÇ 20.04.1970 44 Kütahya Evli 

273 Şevket SABAN 18.09.1968 46 Balıkesir Evli 

274 Şinasi TOKMAK 22.08.1986 28 Manisa Evli 

275 Tabib KASKA 03.07.1973 41 Manisa Evli 

276 Talip ÖZTEN 14.06.1982 32 Kütahya Evli 
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257 Seyit Ali ÇETİN 16.03.1982 32 Kütahya Evli 

258 Sezai KİLİNÇ 10.02.1988 26 İzmir Evli 

259 Sinan YILMAZ 15.03.1979 35 Manisa Evli 

260 Suat ESEN 25.04.1968 46 Manisa Evli 

261 Süleyman AKCAN 16.01.1974 40 Kütahya Evli 

262 Süleyman ALDEMİR 13.08.1990 24 Balıkesir Evli 

263 Süleyman ÇATA 02.04.1982 32 Manisa Evli 

264 Süleyman KANDEMİR 23.08.1981 33 Balıkesir Evli 

265 Süleyman Tunahan ULUSOY 19.02.1983 31 Kütahya Evli 

266 Şaban İLÇİ 12.01.1973 41 Kütahya Evli 

267 Şahin AYDIN 02.04.1981 33 Balıkesir Evli 

268 Şavki DEĞİRMEN 10.07.1975 39 Balıkesir Evli 

269 Şenay BAYGÜL 08.07.1990 24 Balıkesir Bekâr 

270 Şerafettin GİRGİN 01.02.1969 45 Balıkesir Evli 

271 Şerif GEZGİN 15.05.1985 29 İzmir Evli 

272 Şerif GENÇ 20.04.1970 44 Kütahya Evli 

273 Şevket SABAN 18.09.1968 46 Balıkesir Evli 

274 Şinasi TOKMAK 22.08.1986 28 Manisa Evli 

275 Tabib KASKA 03.07.1973 41 Manisa Evli 

276 Talip ÖZTEN 14.06.1982 32 Kütahya Evli 
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277 Tayip ŞENLİK 10.03.1992 22 Manisa Bekâr 

278 Tezcan ŞENTÜRK 15.01.1971 43 Manisa Evli 

279 Tolga ÖZCAN 10.07.1991 23 Balıkesir Evli 

280 Tuncay ŞAHİN 01.10.1977 37 İzmir Evli 

281 Tuncay SİDAL 27.02.1979 35 İzmir Evli 

282 Tuncer ÜLHAN 01.03.1968 46 Kütahya Evli 

283 Turgay YAĞCI 15.10.1982 32 Manisa Evli 

284 Turgut YILMAZ 25.03.1986 28 İzmir Evli 

285 Uğur CANBEY 12.02.1996 18 Manisa Bekâr 

286 Uğur ÇOLAK 10.12.1988 26 Manisa Evli 

287 Veysel ARKAN 03.12.1984 30 Manisa Evli 

288 Yahya AYBAK 01.07.1985 29 Kütahya Bekâr 

289 Yıldırım GÜNEY 05.12.1967 47 Manisa Evli 

290 Yılmaz EROL 06.05.1974 40 Balıkesir Evli 

291 Yılmaz ÇİFİTCİ 22.06.1990 24 Balıkesir Evli 

292 Yunus YILANCI 12.05.1975 39 Balıkesir Evli 

293 Yüksel AKCAN 06.11.1979 35 Kütahya Evli 

294 Yüksel CANGÜL 13.02.1972 42 Manisa Dul 

295 Yüksel YAŞAR 05.11.1991 23 Balıkesir Bekâr 

296 Zabit ATAŞ 09.03.1992 22 İzmir Bekâr 
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297 Zekeriya KUZU 16.09.1978 36 Balıkesir Evli 

298 Zeki GEZER 15.09.1967 47 Balıkesir Evli 

299 Zeki COŞKUN 16.04.1982 32 İzmir Evli 

300 Zeynel UZAR 14.12.1982 32 Çorum Evli 

301 Zühtü YILDIRIM 30.08.1985 29 Manisa Evli 
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297 Zekeriya KUZU 16.09.1978 36 Balıkesir Evli 

298 Zeki GEZER 15.09.1967 47 Balıkesir Evli 

299 Zeki COŞKUN 16.04.1982 32 İzmir Evli 

300 Zeynel UZAR 14.12.1982 32 Çorum Evli 

301 Zühtü YILDIRIM 30.08.1985 29 Manisa Evli 
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Dönem: 24 Yasama Yl: 5 

(S. Says: xxx) 

Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 22 Milletvekilinin,  

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 51 Milletvekilinin,  

Aksaray Milletvekili Ali Rza Alaboyun ve 56 Milletvekilinin,  

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 28 Milletvekilinin,  

HDP Grubu Adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 

Manisa Milletvekili Recai Berber ve 34 Milletvekilinin,  

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 23 Milletvekilinin,  

Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil Mazcoğlu ve 78 Milletvekilinin,  

MHP Grubu Adna Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın,

Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ve 33 Milletvekilinin

ve Balkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 Milletvekilinin,  

Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 
Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştrmas Açlmasna Yönelik Önergeleri 
ile  

(10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaral 
Meclis Araştrmas Komisyonu Raporu 

(S. Sayısı: 680)
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ÖNERGE METİNLERİ 

1. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve 22 Milletvekilinin, Soma'da yaşanan maden

kazalarnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/937): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa ili Soma ilçesi bölgenin ve ülkemizin önemli kömür havzalarndandr. 

Buradan çkarlan linyit kömürü ülkemizin enerji ihtiyacnn karşlanmasnda önemli yere 

sahiptir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde bu kömürün çkarlmas ve işlenip elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi aşamasnda Soma’dan ve yurdumuzun diğer bölgelerinden gelen 

yurttaşlarmz çalşmaktadr. Öyle ki, Soma dşndan gelen yurttaşlarmz Soma’y yurt 

edinip Soma’ya yerleşmişlerdir. Ancak ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi, Soma’da da 

sk sk maden kazalar olmaktadr. Bu kazalarda birçok madencimiz ölürken, birçok 

madencimiz de yaralanmştr. 

Elbette madencilik, çalşanlar açsndan riskli bir çalşma alandr. Gerek dünyada, 

gerekse ülkemizde yaşanan kazalar incelenerek bu riskler araştrlarak bunlardan elde 

edilen deneyimler sonucunda kazalarn ve can kayplarnn en aza indirilmesi için gerekli 

önlemlerin alnmas yoluna gidilmiştir. Bu önlemlerin uygulanmas ve denetlenmesi için 

yetkili kurum ve kuruluşlar yasal görevlerini yapmaktadr. 

Asl sorunun iş güvenliği ve taşeron işçi çalştrma olduğu madencilik sektöründe iş 

yerlerinde gerekli denetimler iş güvenliğini ve işçi hayatn koruyacak şekilde 

artrlmaldr. 

 Soma’da özel bir maden işletmesinde 11.11.2012 tarihinde toz yanmas sonucu 

yangn çkmş, çkan yangnda 2’si ağr olmak üzere, 9 işçimiz yaralanmştr. Konu 

araştrldğnda bu şirkete ait benzer yangnn ilk olmadğn görmekteyiz. Yakn tarihte 

Eylül ve Ekim aylarnda da ayn nedenlerle yangn çktğ, can kayb ve yaralanmalar 

olduğu görülmektedir. 

Konu ile ilgili olarak, Kaza sonras kazann meydana geldiği madene gelerek 

incelemelerde bulunan müfettişler geçici süreyle madeni kapatmşlardr. Ayn şirkete ait 

madende benzer şekilde yangn çkmas iş ve işçi güvenliği konusunda yeterli önlemlerin 

alnmadğ kaygsn doğurmaktadr. Ayrca, iş müfettişlerince incelenmesine rağmen 

aksaklklarn devam ettiği görülmektedir. Bu açdan, “denetim” sürecinde de zafiyetlerin 
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ÖNERGE METİNLERİ 

1. Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve 22 Milletvekilinin, Soma'da yaşanan maden

kazalarnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/937): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa ili Soma ilçesi bölgenin ve ülkemizin önemli kömür havzalarndandr. 

Buradan çkarlan linyit kömürü ülkemizin enerji ihtiyacnn karşlanmasnda önemli yere 

sahiptir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde bu kömürün çkarlmas ve işlenip elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi aşamasnda Soma’dan ve yurdumuzun diğer bölgelerinden gelen 

yurttaşlarmz çalşmaktadr. Öyle ki, Soma dşndan gelen yurttaşlarmz Soma’y yurt 

edinip Soma’ya yerleşmişlerdir. Ancak ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi, Soma’da da 

sk sk maden kazalar olmaktadr. Bu kazalarda birçok madencimiz ölürken, birçok 

madencimiz de yaralanmştr. 

Elbette madencilik, çalşanlar açsndan riskli bir çalşma alandr. Gerek dünyada, 

gerekse ülkemizde yaşanan kazalar incelenerek bu riskler araştrlarak bunlardan elde 

edilen deneyimler sonucunda kazalarn ve can kayplarnn en aza indirilmesi için gerekli 

önlemlerin alnmas yoluna gidilmiştir. Bu önlemlerin uygulanmas ve denetlenmesi için 

yetkili kurum ve kuruluşlar yasal görevlerini yapmaktadr. 

Asl sorunun iş güvenliği ve taşeron işçi çalştrma olduğu madencilik sektöründe iş 

yerlerinde gerekli denetimler iş güvenliğini ve işçi hayatn koruyacak şekilde 

artrlmaldr. 

 Soma’da özel bir maden işletmesinde 11.11.2012 tarihinde toz yanmas sonucu 

yangn çkmş, çkan yangnda 2’si ağr olmak üzere, 9 işçimiz yaralanmştr. Konu 

araştrldğnda bu şirkete ait benzer yangnn ilk olmadğn görmekteyiz. Yakn tarihte 

Eylül ve Ekim aylarnda da ayn nedenlerle yangn çktğ, can kayb ve yaralanmalar 

olduğu görülmektedir. 

Konu ile ilgili olarak, Kaza sonras kazann meydana geldiği madene gelerek 

incelemelerde bulunan müfettişler geçici süreyle madeni kapatmşlardr. Ayn şirkete ait 

madende benzer şekilde yangn çkmas iş ve işçi güvenliği konusunda yeterli önlemlerin 

alnmadğ kaygsn doğurmaktadr. Ayrca, iş müfettişlerince incelenmesine rağmen 

aksaklklarn devam ettiği görülmektedir. Bu açdan, “denetim” sürecinde de zafiyetlerin 
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olduğu anlaşlmaktadr. 

Soma’da üst üste yaşanan, can kayb ve yaralanmalara neden olan kazalarn 

araştrlmas ve bu kazalarn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alnmas, nitelikli 

denetimlerin yaptrlmas amacyla, Anayasa’nn 98. Maddesi, TBMM İç Tüzüğü’nün 104. 

ve 105. maddeleri gereğince, Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Sakine ÖZ Manisa 

2) Celal DİNÇER İstanbul 

3) Mustafa Serdar SOYDAN Çanakkale 

4) Ali DEMİRÇALI Adana

5) Osman KAPTAN Antalya 

6) Yldray SAPAN Antalya 

7) Metin Lütfi BAYDAR Aydn 

8) Hasan ÖREN Manisa 

9) Levent GÖK Ankara 

10) Sedef KÜÇÜK İstanbul 

11) Selahattin KARAAHMETOĞLU Giresun

12) Ramis TOPAL Amasya 

13) Namk HAVUTÇA Balkesir 

14) Mahmut TANAL İstanbul 

15) Ayşe Nedret AKOVA Balkesir 

16) Gürkut ACAR Antalya 

17) Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balkesir 



‒ 42 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

39 

olduğu anlaşlmaktadr. 

Soma’da üst üste yaşanan, can kayb ve yaralanmalara neden olan kazalarn 

araştrlmas ve bu kazalarn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alnmas, nitelikli 

denetimlerin yaptrlmas amacyla, Anayasa’nn 98. Maddesi, TBMM İç Tüzüğü’nün 104. 

ve 105. maddeleri gereğince, Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Sakine ÖZ Manisa 

2) Celal DİNÇER İstanbul 

3) Mustafa Serdar SOYDAN Çanakkale 

4) Ali DEMİRÇALI Adana

5) Osman KAPTAN Antalya 

6) Yldray SAPAN Antalya 

7) Metin Lütfi BAYDAR Aydn 

8) Hasan ÖREN Manisa 

9) Levent GÖK Ankara 

10) Sedef KÜÇÜK İstanbul 

11) Selahattin KARAAHMETOĞLU Giresun

12) Ramis TOPAL Amasya 

13) Namk HAVUTÇA Balkesir 

14) Mahmut TANAL İstanbul 

15) Ayşe Nedret AKOVA Balkesir 

16) Gürkut ACAR Antalya 

17) Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balkesir 
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18) İlhan DEMİRÖZ Bursa

19) Candan YÜCEER Tekirdağ 

20) İhsan ÖZKES İstanbul 

21) Ali SERİNDAĞ Gaziantep

22) Hasan AKGÖL Hatay 

23) Aykut ERDOĞDU İstanbul 



‒ 43 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

39 

olduğu anlaşlmaktadr. 

Soma’da üst üste yaşanan, can kayb ve yaralanmalara neden olan kazalarn 

araştrlmas ve bu kazalarn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alnmas, nitelikli 

denetimlerin yaptrlmas amacyla, Anayasa’nn 98. Maddesi, TBMM İç Tüzüğü’nün 104. 

ve 105. maddeleri gereğince, Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Sakine ÖZ Manisa 

2) Celal DİNÇER İstanbul 

3) Mustafa Serdar SOYDAN Çanakkale 

4) Ali DEMİRÇALI Adana

5) Osman KAPTAN Antalya 

6) Yldray SAPAN Antalya 

7) Metin Lütfi BAYDAR Aydn 

8) Hasan ÖREN Manisa 

9) Levent GÖK Ankara 

10) Sedef KÜÇÜK İstanbul 

11) Selahattin KARAAHMETOĞLU Giresun

12) Ramis TOPAL Amasya 

13) Namk HAVUTÇA Balkesir 

14) Mahmut TANAL İstanbul 

15) Ayşe Nedret AKOVA Balkesir 

16) Gürkut ACAR Antalya 

17) Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balkesir 
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18) İlhan DEMİRÖZ Bursa

19) Candan YÜCEER Tekirdağ 

20) İhsan ÖZKES İstanbul 

21) Ali SERİNDAĞ Gaziantep

22) Hasan AKGÖL Hatay 

23) Aykut ERDOĞDU İstanbul 
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2. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ve 51 Milletvekilinin, Manisa'nn Soma

ilçesindeki maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin 

sorumlular ile nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/938): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa'nn Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete 

ait kömür madeninde, 4 Eylül 2012 tarihinde çkan yangnda yaralanan 3 işçiden l'i ölmüş, 

4 Ekim 2012'de çkan yangnda 4'ü ağr 9 işçi yaralanmş ve 12 Kasm 2012 tarihinde 

çkan yangnda ise 2'si ağr 9 işçi yaralanmştr. En son 20 Ekim 2013 günü ayn madende 

meydana gelen yangnda 1 işçi hayatn kaybetmiş, 27 işçi de yaralanmştr. 

Soma Darkale köyünde faaliyet gösteren bu özel maden şirketinde yaşanan iş 

kazalarna ilişkin 14.11.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

sunduğum 7/12590 esas numaral soru önergesinin cevab 13.03.2013 tarihinde verilmiş 

olup, gelen cevapta Manisa'nn Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel 

şirkete ait bu kömür madeninde 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2012 yllarnda teftişler 

yapldğ ve şirkete kapatma cezas, idari para cezas gibi çeşitli yaptrmlar uygulandğ 

belirtilmiştir. Yine gelen cevapta, söz konusu maden ocağnda 5-16 Ekim 2012 tarihlerinde 

yaplan teftiş sonucunda baz eksikliklerin giderildiği, 14.11.2012 tarihinde yaplan 

denetimler sonrasnda ise ruhsat sahibine uyar cezas yazldğ ancak "yangnlarn 

meydana geldiği alanlarda üretim faaliyetleri sonlandrlarak başka alanlarda gerekli 

önlemler alnmas, can ve mal emniyeti açsndan tetkik tarihinde tehlikeli bir durum 

bulunmamas nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasna gerek duyulmadğ" ifade 

edilmiştir. 

Bakanlk tarafndan 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2012 tarihlerinde olmak üzere 

toplam 10 teftiş yapldğ ve çeşitli noksanlklarn tespit edildiği ve şirkete idari para 

cezasnn kesildiği ifade edilse de üretim faaliyetleri, durdurulmamştr. Ancak 20 Ekim 

2013 tarihinde meydana gelen yangnda 49 yaşndaki 6 çocuk babas Yunus Güçlü, hem 

geçim masraflarn hem de çocuklarnn eğitim masraflarn karşlamak için 1200 TL 

ücretle çalştğ bu maden ocağnda hayatn kaybetmiştir. Maden ocaklarnn hata kabul 

etmeyen, ağr ve tehlikeli işler snfna girdiği düşünüldüğünde yaplan teftişlerde bulunan 

her noksanlğn oldukça önemli olduğu ortadadr. Ayrca, yaplan teftişler sonucunda 
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kesilen idari para cezalarnn iş kazalarna engel olmadğ ve üstelik bu kazalarn ölümle 

sonuçlandğ Soma'da yaşanan son Kazada bir kez daha ortaya çkmştr. 

Bu ve benzeri Kazalar göstermektedir ki, mevcut denetim yollar yetersiz 

kalmaktadr. Sayn Bakan'n soru önergesine verdiği cevabi metinden de mevcut denetim 

yollarnn iş güvenliğini sağlamak, işçi sağlğn ve işçi haklarn korumak açsndan aciz 

kaldğ rahatlkla görülebilir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafndan konuya 

el konularak yaplacak bir araştrma bundan sonra maden ocaklarnda olabilecek iş 

kazalarnn önüne geçilmesi ve tüm partilerin ortak paydada konuya duyarllk göstermesi 

açsndan son derece önemlidir. 

Soma'daki tüm maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan 

ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin araştrlmas, bu tür Kazalarn tekrarnn 

yaşanmamas için kalc çözümlerin bulunmas ve kamusal yaptrm ve denetimlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi amacyla TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarnca 

Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Özgür ÖZEL Manisa 

2) Hasan ÖREN Manisa 

3) Sakine ÖZ Manisa 

4) Bülent TEZCAN Aydn 

5) Ali SARIBAŞ Çanakkale

6) Mahmut TANAL İstanbul 

7) Veli AĞBABA Malatya

8) Sinan Aydn AYGÜN Ankara 

9) Levent GÖK Ankara 

10) Haydar AKAR Kocaeli 

11) Faik TUNAY İstanbul 
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2. Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ve 51 Milletvekilinin, Manisa'nn Soma

ilçesindeki maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan ölümlerin 

sorumlular ile nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/938): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa'nn Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete 

ait kömür madeninde, 4 Eylül 2012 tarihinde çkan yangnda yaralanan 3 işçiden l'i ölmüş, 

4 Ekim 2012'de çkan yangnda 4'ü ağr 9 işçi yaralanmş ve 12 Kasm 2012 tarihinde 

çkan yangnda ise 2'si ağr 9 işçi yaralanmştr. En son 20 Ekim 2013 günü ayn madende 

meydana gelen yangnda 1 işçi hayatn kaybetmiş, 27 işçi de yaralanmştr. 

Soma Darkale köyünde faaliyet gösteren bu özel maden şirketinde yaşanan iş 

kazalarna ilişkin 14.11.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna 

sunduğum 7/12590 esas numaral soru önergesinin cevab 13.03.2013 tarihinde verilmiş 

olup, gelen cevapta Manisa'nn Soma ilçesine bağl Darkale köyünde faaliyet gösteren özel 

şirkete ait bu kömür madeninde 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2012 yllarnda teftişler 

yapldğ ve şirkete kapatma cezas, idari para cezas gibi çeşitli yaptrmlar uygulandğ 

belirtilmiştir. Yine gelen cevapta, söz konusu maden ocağnda 5-16 Ekim 2012 tarihlerinde 

yaplan teftiş sonucunda baz eksikliklerin giderildiği, 14.11.2012 tarihinde yaplan 

denetimler sonrasnda ise ruhsat sahibine uyar cezas yazldğ ancak "yangnlarn 

meydana geldiği alanlarda üretim faaliyetleri sonlandrlarak başka alanlarda gerekli 

önlemler alnmas, can ve mal emniyeti açsndan tetkik tarihinde tehlikeli bir durum 

bulunmamas nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulmasna gerek duyulmadğ" ifade 

edilmiştir. 

Bakanlk tarafndan 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 ve 2012 tarihlerinde olmak üzere 

toplam 10 teftiş yapldğ ve çeşitli noksanlklarn tespit edildiği ve şirkete idari para 

cezasnn kesildiği ifade edilse de üretim faaliyetleri, durdurulmamştr. Ancak 20 Ekim 

2013 tarihinde meydana gelen yangnda 49 yaşndaki 6 çocuk babas Yunus Güçlü, hem 

geçim masraflarn hem de çocuklarnn eğitim masraflarn karşlamak için 1200 TL 

ücretle çalştğ bu maden ocağnda hayatn kaybetmiştir. Maden ocaklarnn hata kabul 

etmeyen, ağr ve tehlikeli işler snfna girdiği düşünüldüğünde yaplan teftişlerde bulunan 

her noksanlğn oldukça önemli olduğu ortadadr. Ayrca, yaplan teftişler sonucunda 
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kesilen idari para cezalarnn iş kazalarna engel olmadğ ve üstelik bu kazalarn ölümle 

sonuçlandğ Soma'da yaşanan son Kazada bir kez daha ortaya çkmştr. 

Bu ve benzeri Kazalar göstermektedir ki, mevcut denetim yollar yetersiz 

kalmaktadr. Sayn Bakan'n soru önergesine verdiği cevabi metinden de mevcut denetim 

yollarnn iş güvenliğini sağlamak, işçi sağlğn ve işçi haklarn korumak açsndan aciz 

kaldğ rahatlkla görülebilir. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafndan konuya 

el konularak yaplacak bir araştrma bundan sonra maden ocaklarnda olabilecek iş 

kazalarnn önüne geçilmesi ve tüm partilerin ortak paydada konuya duyarllk göstermesi 

açsndan son derece önemlidir. 

Soma'daki tüm maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn ve yaşanan 

ölümlerin sorumlular ile nedenlerinin araştrlmas, bu tür Kazalarn tekrarnn 

yaşanmamas için kalc çözümlerin bulunmas ve kamusal yaptrm ve denetimlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi amacyla TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarnca 

Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Özgür ÖZEL Manisa 

2) Hasan ÖREN Manisa 

3) Sakine ÖZ Manisa 

4) Bülent TEZCAN Aydn 

5) Ali SARIBAŞ Çanakkale

6) Mahmut TANAL İstanbul 

7) Veli AĞBABA Malatya

8) Sinan Aydn AYGÜN Ankara 

9) Levent GÖK Ankara 

10) Haydar AKAR Kocaeli 

11) Faik TUNAY İstanbul 
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12) Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul 

13) İlhan CİHANER Denizli

14) Rza Mahmut TÜRMEN İzmir 

15) Alaattin YÜKSEL İzmir 

16) Ümit ÖZGÜMÜŞ Adana

17) Osman AYDIN Aydn 

18) Hülya GÜVEN İzmir 

19) Aytuğ ATICI Mersin 

20) Ali Rza ÖZTÜRK Mersin 

21) Ayşe Gülsün BİLGEHAN Ankara

22) Osman Oktay EKŞİ İstanbul 

23) Candan YÜCEER Tekirdağ 

24) Sena KALELİ Bursa

25) İlhan DEMİRÖZ Bursa

26) Ramis TOPAL Amasya 

27) Hüseyin AYGÜN Tunceli 

28) Sedef KÜÇÜK İstanbul 

29) Gürkut ACAR Antalya 

30) Orhan DÜZGÜN Tokat 

31) Ramazan Kerim ÖZKAN Burdur 

32) Arif BULUT Antalya 
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33) Mevlüt DUDU Hatay 

34) Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon

35) Namk HAVUTÇA Balkesir 

36) Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balkesir 

37) Ali ÖZGÜNDÜZ İstanbul 

38) Engin ÖZKOÇ Sakarya 

39) İdris YILDIZ Ordu 

40) Erdal AKSÜNGER İzmir 

41) Binnaz TOPRAK İstanbul 

42) Malik Ecder ÖZDEMİR Sivas

43) Nurettin DEMİR Muğla 

44) Kadir Gökmen ÖĞÜT İstanbul 

45) Muharrem IŞIK Erzincan

46) Kemal EKİNCİ Bursa

47) Ali Haydar ÖNER Isparta 

48) Yldray SAPAN Antalya 

49) Mehmet HABERAL Zonguldak 

50) Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak 

51) Mehmet Siyam KESİMOĞLU Krklareli 

52) Ahmet Haluk KOÇ Samsun 
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12) Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul 

13) İlhan CİHANER Denizli

14) Rza Mahmut TÜRMEN İzmir 

15) Alaattin YÜKSEL İzmir 

16) Ümit ÖZGÜMÜŞ Adana

17) Osman AYDIN Aydn 

18) Hülya GÜVEN İzmir 

19) Aytuğ ATICI Mersin 

20) Ali Rza ÖZTÜRK Mersin 

21) Ayşe Gülsün BİLGEHAN Ankara

22) Osman Oktay EKŞİ İstanbul 

23) Candan YÜCEER Tekirdağ 

24) Sena KALELİ Bursa

25) İlhan DEMİRÖZ Bursa

26) Ramis TOPAL Amasya 

27) Hüseyin AYGÜN Tunceli 

28) Sedef KÜÇÜK İstanbul 

29) Gürkut ACAR Antalya 

30) Orhan DÜZGÜN Tokat 

31) Ramazan Kerim ÖZKAN Burdur 

32) Arif BULUT Antalya 
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33) Mevlüt DUDU Hatay 

34) Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon

35) Namk HAVUTÇA Balkesir 

36) Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balkesir 

37) Ali ÖZGÜNDÜZ İstanbul 

38) Engin ÖZKOÇ Sakarya 

39) İdris YILDIZ Ordu 

40) Erdal AKSÜNGER İzmir 

41) Binnaz TOPRAK İstanbul 

42) Malik Ecder ÖZDEMİR Sivas

43) Nurettin DEMİR Muğla 

44) Kadir Gökmen ÖĞÜT İstanbul 

45) Muharrem IŞIK Erzincan

46) Kemal EKİNCİ Bursa

47) Ali Haydar ÖNER Isparta 

48) Yldray SAPAN Antalya 

49) Mehmet HABERAL Zonguldak 

50) Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak 

51) Mehmet Siyam KESİMOĞLU Krklareli 

52) Ahmet Haluk KOÇ Samsun 
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3. Aksaray Milletvekili Ali Rza ALABOYUN ve 56 Milletvekilinin, 13 Mays

2104 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesindeki Soma Linyitleri İşletmesine ait ve özel 

sektörce işletilen maden sahasnda meydana gelen kazann tüm boyutlaryla 

araştrlmas amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/939): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa Soma İlçesindeki Soma Linyitleri İşletmesine ait 

ve Özel sektörce işletilen maden sahasnda Ülkemizin karşlaştğ en büyük maden kazas 

meydana gelmiştir. Milletimizi elim bir üzüntüye boğan bu kazann nedenlerinin detayl bir 

şekilde araştrlmas gerekmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörü Ülkemizde de önemli bir sektördür. 

Yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas ve enerji sektörümüz başta 

olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer sağlamas açsndan vazgeçilmez 

sektörlerimizden biridir. 

Madencilik ve özellikle de yer alt kömür madenciliği kendine has üretim tekniği 

ve iş güvenliği açsndan birçok sektöre göre farkllklar göstermektedir. Yeralt 

madenciliği gerek teknoloji gerekse iş güvenliği açsndan son yllarda büyük gelişmeler 

göstermiş bir sektördür. Bütün bu gelişmelere rağmen yeralt kömür madenciliğinde 

riskler minimize edilmesine rağmen ortadan tamamen kaldrlmas işin doğas gereği 

mümkün olamamaktadr. Ülkemizde de bu riskleri ortadan kaldrmak veya minimize 

etmek amacyla sektördeki gelişmelere bağl olarak birçok mevzuat değişikliği ve sk 

denetimler yaplmaktadr. 

22 Ekim 1984 tarihli ve 18553 sayl resmi gazetede yaynlanan "Maden ve Taş 

Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzük" ile bu sektöre yönelik önemli bir mevzuat değişikliği 

yaplmştr. Bu tarihten 20 yl sonra 21 Şubat 2004 tarih ve 25380 sayl resmi gazete ile 

“Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar Yönetmeliği” 

yaynlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 3 Aralk 1992 tarihli 92/104/EEC sayl 

Avrupa Birliği Direktifi esas alnarak hazrlanmştr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23. Dönemde Bursa Milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon 2010 yl Mays aynda raporunu tamamlayarak Meclisimize ve kamuoyuna 
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sunmuştur. Komisyonun çalşmalar ve önerilerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 20.06.2012 tarih ve 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununu kabul etmiştir. 

Ayrca, bu kanuna dayanarak ve Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğmz 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmi Gazete'de 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yeniden yaynlamak suretiyle 

yürürlüğü girmiştir 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu 

konunun araştrlmasnda büyük görev düştüğü kanaatindeyim. Bu nedenle TBMM’de 

“Soma’da Meydana Gelen Kazann Araştrlmas için bir komisyon kurulmasn” 

sayglarmla arz ederiz. 15.05.2014 

1) Ali Rza ALABOYUN Aksaray 

2) Afif DEMİRKIRAN Siirt

3) Recep ÖZEL Isparta 

4) Kerim ÖZKUL Konya 

5) Uğur AYDEMİR Manisa

6) Selçuk ÖZDAĞ Manisa

7) Recai BERBER Manisa 

8) Ali ERCOŞKUN Bolu

9) Ramazan CAN Krkkale 

10) İdris ŞAHİN Çankr 

11) Hüseyin TANRIVERDİ Manisa
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3. Aksaray Milletvekili Ali Rza ALABOYUN ve 56 Milletvekilinin, 13 Mays

2104 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesindeki Soma Linyitleri İşletmesine ait ve özel 

sektörce işletilen maden sahasnda meydana gelen kazann tüm boyutlaryla 

araştrlmas amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/939): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa Soma İlçesindeki Soma Linyitleri İşletmesine ait 

ve Özel sektörce işletilen maden sahasnda Ülkemizin karşlaştğ en büyük maden kazas 

meydana gelmiştir. Milletimizi elim bir üzüntüye boğan bu kazann nedenlerinin detayl bir 

şekilde araştrlmas gerekmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörü Ülkemizde de önemli bir sektördür. 

Yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas ve enerji sektörümüz başta 

olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer sağlamas açsndan vazgeçilmez 

sektörlerimizden biridir. 

Madencilik ve özellikle de yer alt kömür madenciliği kendine has üretim tekniği 

ve iş güvenliği açsndan birçok sektöre göre farkllklar göstermektedir. Yeralt 

madenciliği gerek teknoloji gerekse iş güvenliği açsndan son yllarda büyük gelişmeler 

göstermiş bir sektördür. Bütün bu gelişmelere rağmen yeralt kömür madenciliğinde 

riskler minimize edilmesine rağmen ortadan tamamen kaldrlmas işin doğas gereği 

mümkün olamamaktadr. Ülkemizde de bu riskleri ortadan kaldrmak veya minimize 

etmek amacyla sektördeki gelişmelere bağl olarak birçok mevzuat değişikliği ve sk 

denetimler yaplmaktadr. 

22 Ekim 1984 tarihli ve 18553 sayl resmi gazetede yaynlanan "Maden ve Taş 

Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzük" ile bu sektöre yönelik önemli bir mevzuat değişikliği 

yaplmştr. Bu tarihten 20 yl sonra 21 Şubat 2004 tarih ve 25380 sayl resmi gazete ile 

“Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar Yönetmeliği” 

yaynlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 3 Aralk 1992 tarihli 92/104/EEC sayl 

Avrupa Birliği Direktifi esas alnarak hazrlanmştr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23. Dönemde Bursa Milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon 2010 yl Mays aynda raporunu tamamlayarak Meclisimize ve kamuoyuna 
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sunmuştur. Komisyonun çalşmalar ve önerilerini dikkate alan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 20.06.2012 tarih ve 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanununu kabul etmiştir. 

Ayrca, bu kanuna dayanarak ve Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğmz 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmi Gazete'de 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yeniden yaynlamak suretiyle 

yürürlüğü girmiştir 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. Türkiye Büyük Millet Meclisine bu 

konunun araştrlmasnda büyük görev düştüğü kanaatindeyim. Bu nedenle TBMM’de 

“Soma’da Meydana Gelen Kazann Araştrlmas için bir komisyon kurulmasn” 

sayglarmla arz ederiz. 15.05.2014 

1) Ali Rza ALABOYUN Aksaray 

2) Afif DEMİRKIRAN Siirt

3) Recep ÖZEL Isparta 

4) Kerim ÖZKUL Konya 

5) Uğur AYDEMİR Manisa

6) Selçuk ÖZDAĞ Manisa

7) Recai BERBER Manisa 

8) Ali ERCOŞKUN Bolu

9) Ramazan CAN Krkkale 

10) İdris ŞAHİN Çankr 

11) Hüseyin TANRIVERDİ Manisa
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12) Muzaffer YURTTAŞ Manisa

13) Yunus KILIÇ Kars 

14) Necdet ÜNÜVAR Adana 

15) Mehmet MUŞ İstanbul 

16) Durdu Mehmet KASTAL Osmaniye 

17) Oğuz Kağan KÖKSAL Krkkale 

18) Faruk IŞIK Muş 

19) Ali KÜÇÜKAYDIN Adana 

20) Abdulkerim GÖK Şanlurfa 

21) Feramuz ÜSTÜN Gümüşhane 

22) Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ Antalya 

23) Nurdan ŞANLI Ankara

24) Ylmaz TUNÇ Bartn 

25) Salih KOCA Eskişehir 

26) Mustafa BALOĞLU Konya

27) Bülent TURAN İstanbul 

28) Hilmi BİLGİN Sivas

29) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

30) Mehmet Doğan KUBAT İstanbul 

31) Hüseyin SAMANİ Antalya

32) Hüseyin FİLİZ Çankr 
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33) Hasan Fehmi KİNAY Kütahya

34) Soner AKSOY Kütahya 

35) Mehmet YÜKSEL Denizli 

36) Özcan ULUPINAR Zonguldak 

37) İlknur DENİZLİ İzmir 

38) Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adana

39) İlknur İNCEÖZ Aksaray

40) Gülay DALYAN İstanbul 

41) İsmail GÜNEŞ Uşak 

42) Yusuf BAŞER Yozgat

43) Mehmet ALTAY Uşak 

44) Adem TATLI Giresun 

45) Ertuğrul SOYSAL Yozgat 

46) Muhyettin AKSAK Erzurum 

47) Ercan CANDAN Zonguldak 

48) Fevai ARSLAN Düzce 

49) Fehmi KÜPÇÜ Bolu 

50) Mehmet AKYÜREK Şanlurfa 

51) Erol KAYA İstanbul 

52) Tülay KAYNARCA İstanbul 

53) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 
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12) Muzaffer YURTTAŞ Manisa

13) Yunus KILIÇ Kars 

14) Necdet ÜNÜVAR Adana 

15) Mehmet MUŞ İstanbul 

16) Durdu Mehmet KASTAL Osmaniye 

17) Oğuz Kağan KÖKSAL Krkkale 

18) Faruk IŞIK Muş 

19) Ali KÜÇÜKAYDIN Adana 

20) Abdulkerim GÖK Şanlurfa 

21) Feramuz ÜSTÜN Gümüşhane 

22) Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ Antalya 

23) Nurdan ŞANLI Ankara

24) Ylmaz TUNÇ Bartn 

25) Salih KOCA Eskişehir 

26) Mustafa BALOĞLU Konya

27) Bülent TURAN İstanbul 

28) Hilmi BİLGİN Sivas

29) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

30) Mehmet Doğan KUBAT İstanbul 

31) Hüseyin SAMANİ Antalya

32) Hüseyin FİLİZ Çankr 
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33) Hasan Fehmi KİNAY Kütahya

34) Soner AKSOY Kütahya 

35) Mehmet YÜKSEL Denizli 

36) Özcan ULUPINAR Zonguldak 

37) İlknur DENİZLİ İzmir 

38) Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adana

39) İlknur İNCEÖZ Aksaray

40) Gülay DALYAN İstanbul 

41) İsmail GÜNEŞ Uşak 

42) Yusuf BAŞER Yozgat

43) Mehmet ALTAY Uşak 

44) Adem TATLI Giresun 

45) Ertuğrul SOYSAL Yozgat 

46) Muhyettin AKSAK Erzurum 

47) Ercan CANDAN Zonguldak 

48) Fevai ARSLAN Düzce 

49) Fehmi KÜPÇÜ Bolu 

50) Mehmet AKYÜREK Şanlurfa 

51) Erol KAYA İstanbul 

52) Tülay KAYNARCA İstanbul 

53) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 



‒ 52 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
49 

54) Fatoş GÜRKAN Adana 

55) Vural KAVUNCU Kütahya 

56) Cahit BAĞCI Çorum

57) Nevzat PAKDİL Kahramanmaraş 

50 

4. Kars Milletvekilleri Mülkiye BİRTANE ve 28 Milletvekilinin, Manisa'nn

Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasnn tüm nedenlerinin, sonuçlarnn ve 

sorumlularnn açğa çkarlmas ve bu çerçevede alnacak önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/940): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa SOMA'da yüzlerce işçinin hayatn kaybetmesine neden olan maden 

faciasnn tüm nedenleri, sonuçlar ve sorumlular ile açğa çkarlmas ve bu çerçevede 

alnacak önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasa'nn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. 

Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz. 

1) Mülkiye BİRTANE Kars

2) Pervin BULDAN Iğdr 

3) Srr SAKIK Muş 

4) İdris BALUKEN Bingöl 

5) Murat BOZLAK Adana 

6) Halil AKSOY Ağr 

7) Ayla AKAT ATA Batman 

8) Hasip KAPLAN Şrnak 

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU Bitlis

10) Nursel AYDOĞAN Diyarbakr 

11) Emine AYNA Diyarbakr 

12) Altan TAN Diyarbakr 

13) Adil ZOZANİ Hakkâri

14) Esat CANAN Hakkâri 
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54) Fatoş GÜRKAN Adana 

55) Vural KAVUNCU Kütahya 

56) Cahit BAĞCI Çorum

57) Nevzat PAKDİL Kahramanmaraş 

50 

4. Kars Milletvekilleri Mülkiye BİRTANE ve 28 Milletvekilinin, Manisa'nn

Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasnn tüm nedenlerinin, sonuçlarnn ve 

sorumlularnn açğa çkarlmas ve bu çerçevede alnacak önlemlerin belirlenmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/940): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa SOMA'da yüzlerce işçinin hayatn kaybetmesine neden olan maden 

faciasnn tüm nedenleri, sonuçlar ve sorumlular ile açğa çkarlmas ve bu çerçevede 

alnacak önlemlerin belirlenmesi amacyla Anayasa'nn 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. 

Maddeleri gereğince Meclis Araştrmas açlmas için gereğini arz ve teklif ederiz. 

1) Mülkiye BİRTANE Kars

2) Pervin BULDAN Iğdr 

3) Srr SAKIK Muş 

4) İdris BALUKEN Bingöl 

5) Murat BOZLAK Adana 

6) Halil AKSOY Ağr 

7) Ayla AKAT ATA Batman 

8) Hasip KAPLAN Şrnak 

9) Hüsamettin ZENDERLİOĞLU Bitlis

10) Nursel AYDOĞAN Diyarbakr 

11) Emine AYNA Diyarbakr 

12) Altan TAN Diyarbakr 

13) Adil ZOZANİ Hakkâri

14) Esat CANAN Hakkâri 
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15) Srr Süreyya ÖNDER İstanbul 

16) Abdullah Levent TÜZEL İstanbul 

17) Erol DORA Mardin 

18) Leyla ZANA Diyarbakr 

19) Demir ÇELİK Muş 

20) İbrahim BİNİCİ Şanlurfa 

21) Nazmi GÜR Van 

22) Özdal ÜÇER Van 

23) Bengi YILDIZ Batman 

24) İbrahim AYHAN Şanlurfa 

25) Selma IRMAK Şrnak 

26) Gülser YILDIRIM Mardin 

27) Aysel TUĞLUK Van

28) Kemal AKTAŞ Van

29) Faysal SARIYILDIZ Şrnak 

Gerekçe: 

Manisa SOMA'da Soma Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağnda son yüz yln en 

büyük işçi cinayetlerinden biri yaşanmştr. Bu maden facias sadece Türkiye'de değil 

dünya tarihinde de en büyük işçi kymlarndan biri olarak tarihe geçmiştir. Dünyann 17. 

büyük ekonomisi olmakla övünen bir ülkede, böylesi bir felaketin kaza olarak 

olağanlaştrlmas, Türkiye'de süre gelen işçi kymn normalleştirmektir. Bu felaket iş 

kazas olarak nitelendirilemez. Çünkü iş kazas olabilmesi için, o iş yerinde tüm teknolojik 

imkânlarn kullanlarak, iş sağlğ ve güvenliği hakknda önlemlerin eksiksiz alnmş 

olmas ancak standartlara göre alnmş önlemlere rağmen öngörülmeyen bir durumun 
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kazaya yol açmş olmas gerekiyordu. Fakat durum, maliyeti düşürmek için işçilerin göz 

göre göre ölüme gönderilmesinden ibarettir. İddialar Soma Kömür İşletmesinde açkça 

öngörülebilir risk altnda çalşldğn ortaya koymuştur. Gerekli önemlerin olmadğ, 

işçilerin maskelerinin dahi cenazelerinin çkarldğ esnada takldğ öne sürülüyor. 

İşçi katliamlarnn sorumlusu hükümettir. Hükümetin bu alandaki tutumu ve 

uygulamalar, işvereni korumaya dönüktür. Denetimler formaliteden ibarettir. Denetimi 

yapan birimler şirket ortaklğ, şirket sahibi, hükümete yaknlk kstaslar esasnda rapor 

hazrlamaktadrlar. Ayrca mühendisler, işletme sahibinden ücretlerini aldklar için bu 

kayg ile uygunluk raporu vermektedirler. Bu nedenledir ki Soma Kömür İşletmesinde iki 

ay öce yapldğ söylenen denetimler gerçeği saptamak yerine, formalite icab ile görevi 

yerine getirme işlemidir. Karş karşya olduğumuz durum, işletme sahiplerinin devlet ve 

iktidarla kurduktan "maksimum kâr" odakl ortaklkta, işçileri adeta kurban olarak 

kullanmaktr. Hükümetin tüm uyarlara rağmen İLO'nun Maden Sözleşmesini 

onaylamamas da bu durumla bağlantldr. AB Sosyal Politika ve İstihdam fasl hala 

açlmamş olmas ayn sebeplere dayanyor. 

Bir diğer önemli nokta ise 8 Haziran 2011 tarihli Devlet Denetleme Kurulunun işçi 

katliamlarnn nedenlerini ortaya koyan ve alnacak önemleri sralayan 600 sayfalk 

raporudur. Bu rapor hükümet tarafndan dikkate alnmadğ gibi TBMM'de muhalefet 

partilerinin konuyla ilgili yasama faaliyetleri de işleme alnmamştr. 

Türkiye'de maden ocaklarnn hepsi açk risk altnda çalştrlyor. Oysaki tüm 

ülkeler teknolojinin olanaklarndan yararlanarak iş kazalarn sfra indirmeyi 

hedeflemişlerdir, özellikle Avrupa ülkelerinde son yüz ylda toplu işçi ölümleri ortadan 

kalkmştr. İş yerleri sürekli bir denetim altndadr. 

Türkiye'de ise tersi durum söz konusudur, özelleştirme ve taşeronlaştrma ile 

birlikte iş sağlğ ve güvenliği tamamen rafa kalkmştr. Kayt dş çalşma son derece 

yaygndr. Maden işletmeleri sahipleri rüşvet, bürokrat ilişkileri, siyasetçilerle aile 

dostluklar ve ortak iş yapma yollar ile ruhsat almakta hiçbir engelle karşlaşmamaktadr. 

Maden Ruhsatlarnn Başbakanlğn onayna bağlanmas da bu ilişkileri açklar 

niteliktedir. Ayn zamanda Türkiye'de saysz kaçak kömür ocağ vardr. 

Maden ocaklarndaki ölümler, doğrudan devletin yetkili kurumlarnn ve hükümet 

yetkililerinin sorumluluğunda yaşanmaktadr. SOMA'da yaşanan büyük felaketi saklamak, 

yüz yl önceki dünya örnekleri ile kyaslamak ve faciann üzerini örtemeye çalşmak 
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15) Srr Süreyya ÖNDER İstanbul 

16) Abdullah Levent TÜZEL İstanbul 

17) Erol DORA Mardin 

18) Leyla ZANA Diyarbakr 

19) Demir ÇELİK Muş 

20) İbrahim BİNİCİ Şanlurfa 

21) Nazmi GÜR Van 

22) Özdal ÜÇER Van 

23) Bengi YILDIZ Batman 

24) İbrahim AYHAN Şanlurfa 

25) Selma IRMAK Şrnak 

26) Gülser YILDIRIM Mardin 

27) Aysel TUĞLUK Van

28) Kemal AKTAŞ Van

29) Faysal SARIYILDIZ Şrnak 

Gerekçe: 

Manisa SOMA'da Soma Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağnda son yüz yln en 

büyük işçi cinayetlerinden biri yaşanmştr. Bu maden facias sadece Türkiye'de değil 

dünya tarihinde de en büyük işçi kymlarndan biri olarak tarihe geçmiştir. Dünyann 17. 

büyük ekonomisi olmakla övünen bir ülkede, böylesi bir felaketin kaza olarak 

olağanlaştrlmas, Türkiye'de süre gelen işçi kymn normalleştirmektir. Bu felaket iş 

kazas olarak nitelendirilemez. Çünkü iş kazas olabilmesi için, o iş yerinde tüm teknolojik 

imkânlarn kullanlarak, iş sağlğ ve güvenliği hakknda önlemlerin eksiksiz alnmş 

olmas ancak standartlara göre alnmş önlemlere rağmen öngörülmeyen bir durumun 
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kazaya yol açmş olmas gerekiyordu. Fakat durum, maliyeti düşürmek için işçilerin göz 

göre göre ölüme gönderilmesinden ibarettir. İddialar Soma Kömür İşletmesinde açkça 

öngörülebilir risk altnda çalşldğn ortaya koymuştur. Gerekli önemlerin olmadğ, 

işçilerin maskelerinin dahi cenazelerinin çkarldğ esnada takldğ öne sürülüyor. 

İşçi katliamlarnn sorumlusu hükümettir. Hükümetin bu alandaki tutumu ve 

uygulamalar, işvereni korumaya dönüktür. Denetimler formaliteden ibarettir. Denetimi 

yapan birimler şirket ortaklğ, şirket sahibi, hükümete yaknlk kstaslar esasnda rapor 

hazrlamaktadrlar. Ayrca mühendisler, işletme sahibinden ücretlerini aldklar için bu 

kayg ile uygunluk raporu vermektedirler. Bu nedenledir ki Soma Kömür İşletmesinde iki 

ay öce yapldğ söylenen denetimler gerçeği saptamak yerine, formalite icab ile görevi 

yerine getirme işlemidir. Karş karşya olduğumuz durum, işletme sahiplerinin devlet ve 

iktidarla kurduktan "maksimum kâr" odakl ortaklkta, işçileri adeta kurban olarak 

kullanmaktr. Hükümetin tüm uyarlara rağmen İLO'nun Maden Sözleşmesini 

onaylamamas da bu durumla bağlantldr. AB Sosyal Politika ve İstihdam fasl hala 

açlmamş olmas ayn sebeplere dayanyor. 

Bir diğer önemli nokta ise 8 Haziran 2011 tarihli Devlet Denetleme Kurulunun işçi 

katliamlarnn nedenlerini ortaya koyan ve alnacak önemleri sralayan 600 sayfalk 

raporudur. Bu rapor hükümet tarafndan dikkate alnmadğ gibi TBMM'de muhalefet 

partilerinin konuyla ilgili yasama faaliyetleri de işleme alnmamştr. 

Türkiye'de maden ocaklarnn hepsi açk risk altnda çalştrlyor. Oysaki tüm 

ülkeler teknolojinin olanaklarndan yararlanarak iş kazalarn sfra indirmeyi 

hedeflemişlerdir, özellikle Avrupa ülkelerinde son yüz ylda toplu işçi ölümleri ortadan 

kalkmştr. İş yerleri sürekli bir denetim altndadr. 

Türkiye'de ise tersi durum söz konusudur, özelleştirme ve taşeronlaştrma ile 

birlikte iş sağlğ ve güvenliği tamamen rafa kalkmştr. Kayt dş çalşma son derece 

yaygndr. Maden işletmeleri sahipleri rüşvet, bürokrat ilişkileri, siyasetçilerle aile 

dostluklar ve ortak iş yapma yollar ile ruhsat almakta hiçbir engelle karşlaşmamaktadr. 

Maden Ruhsatlarnn Başbakanlğn onayna bağlanmas da bu ilişkileri açklar 

niteliktedir. Ayn zamanda Türkiye'de saysz kaçak kömür ocağ vardr. 

Maden ocaklarndaki ölümler, doğrudan devletin yetkili kurumlarnn ve hükümet 

yetkililerinin sorumluluğunda yaşanmaktadr. SOMA'da yaşanan büyük felaketi saklamak, 

yüz yl önceki dünya örnekleri ile kyaslamak ve faciann üzerini örtemeye çalşmak 
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yerine, olay tüm ayrntlar ile açğa çkarmak gerekmektedir. Bu felaket, işçi cinayetlerini 

durdurmak, iş sağlğ ve güvenliğini kesin olarak sağlamak için ibret olarak alnmal ve işçi 

katliam artk durmaldr. 

SOMA ile ayn gün Konya ve Zonguldak'ta iki madenci daha hayatn kaybetmiştir. 

Bu nedenle Türkiye'deki maden ocaklarndaki üretim hemen durdurulmaldr. İşçilerin 

ücretleri kesintisiz ödenmeye devam edilerek, maden ocaklarnda, AB standartlarna uygun 

önlemler alnmaldr, öngörülen riskleri yüzde yüz ortadan kaldrlamayan maden ocaklar 

tamamen kapatlmaldr. Hükümet bir an önce İş Sağlğ ve Güvenliği konusunda çekince 

koyduğu İLO sözleşmesini imzalamaldr. AB Sosyal Politika ve İstihdam Fasl 

açlmaldr. Tüm bu nedenlerden dolay bir meclis araştrmas komisyonu kurulmasn 

gerekli görmekteyiz. 
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5. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris

BALUKEN'in, 13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen 

maden faciasnn tüm boyutlaryla araştrlarak sorumlularn tespit edilmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/941): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden 

faciasnn tüm boyutlar ile araştrlmas, sorumlularn tespit edilmesi ve bu temelde 

kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla Anayasann 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci 

maddeleri gereğince meclis araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

1) İdris BALUKEN HDP Grup Başkanvekili  Bingöl 

Gerekçe: 

13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden 

faciasnda şimdiye kadar açklanan resmi rakamlara göre 284 maden emekçisi yaşamn 

yitirmiştir. Hâlen maden ocağnda ulaşlamayan çok sayda emekçinin olduğu bilgisi de 

mevcuttur. 

13 Mays 2014 tarihinde saat 15.05 civarnda gerçekleşen maden faciasyla ilgili 

aydnlatlmay bekleyen birçok nokta vardr. Resmi ağzlardan yaplan ilk açklamalarda 

faciann nedeni trafo patlamas olarak belirtilmiştir. Ancak daha sonra faciann trafodan 

değil, çok sayda işçi çalştrlmas ve buna paralel olarak ortama çok fazla oksijen 

verilmesi sonucu kömürün alev almasndan kaynaklandğ uzmanlar ve tanklar tarafndan 

ifade edilmiştir. 

Daha önce de birçok kez yangnlarn çktğ ancak bu yangn çkan bölümlerin 

beton dökülerek kapatldğ da iddialar arasndadr. Bu ve buna bağl birçok nedenden 

dolay gerçekleşen kazalarda birçok emekçi yaşamn yitirmiş, onlarca emekçi de 

yaralanmştr. Soma'da yeterli iş ve işçi güvenliğine yönelik önlemlerin işveren ve bakanlk 

tarafndan alnmamas ve denetimlerin yaplmamas nedeniyle sürekli olarak gerçekleşen iş 

kazalar sonucu sadece 2013 ylnda 9 maden emekçisi yaşamn kaybetmiştir. 

Soma'da meydana gelen faciann en büyük sorumlusu bugüne kadar yeterli denetim 

ve incelemeyi yapmayan ilgili bakanlk ve bu konuda ilgili uzman kişi, kurum ve 

kuruluşlarn uyarlarn dikkate almayan hükümettir. Faciann bu kadar derinleşmesi ve 
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yerine, olay tüm ayrntlar ile açğa çkarmak gerekmektedir. Bu felaket, işçi cinayetlerini 

durdurmak, iş sağlğ ve güvenliğini kesin olarak sağlamak için ibret olarak alnmal ve işçi 

katliam artk durmaldr. 

SOMA ile ayn gün Konya ve Zonguldak'ta iki madenci daha hayatn kaybetmiştir. 

Bu nedenle Türkiye'deki maden ocaklarndaki üretim hemen durdurulmaldr. İşçilerin 

ücretleri kesintisiz ödenmeye devam edilerek, maden ocaklarnda, AB standartlarna uygun 

önlemler alnmaldr, öngörülen riskleri yüzde yüz ortadan kaldrlamayan maden ocaklar 

tamamen kapatlmaldr. Hükümet bir an önce İş Sağlğ ve Güvenliği konusunda çekince 

koyduğu İLO sözleşmesini imzalamaldr. AB Sosyal Politika ve İstihdam Fasl 

açlmaldr. Tüm bu nedenlerden dolay bir meclis araştrmas komisyonu kurulmasn 

gerekli görmekteyiz. 
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5. HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris

BALUKEN'in, 13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen 

maden faciasnn tüm boyutlaryla araştrlarak sorumlularn tespit edilmesi 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/941): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden 

faciasnn tüm boyutlar ile araştrlmas, sorumlularn tespit edilmesi ve bu temelde 

kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla Anayasann 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci 

maddeleri gereğince meclis araştrmas açlmas için gereğini arz ederiz. 

1) İdris BALUKEN HDP Grup Başkanvekili  Bingöl 

Gerekçe: 

13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden 

faciasnda şimdiye kadar açklanan resmi rakamlara göre 284 maden emekçisi yaşamn 

yitirmiştir. Hâlen maden ocağnda ulaşlamayan çok sayda emekçinin olduğu bilgisi de 

mevcuttur. 

13 Mays 2014 tarihinde saat 15.05 civarnda gerçekleşen maden faciasyla ilgili 

aydnlatlmay bekleyen birçok nokta vardr. Resmi ağzlardan yaplan ilk açklamalarda 

faciann nedeni trafo patlamas olarak belirtilmiştir. Ancak daha sonra faciann trafodan 

değil, çok sayda işçi çalştrlmas ve buna paralel olarak ortama çok fazla oksijen 

verilmesi sonucu kömürün alev almasndan kaynaklandğ uzmanlar ve tanklar tarafndan 

ifade edilmiştir. 

Daha önce de birçok kez yangnlarn çktğ ancak bu yangn çkan bölümlerin 

beton dökülerek kapatldğ da iddialar arasndadr. Bu ve buna bağl birçok nedenden 

dolay gerçekleşen kazalarda birçok emekçi yaşamn yitirmiş, onlarca emekçi de 

yaralanmştr. Soma'da yeterli iş ve işçi güvenliğine yönelik önlemlerin işveren ve bakanlk 

tarafndan alnmamas ve denetimlerin yaplmamas nedeniyle sürekli olarak gerçekleşen iş 

kazalar sonucu sadece 2013 ylnda 9 maden emekçisi yaşamn kaybetmiştir. 

Soma'da meydana gelen faciann en büyük sorumlusu bugüne kadar yeterli denetim 

ve incelemeyi yapmayan ilgili bakanlk ve bu konuda ilgili uzman kişi, kurum ve 

kuruluşlarn uyarlarn dikkate almayan hükümettir. Faciann bu kadar derinleşmesi ve 
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dördüncü gününe ulaşmasna rağmen hâlen arama kurtarma çalşmalarnn bitmemiş 

olmas ve çkarlmayan madencilerin varlğ ihmalkârlğn farkl boyutlarn ortaya 

koymaktadr. 

Faciann gerçekleşmesinin hemen akabinde Yunanistan, ABD, Fransa, İsrail, 

Almanya, Polonya, İran, İngiltere ve Avrupa Birliği gibi ülkeler Türkiye'ye yardm 

talebinde bulunmalarna rağmen yardm talepleri hükümet tarafndan reddedilmiştir. Her 

ann dahi hayati olduğu zamanlarda geri çevrilen bu yardm talepleri, ölüm saysnn resmi 

olandan çok daha fazla olduğu ve faciann bütün boyutlar ile bilinmesinin istenmediği 

iddialarn güçlendirmektedir. 

Soma'da faciann gerçekleştiği anda vardiya değişimi yapldğ aktarlmştr. 

Vardiya değişimi öncesinde madende bulunan işçi saysnn 787 olduğu belirtilmiş, vardiya 

değişimi için madene giren bir sonraki mesai işçilerinin saysnn kaç olduğu kamuoyuna 

ifade edilememiştir. Şimdiye kadar yaral ve ölü olarak madenden çkarlan işçilerimizin 

says ile madende bulunduğu halk tarafndan dile getirilen işçi saylar arasnda oldukça 

büyük bir fark bulunmaktadr. 

Özellikle son yllarda artş gösteren işçi ölümlerinin en çok gerçekleştiği 

madencilik iş kolu, AKP döneminde hzl bir özelleştirme ve taşeronlaştrma süreci 

geçirmiştir. Özelleştirme ve taşeronlaştrma Türkiye'de başta madencilik iş kolu olmak 

üzere tüm iş kollarnda işçi ölümleri saysnda artşa neden olmuştur. 

Türkiye'de 2002-2013 yllar arasnda toplam 880 bin iş kazas yaşanmş, bu 

kazalarda 13.442 kişi hayatn kaybetmiştir. 1946'dan 2013 ylna kadar iş kazalar sonucu 

ölen işçilerin says ise 61 bin 270'dir. Bu rakamlar oran olarak incelendiğinde; 1946 

ylndan 2002 ylma kadar yaşanan işçi ölümü 47 bin 728'dir. Her yl yaklaşk 852 kişi iş 

kazalar nedeniyle hayatn kaybetmiştir. 2002-2013 yllar arasnda yaşanan işçi ölümleri 

says ise 13 bin 442'dir. Her yl yaklaşk olarak 1222 kişi iş kazalar nedeniyle hayatn 

kaybetmiştir. 

AKP (2002-2013) döneminde hayatn kaybeden işçi says son 56 yla göre (1946-

2002) yllk olarak %46 artmştr. Teknolojik gelişmelere ve iş güvenliği esaslarnn 

artmasna rağmen ölümlerin artmas ters orantldr. Bunun nedeni başbakann ifade ettiği 

gibi bu işlerin doğasndan kaynakl değil özelleştirme, taşeronlaştrma politikalar ve 

kapitalist modernitenin kâr hrsdr. 
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Tüm bu gerekçelerle 13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana 

gelen maden faciasnn tüm boyutlar ile araştrlmas, sorumlularn tespit edilmesi ve bu 

temelde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla bir meclis araştrma komisyonu kurulmas 

elzemdir. 
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dördüncü gününe ulaşmasna rağmen hâlen arama kurtarma çalşmalarnn bitmemiş 

olmas ve çkarlmayan madencilerin varlğ ihmalkârlğn farkl boyutlarn ortaya 

koymaktadr. 

Faciann gerçekleşmesinin hemen akabinde Yunanistan, ABD, Fransa, İsrail, 

Almanya, Polonya, İran, İngiltere ve Avrupa Birliği gibi ülkeler Türkiye'ye yardm 

talebinde bulunmalarna rağmen yardm talepleri hükümet tarafndan reddedilmiştir. Her 

ann dahi hayati olduğu zamanlarda geri çevrilen bu yardm talepleri, ölüm saysnn resmi 

olandan çok daha fazla olduğu ve faciann bütün boyutlar ile bilinmesinin istenmediği 

iddialarn güçlendirmektedir. 

Soma'da faciann gerçekleştiği anda vardiya değişimi yapldğ aktarlmştr. 

Vardiya değişimi öncesinde madende bulunan işçi saysnn 787 olduğu belirtilmiş, vardiya 

değişimi için madene giren bir sonraki mesai işçilerinin saysnn kaç olduğu kamuoyuna 

ifade edilememiştir. Şimdiye kadar yaral ve ölü olarak madenden çkarlan işçilerimizin 

says ile madende bulunduğu halk tarafndan dile getirilen işçi saylar arasnda oldukça 

büyük bir fark bulunmaktadr. 

Özellikle son yllarda artş gösteren işçi ölümlerinin en çok gerçekleştiği 

madencilik iş kolu, AKP döneminde hzl bir özelleştirme ve taşeronlaştrma süreci 

geçirmiştir. Özelleştirme ve taşeronlaştrma Türkiye'de başta madencilik iş kolu olmak 

üzere tüm iş kollarnda işçi ölümleri saysnda artşa neden olmuştur. 

Türkiye'de 2002-2013 yllar arasnda toplam 880 bin iş kazas yaşanmş, bu 

kazalarda 13.442 kişi hayatn kaybetmiştir. 1946'dan 2013 ylna kadar iş kazalar sonucu 

ölen işçilerin says ise 61 bin 270'dir. Bu rakamlar oran olarak incelendiğinde; 1946 

ylndan 2002 ylma kadar yaşanan işçi ölümü 47 bin 728'dir. Her yl yaklaşk 852 kişi iş 

kazalar nedeniyle hayatn kaybetmiştir. 2002-2013 yllar arasnda yaşanan işçi ölümleri 

says ise 13 bin 442'dir. Her yl yaklaşk olarak 1222 kişi iş kazalar nedeniyle hayatn 

kaybetmiştir. 

AKP (2002-2013) döneminde hayatn kaybeden işçi says son 56 yla göre (1946-

2002) yllk olarak %46 artmştr. Teknolojik gelişmelere ve iş güvenliği esaslarnn 

artmasna rağmen ölümlerin artmas ters orantldr. Bunun nedeni başbakann ifade ettiği 

gibi bu işlerin doğasndan kaynakl değil özelleştirme, taşeronlaştrma politikalar ve 

kapitalist modernitenin kâr hrsdr. 
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Tüm bu gerekçelerle 13 Mays 2014 tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana 

gelen maden faciasnn tüm boyutlar ile araştrlmas, sorumlularn tespit edilmesi ve bu 

temelde kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla bir meclis araştrma komisyonu kurulmas 

elzemdir. 
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6. Manisa Milletvekili Recai BERBER ve 34 Milletvekilinin, Soma'da meydana

gelen maden kazasnn araştrlmas ve sektördeki sorunlarn araştrlarak muhtemel 

maden kazalarnn önlenmesine yönelik tedbirlerin alnmas amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/942): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa'nn Soma İlçesinde Soma Linyitleri İşletmesine 

ait ve özel sektörce işletilen maden sahasnda bir maden kazas meydana gelmiş ve tüm 

milletimizi üzmüştür. Ne yazk ki Ülkemizin karşlaştğ en büyük maden kazas olarak 

tarihe geçmiştir. Milletimizi elim bir üzüntüye boğan bu kazann nedenlerinin detayl bir 

şekilde araştrlmas gerekmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörü Ülkemizde de en önemli sektörlerden 

biridir. Enerji sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer 

sağlamas ve yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas nedeniyle de 

vazgeçilmez sektörlerimizden biridir. 

Madencilik ve özellikle de yer alt kömür madenciliği kendine has üretim tekniği 

ve iş güvenliği açsndan birçok sektöre göre farkllklar göstermektedir. Yeralt 

madenciliği gerek teknoloji gerekse iş güvenliği açsndan son yllarda büyük gelişmeler 

göstermiş bir sektördür. 

22 Ekim 1984 tarihli ve 18553 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan “Maden ve Taş 

Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzük” ile bu sektöre yönelik önemli bir mevzuat değişikliği 

yaplmştr. 3 Aralk 1992 tarihli ve 92/104/EEC sayl Avrupa Birliği Direktifi esas 

alnarak hazrlanan “Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar 

Yönetmeliği” 21 Şubat 2004 tarihli ve 25380 sayl Resmî Gazete yaymlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 23. Dönemde, Bursa Milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon çalşmalarn tamamlayarak 13/5/2010 tarihli raporunu Meclisimize ve 

kamuoyuna sunmuştur. Komisyonun çalşmalarn ve önerilerini dikkate alan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut sağlk 

ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, sorumluluk, 
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hak ve yükümlülüklerini düzenleyen” 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Ayrca, bu Kanuna dayanarak ve Avrupa Birliği 

Direktifleri doğrultusunda 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmî Gazete’de “Maden 

İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yaymlanmak suretiyle yürürlüğe 

girmiştir. 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. 

Ülkemizde bu riskleri ortadan kaldrmak veya minimize etmek amacyla sektördeki 

gelişmelere bağl olarak birçok mevzuat değişikliği ve sk denetimler yaplmaktadr. 

Bütün yaplan mevzuat çalşmalar ve bu mevzuat çerçevesindeki uygulamalar ve bu 

konudaki gelişmeler ile yer alt kömür madenciliğinde risklerin minimize edilmeye 

çalşlmasna rağmen böylesine büyük bir kazann meydana gelmiş olmasnn Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir Komisyon marifetiyle araştrlmas önem 

arz etmektedir. 

Bu nedenlerle "Soma'da Meydana Gelen Maden Kazasnn Araştrlmas ve 

Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunlarn Araştrlarak Muhtemel Maden Kazalarnn 

Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alnmas" amacyla Anayasann 98’inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrmas 

açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 16/5/2014 

1) Recai BERBER Manisa 

2) Muzaffer YURTTAŞ Manisa

3) Hüseyin TANRIVERDİ Manisa

4) Selçuk ÖZDAĞ Manisa

5) Uğur AYDEMİR Manisa

6) Salim USLU Çorum 
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6. Manisa Milletvekili Recai BERBER ve 34 Milletvekilinin, Soma'da meydana

gelen maden kazasnn araştrlmas ve sektördeki sorunlarn araştrlarak muhtemel 

maden kazalarnn önlenmesine yönelik tedbirlerin alnmas amacyla bir Meclis 

araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/942): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa'nn Soma İlçesinde Soma Linyitleri İşletmesine 

ait ve özel sektörce işletilen maden sahasnda bir maden kazas meydana gelmiş ve tüm 

milletimizi üzmüştür. Ne yazk ki Ülkemizin karşlaştğ en büyük maden kazas olarak 

tarihe geçmiştir. Milletimizi elim bir üzüntüye boğan bu kazann nedenlerinin detayl bir 

şekilde araştrlmas gerekmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörü Ülkemizde de en önemli sektörlerden 

biridir. Enerji sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer 

sağlamas ve yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas nedeniyle de 

vazgeçilmez sektörlerimizden biridir. 

Madencilik ve özellikle de yer alt kömür madenciliği kendine has üretim tekniği 

ve iş güvenliği açsndan birçok sektöre göre farkllklar göstermektedir. Yeralt 

madenciliği gerek teknoloji gerekse iş güvenliği açsndan son yllarda büyük gelişmeler 

göstermiş bir sektördür. 

22 Ekim 1984 tarihli ve 18553 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan “Maden ve Taş 

Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzük” ile bu sektöre yönelik önemli bir mevzuat değişikliği 

yaplmştr. 3 Aralk 1992 tarihli ve 92/104/EEC sayl Avrupa Birliği Direktifi esas 

alnarak hazrlanan “Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar 

Yönetmeliği” 21 Şubat 2004 tarihli ve 25380 sayl Resmî Gazete yaymlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 23. Dönemde, Bursa Milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi” amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon çalşmalarn tamamlayarak 13/5/2010 tarihli raporunu Meclisimize ve 

kamuoyuna sunmuştur. Komisyonun çalşmalarn ve önerilerini dikkate alan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut sağlk 

ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, sorumluluk, 
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hak ve yükümlülüklerini düzenleyen” 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Ayrca, bu Kanuna dayanarak ve Avrupa Birliği 

Direktifleri doğrultusunda 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmî Gazete’de “Maden 

İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yaymlanmak suretiyle yürürlüğe 

girmiştir. 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. 

Ülkemizde bu riskleri ortadan kaldrmak veya minimize etmek amacyla sektördeki 

gelişmelere bağl olarak birçok mevzuat değişikliği ve sk denetimler yaplmaktadr. 

Bütün yaplan mevzuat çalşmalar ve bu mevzuat çerçevesindeki uygulamalar ve bu 

konudaki gelişmeler ile yer alt kömür madenciliğinde risklerin minimize edilmeye 

çalşlmasna rağmen böylesine büyük bir kazann meydana gelmiş olmasnn Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir Komisyon marifetiyle araştrlmas önem 

arz etmektedir. 

Bu nedenlerle "Soma'da Meydana Gelen Maden Kazasnn Araştrlmas ve 

Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunlarn Araştrlarak Muhtemel Maden Kazalarnn 

Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alnmas" amacyla Anayasann 98’inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştrmas 

açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 16/5/2014 

1) Recai BERBER Manisa 

2) Muzaffer YURTTAŞ Manisa

3) Hüseyin TANRIVERDİ Manisa

4) Selçuk ÖZDAĞ Manisa

5) Uğur AYDEMİR Manisa

6) Salim USLU Çorum 
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7) Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin

8) Recep ÖZEL Isparta 

9) Ramazan CAN Krkkale 

10) Ali ERCOŞKUN Bolu

11) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

12) Ertuğrul SOYSAL Yozgat 

13) Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Balkesir 

14) Ylmaz TUNÇ Bartn 

15) Salih KOCA Eskişehir 

16) Hilmi BİLGİN Sivas

17) İsmail GÜNEŞ Uşak 

18) Adem TATLI Giresun 

19) Mehmet YÜKSEL Denizli 

20) Yusuf BAŞER Yozgat

21) Hüseyin ŞAHİN Bursa

22) Fehmi KÜPÇÜ Bolu 

23) Necdet ÜNÜVAR Adana 

24) Mine LÖK BEYAZ Diyarbakr 

25) Mustafa BALOĞLU Konya

26) İbrahim KORKMAZ Düzce 

27) Fuat KARAKUŞ Kilis
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28) Sebahattin KARAKELLE Erzincan 

29) Fatoş GÜRKAN Adana 

30) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 

31) Erol KAYA İstanbul 

32) Tülay KAYNARCA İstanbul 

33) Mehmet SARI Gaziantep 

34) Cahit BAĞCI Çorum

35) Nevzat PAKDİL Kahramanmaraş 
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7) Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin

8) Recep ÖZEL Isparta 

9) Ramazan CAN Krkkale 

10) Ali ERCOŞKUN Bolu

11) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

12) Ertuğrul SOYSAL Yozgat 

13) Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Balkesir 

14) Ylmaz TUNÇ Bartn 

15) Salih KOCA Eskişehir 

16) Hilmi BİLGİN Sivas

17) İsmail GÜNEŞ Uşak 

18) Adem TATLI Giresun 

19) Mehmet YÜKSEL Denizli 

20) Yusuf BAŞER Yozgat

21) Hüseyin ŞAHİN Bursa

22) Fehmi KÜPÇÜ Bolu 

23) Necdet ÜNÜVAR Adana 

24) Mine LÖK BEYAZ Diyarbakr 

25) Mustafa BALOĞLU Konya

26) İbrahim KORKMAZ Düzce 

27) Fuat KARAKUŞ Kilis

60 

28) Sebahattin KARAKELLE Erzincan 

29) Fatoş GÜRKAN Adana 

30) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 

31) Erol KAYA İstanbul 

32) Tülay KAYNARCA İstanbul 

33) Mehmet SARI Gaziantep 

34) Cahit BAĞCI Çorum

35) Nevzat PAKDİL Kahramanmaraş 
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7. Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 23 Milletvekilinin, Soma'da maden

ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/943): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Soma, ülkemizin en önemli linyit kömürü maden yataklarnn bulunduğu bir 

ilçemiz olup, ekonomisi maden sektörüne dayanmaktadr. Hâlen TKİ ve özel sektör 

işletmelerinde 12.000 yer alt maden işçisi çalşmaktadr. 

Aln teri ve emek kenti Soma'nn ad sadece maden kazalar ile gündeme 

gelmektedir. 13 Mays 2014 Sal günü meydana gelen yangnda son açklanan resmi 

rakamlara göre 282 işçi hayatn kaybetmiş 80 işçi yaralanmştr. Hâlâ yeraltnda 100'e 

yakn işçinin olduğu belirtilmektedir. Derin üzüntü yaratan bu elim kaza maden 

ocaklarnda alnmas gereken tedbirleri tekrar gündeme getirmiştir. 

Soma'daki özel maden ocaklarnda 2011 ylndan bu yana 11 ölümlü kaza meydana 

gelmiştir. 

12 Ocak 2011 Gazdan zehirlenme 1 işçi öldü  

15 Ocak 2011 Kömür ykama iş kazas 1 işçi öldü  

29 Haziran 2011 Göçük 1 işçi öldü  

2 Ağustos 2011 Göçük 1 işçi öldü  

4 Eylül 2012 1 işçi öldü, 2 işçi yaraland 

4 Ekim 2012 Kömür Tozu yanmas kazas 2 işçi öldü, 7 işçi yaraland  

18 Ocak 2013  İş kazas 1 işçi öldü, 1 işçi yaraland  

26 Şubat 2013  Göçük Kazas 1 işçi öldü  

3 Ekim 2013  Bantta iş kazas 1 işçi öldü 

20 Ekim 2013  Maden ocağnda yangn 1 işçi öldü 27 işçi yaraland 

13 Mays 2014 Maden Ocağnda Yangn 282 işçi öldü, 80 işçi yaraland 

Bu tablo durumun vahametini açğa çkarmştr. Kazalardan sonra göstermelik 

yaplan denetimlerle kazalarn önüne geçilemediği açkça görülmektedir. Özellikle taşeron 
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firmalarn iş güvenliği ve işçi sağlğ konusunda yeterli özeni göstermemeleri, kaçak 

maden ocaklarnn faaliyetlerine göz yumulmas facialara yol açan etkenlerdir. 

İş kazalar çalşma hayatnn en önemli sorunlarndan birisidir. Ülkemizde en çok iş 

kazas yaşanan iller; İstanbul, İzmir, Bursa Manisa, Zonguldak, olarak sralanmaktadr. 

Manisa ve Zonguldak illerinin listenin ilk sralarnda yer almasnn tek nedeni yaşanan 

maden kazalar saysnn fazlalğdr. Soma'da yaşanan son kaza ile Manisa ilk sraya 

yükselmiştir. 

Soma'da maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn nedenlerinin 

araştrlarak, sorumlularn tespiti, iş kazalarnn önlenmesi için sendikalar ile kurum ve 

kuruluşlarn işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmas, iş ve işçi güvenliği bilincinin 

yerleşmesi, kazalarn önlenmesi ve kalc çözüm yollarnn belirlenmesi amacyla 

Anayasann 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis 

Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Hasan ÖREN Manisa 

2) Atilla KART Konya 

3) Mehmet Hilal KAPLAN Kocaeli 

4) Turgay DEVELİ Adana

5) Aylin NAZLIAKA Ankara 

6) Sena KALELİ Bursa

7) Hülya GÜVEN İzmir 

8) Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak 

9) Bülent KUŞOĞLU Ankara

10) Ayşe Nedret AKOVA Balkesir 

11) Doğan ŞAFAK Niğde 

12) Orhan DÜZGÜN Tokat 
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7. Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 23 Milletvekilinin, Soma'da maden

ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn nedenlerinin araştrlarak alnmas gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 

(10/943): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Soma, ülkemizin en önemli linyit kömürü maden yataklarnn bulunduğu bir 

ilçemiz olup, ekonomisi maden sektörüne dayanmaktadr. Hâlen TKİ ve özel sektör 

işletmelerinde 12.000 yer alt maden işçisi çalşmaktadr. 

Aln teri ve emek kenti Soma'nn ad sadece maden kazalar ile gündeme 

gelmektedir. 13 Mays 2014 Sal günü meydana gelen yangnda son açklanan resmi 

rakamlara göre 282 işçi hayatn kaybetmiş 80 işçi yaralanmştr. Hâlâ yeraltnda 100'e 

yakn işçinin olduğu belirtilmektedir. Derin üzüntü yaratan bu elim kaza maden 

ocaklarnda alnmas gereken tedbirleri tekrar gündeme getirmiştir. 

Soma'daki özel maden ocaklarnda 2011 ylndan bu yana 11 ölümlü kaza meydana 

gelmiştir. 

12 Ocak 2011 Gazdan zehirlenme 1 işçi öldü  

15 Ocak 2011 Kömür ykama iş kazas 1 işçi öldü  

29 Haziran 2011 Göçük 1 işçi öldü  

2 Ağustos 2011 Göçük 1 işçi öldü  

4 Eylül 2012 1 işçi öldü, 2 işçi yaraland 

4 Ekim 2012 Kömür Tozu yanmas kazas 2 işçi öldü, 7 işçi yaraland  

18 Ocak 2013  İş kazas 1 işçi öldü, 1 işçi yaraland  

26 Şubat 2013  Göçük Kazas 1 işçi öldü  

3 Ekim 2013  Bantta iş kazas 1 işçi öldü 

20 Ekim 2013  Maden ocağnda yangn 1 işçi öldü 27 işçi yaraland 

13 Mays 2014 Maden Ocağnda Yangn 282 işçi öldü, 80 işçi yaraland 

Bu tablo durumun vahametini açğa çkarmştr. Kazalardan sonra göstermelik 

yaplan denetimlerle kazalarn önüne geçilemediği açkça görülmektedir. Özellikle taşeron 
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firmalarn iş güvenliği ve işçi sağlğ konusunda yeterli özeni göstermemeleri, kaçak 

maden ocaklarnn faaliyetlerine göz yumulmas facialara yol açan etkenlerdir. 

İş kazalar çalşma hayatnn en önemli sorunlarndan birisidir. Ülkemizde en çok iş 

kazas yaşanan iller; İstanbul, İzmir, Bursa Manisa, Zonguldak, olarak sralanmaktadr. 

Manisa ve Zonguldak illerinin listenin ilk sralarnda yer almasnn tek nedeni yaşanan 

maden kazalar saysnn fazlalğdr. Soma'da yaşanan son kaza ile Manisa ilk sraya 

yükselmiştir. 

Soma'da maden ocaklarnda meydana gelen iş kazalarnn nedenlerinin 

araştrlarak, sorumlularn tespiti, iş kazalarnn önlenmesi için sendikalar ile kurum ve 

kuruluşlarn işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmas, iş ve işçi güvenliği bilincinin 

yerleşmesi, kazalarn önlenmesi ve kalc çözüm yollarnn belirlenmesi amacyla 

Anayasann 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis 

Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 

1) Hasan ÖREN Manisa 

2) Atilla KART Konya 

3) Mehmet Hilal KAPLAN Kocaeli 

4) Turgay DEVELİ Adana

5) Aylin NAZLIAKA Ankara 

6) Sena KALELİ Bursa

7) Hülya GÜVEN İzmir 

8) Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak 

9) Bülent KUŞOĞLU Ankara

10) Ayşe Nedret AKOVA Balkesir 

11) Doğan ŞAFAK Niğde 

12) Orhan DÜZGÜN Tokat 
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13) Sabahat AKKİRAY İstanbul 

14) Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ 

15) Turgut DİBEK Krklareli 

16) İzzet ÇETİN Ankara

17) Ali Rza ÖZTÜRK Mersin 

18) Uğur BAYRAKTUTAN Artvin 

19) Celal DİNÇER İstanbul 

20) Haydar AKAR Kocaeli 

21) Kamer GENÇ Tunceli 

22) Ramazan Kerim ÖZKAN Burdur 

23) Adnan KESKİN Denizli

24) Namk HAVUTÇA Balkesir 
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8. Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil MAZICIOĞLU ve 78 Milletvekilinin,

Soma'da meydana gelen maden kazasnn ve maden sektöründeki sorunlarn tüm 

yönleriyle araştrlarak muhtemel maden kazalarnn önlenmesine yönelik tedbirlerin 

alnmas amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/944): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa'nn Soma ilçemizde Soma Linyitleri İşletmesine 

ait ve özel sektörce işletilen maden ocağnda bir maden kazas meydana gelmiş, 301 

işçimiz hayatn kaybetmiş ve çok sayda işçimiz yaralanmştr. Milletimizi derinden üzen 

bu elim kazann her yönüyle detayl bir şekilde araştrlmas ve sorumlularnn tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yakn dönemde gerek madencilik sektörüne gerekse 

iş sağlğ ve güvenliği alanna ilişkin birçok yasama ve denetim faaliyetinde bulunmuştur. 

23. dönemde "Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla" Meclis Araştrmas Komisyonu kurulmuş, Komisyon 

raporu, Meclisin 5/10/2010 tarihli ve 2’nci birleşiminde genel görüşme yaplmak suretiyle 

değerlendirilmiştir. 

Bu Raporun madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliğine yönelik tespit ve 

önerileri kapsamnda; Türkiye'nin iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn, ülkenin genel sosyo 

ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyi, işsizlik sorunlar ile doğrudan ilgili olduğu, 

mevcut iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn uygulanmasnda yetersizlik bulunduğu, iş 

sağlğ ve güvenliği alannda araştrmalarn çok snrl kaldğ, ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasnda koordinasyon ve sosyal diyalog eksikliğinin yaşandğ vurgulanmştr. Ayrca, 

sektördeki iş sağlğ ve güvenliğini artrmak ve kazalar azaltmak için, iş güvenliği 

kültürünü oluşturmak üzere faaliyetlere öncelik verilmesinin; maden iş yerlerinde, 

Rodövans ve taşeron (alt işverenler) uygulamalar olan iş yerleri de dâhil olmak üzere, iş 

sağlğ ve güvenliği hizmetleri yaygnlaştrlmasnn; sektörün ihtiyacn karşlayacak 

nitelik ve nicelikte iş güvenliği uzman yetiştirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Bu 

raporun genel çerçevesi içinde madencilik sektörünün kalknma sürecinde üretim 

faaliyetlerinin önemli bir bölümüne girdi sağlamas, istihdam oluşturmas; diğer sektörleri 

güçlendirmesi; bölgesel kalknmay ön plana çkarmas, ülkeye döviz sağlamas ve 

özellikle enerji ihtiyacnn karşlanmas açlarndan önemi tüm boyutlaryla irdelenmiştir. 
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13) Sabahat AKKİRAY İstanbul 

14) Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ 

15) Turgut DİBEK Krklareli 

16) İzzet ÇETİN Ankara

17) Ali Rza ÖZTÜRK Mersin 

18) Uğur BAYRAKTUTAN Artvin 

19) Celal DİNÇER İstanbul 

20) Haydar AKAR Kocaeli 

21) Kamer GENÇ Tunceli 

22) Ramazan Kerim ÖZKAN Burdur 

23) Adnan KESKİN Denizli

24) Namk HAVUTÇA Balkesir 
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8. Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil MAZICIOĞLU ve 78 Milletvekilinin,

Soma'da meydana gelen maden kazasnn ve maden sektöründeki sorunlarn tüm 

yönleriyle araştrlarak muhtemel maden kazalarnn önlenmesine yönelik tedbirlerin 

alnmas amacyla bir Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/944): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa'nn Soma ilçemizde Soma Linyitleri İşletmesine 

ait ve özel sektörce işletilen maden ocağnda bir maden kazas meydana gelmiş, 301 

işçimiz hayatn kaybetmiş ve çok sayda işçimiz yaralanmştr. Milletimizi derinden üzen 

bu elim kazann her yönüyle detayl bir şekilde araştrlmas ve sorumlularnn tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yakn dönemde gerek madencilik sektörüne gerekse 

iş sağlğ ve güvenliği alanna ilişkin birçok yasama ve denetim faaliyetinde bulunmuştur. 

23. dönemde "Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas Gereken

Önlemlerin Belirlenmesi Amacyla" Meclis Araştrmas Komisyonu kurulmuş, Komisyon 

raporu, Meclisin 5/10/2010 tarihli ve 2’nci birleşiminde genel görüşme yaplmak suretiyle 

değerlendirilmiştir. 

Bu Raporun madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliğine yönelik tespit ve 

önerileri kapsamnda; Türkiye'nin iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn, ülkenin genel sosyo 

ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyi, işsizlik sorunlar ile doğrudan ilgili olduğu, 

mevcut iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnn uygulanmasnda yetersizlik bulunduğu, iş 

sağlğ ve güvenliği alannda araştrmalarn çok snrl kaldğ, ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasnda koordinasyon ve sosyal diyalog eksikliğinin yaşandğ vurgulanmştr. Ayrca, 

sektördeki iş sağlğ ve güvenliğini artrmak ve kazalar azaltmak için, iş güvenliği 

kültürünü oluşturmak üzere faaliyetlere öncelik verilmesinin; maden iş yerlerinde, 

Rodövans ve taşeron (alt işverenler) uygulamalar olan iş yerleri de dâhil olmak üzere, iş 

sağlğ ve güvenliği hizmetleri yaygnlaştrlmasnn; sektörün ihtiyacn karşlayacak 

nitelik ve nicelikte iş güvenliği uzman yetiştirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Bu 

raporun genel çerçevesi içinde madencilik sektörünün kalknma sürecinde üretim 

faaliyetlerinin önemli bir bölümüne girdi sağlamas, istihdam oluşturmas; diğer sektörleri 

güçlendirmesi; bölgesel kalknmay ön plana çkarmas, ülkeye döviz sağlamas ve 

özellikle enerji ihtiyacnn karşlanmas açlarndan önemi tüm boyutlaryla irdelenmiştir. 
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Hükümet tarafndan Komisyonun çalşmalar ve önerilerini de dikkate alan Nisan 

2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu Tasars 

sunulmuş ve TBMM “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut sağlk 

ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, sorumluluk, 

hak ve yükümlülüklerini düzenleyen” 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Bu Kanun’la çalşanlarn tümünü kapsayan, önleyici 

ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş ülke örneklerindeki mevzuat metinleriyle uyumlu 

düzenlemeler benimsenmiştir. 

Tüm bu mevzuat çerçevesindeki uygulamalar ve gelişmelere rağmen böylesine 

milletimizi yasa boğan büyük bir kazann meydana gelmiş olmasnn nedenlerinin ve bu 

sektörde faaliyet gösterenlerin uygulamadaki eksiklik ve ihmallerinin tespitinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir Komisyon marifetiyle araştrlmas 

konunun hassasiyeti ve biran önce bu konuda alnabilecek önlemlerin hayata geçirilmesi 

açsndan büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenlerle "Soma'da Meydana Gelen Maden Kazasnn Tüm Yönleriyle 

Araştrlmas ve Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunlarn Araştrlarak Muhtemel 

Maden Kazalarnn Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alnmas" amacyla 

Anayasa’nn 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci 

maddeleri gereğince bir Meclis araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 20/5/2014 

1) İbrahim Halil MAZICIOĞLU Gaziantep

2) Şamil TAYYAR Gaziantep 

3) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 

4) Osman BOYRAZ İstanbul 

5) Özlem YEMİŞÇİ Tekirdağ 

6) Muhammet Bilal MACİT İstanbul 

7) Zülfü DEMİRBAĞ Elazğ 
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8) Erol KAYA İstanbul 

9) Mehmet SARI Gaziantep 

10) Suat ÖNAL Osmaniye 

11) Sevde BAYAZIT KAÇAR Kahramanmaraş 

12) Osman KAHVECİ Karabük

13) Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Bursa

14) Abdulkadir Emin ÖNEN Şanlurfa 

15) Mahmut KAÇAR Şanlurfa 

16) Mahmut Mücahit FINDIKLI Malatya 

17) Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adana

18) Ali İhsan YAVUZ Sakarya 

19) Hüseyin BÜRGE İstanbul 

20) Muhammed Murtaza YETİŞ Adyaman 

21) Tülay SELAMOĞLU Ankara

22) Sebahattin KARAKELLE Erzincan 

23) Cahit BAĞCI Çorum

24) Ziver ÖZDEMİR Batman

25) Adem TATLI Giresun 

26) Sevim SAVAŞER İstanbul 

27) Mustafa ÖZTÜRK Bursa 

28) Tülay KAYNARCA İstanbul 



‒ 69 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
65 

Hükümet tarafndan Komisyonun çalşmalar ve önerilerini de dikkate alan Nisan 

2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu Tasars 

sunulmuş ve TBMM “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut sağlk 

ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, sorumluluk, 

hak ve yükümlülüklerini düzenleyen” 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Bu Kanun’la çalşanlarn tümünü kapsayan, önleyici 

ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş ülke örneklerindeki mevzuat metinleriyle uyumlu 

düzenlemeler benimsenmiştir. 

Tüm bu mevzuat çerçevesindeki uygulamalar ve gelişmelere rağmen böylesine 

milletimizi yasa boğan büyük bir kazann meydana gelmiş olmasnn nedenlerinin ve bu 

sektörde faaliyet gösterenlerin uygulamadaki eksiklik ve ihmallerinin tespitinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak bir Komisyon marifetiyle araştrlmas 

konunun hassasiyeti ve biran önce bu konuda alnabilecek önlemlerin hayata geçirilmesi 

açsndan büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenlerle "Soma'da Meydana Gelen Maden Kazasnn Tüm Yönleriyle 

Araştrlmas ve Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunlarn Araştrlarak Muhtemel 

Maden Kazalarnn Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alnmas" amacyla 

Anayasa’nn 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci 

maddeleri gereğince bir Meclis araştrmas açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 20/5/2014 

1) İbrahim Halil MAZICIOĞLU Gaziantep

2) Şamil TAYYAR Gaziantep 

3) Pelin GÜNDEŞ BAKIR Kayseri 

4) Osman BOYRAZ İstanbul 

5) Özlem YEMİŞÇİ Tekirdağ 

6) Muhammet Bilal MACİT İstanbul 

7) Zülfü DEMİRBAĞ Elazğ 
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8) Erol KAYA İstanbul 

9) Mehmet SARI Gaziantep 

10) Suat ÖNAL Osmaniye 

11) Sevde BAYAZIT KAÇAR Kahramanmaraş 

12) Osman KAHVECİ Karabük

13) Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU Bursa

14) Abdulkadir Emin ÖNEN Şanlurfa 

15) Mahmut KAÇAR Şanlurfa 

16) Mahmut Mücahit FINDIKLI Malatya 

17) Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adana

18) Ali İhsan YAVUZ Sakarya 

19) Hüseyin BÜRGE İstanbul 

20) Muhammed Murtaza YETİŞ Adyaman 

21) Tülay SELAMOĞLU Ankara

22) Sebahattin KARAKELLE Erzincan 

23) Cahit BAĞCI Çorum

24) Ziver ÖZDEMİR Batman

25) Adem TATLI Giresun 

26) Sevim SAVAŞER İstanbul 

27) Mustafa ÖZTÜRK Bursa 

28) Tülay KAYNARCA İstanbul 
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29) Mine LÖK BEYAZ Diyarbakr 

30) Mehmet ERSOY Sinop 

31) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

32) İbrahim KORKMAZ Düzce 

33) Harun KARACA İstanbul 

34) Hilmi BİLGİN Sivas

35) Ahmet YENİ Samsun

36) Ünal KACIR İstanbul 

37) Cengiz YAVİLİOĞLU Erzurum

38) Cem ZORLU Konya 

39) Fatih ŞAHİN Ankara

40) İlhan YERLİKAYA Konya

41) Ali TURAN Sivas 

42) Ali ŞAHİN Gaziantep

43) Mehmet METİNER Adyaman 

44) Mehmet ERDOĞAN Gaziantep

45) Mehmet ERDEM Aydn 

46) Mustafa HAMARAT Ordu 

47) Mehmet ERDOĞAN Adyaman 

48) Yusuf BAŞER Yozgat

49) Derya BAKBAK Gaziantep 
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50) Salih FIRAT Adyaman 

51) Mehmet MUŞ İstanbul 

52) İsmail AYDIN Bursa 

53) Sadullah ERGİN Hatay

54) Mehmet GELDİ Giresun

55) Yahya AKMAN Şanlurfa 

56) Ahmet Berat ÇONKAR İstanbul 

57) Ömer Faruk ÖZ Malatya 

58) Yüksel ÖZDEN Muğla 

59) Semiha ÖYÜŞ Aydn 

60) Vedat DEMİRÖZ Bitlis

61) Ahmet Salih DAL Kilis 

62) Ayşe TÜRKMENOĞLU Konya

63) Ahmet Erdal FERALAN Nevşehir 

64) Salim USLU Çorum 

65) Oktay SARAL İstanbul 

66) Ayhan Sefer ÜSTÜN Sakarya 

67) Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK Erzurum

68) Ercan CANDAN Zonguldak 

69) Bayram ÖZÇELİK Burdur

70) Şuay ALPAY Elazğ 
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29) Mine LÖK BEYAZ Diyarbakr 

30) Mehmet ERSOY Sinop 

31) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

32) İbrahim KORKMAZ Düzce 

33) Harun KARACA İstanbul 

34) Hilmi BİLGİN Sivas

35) Ahmet YENİ Samsun

36) Ünal KACIR İstanbul 

37) Cengiz YAVİLİOĞLU Erzurum

38) Cem ZORLU Konya 

39) Fatih ŞAHİN Ankara

40) İlhan YERLİKAYA Konya

41) Ali TURAN Sivas 

42) Ali ŞAHİN Gaziantep

43) Mehmet METİNER Adyaman 

44) Mehmet ERDOĞAN Gaziantep

45) Mehmet ERDEM Aydn 

46) Mustafa HAMARAT Ordu 

47) Mehmet ERDOĞAN Adyaman 

48) Yusuf BAŞER Yozgat

49) Derya BAKBAK Gaziantep 
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50) Salih FIRAT Adyaman 

51) Mehmet MUŞ İstanbul 

52) İsmail AYDIN Bursa 

53) Sadullah ERGİN Hatay

54) Mehmet GELDİ Giresun

55) Yahya AKMAN Şanlurfa 

56) Ahmet Berat ÇONKAR İstanbul 

57) Ömer Faruk ÖZ Malatya 

58) Yüksel ÖZDEN Muğla 

59) Semiha ÖYÜŞ Aydn 

60) Vedat DEMİRÖZ Bitlis

61) Ahmet Salih DAL Kilis 

62) Ayşe TÜRKMENOĞLU Konya

63) Ahmet Erdal FERALAN Nevşehir 

64) Salim USLU Çorum 

65) Oktay SARAL İstanbul 

66) Ayhan Sefer ÜSTÜN Sakarya 

67) Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK Erzurum

68) Ercan CANDAN Zonguldak 

69) Bayram ÖZÇELİK Burdur

70) Şuay ALPAY Elazğ 
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71) Feramuz ÜSTÜN Gümüşhane 

72) Muzaffer ASLAN Krşehir 

73) Muzaffer ÇAKAR Muş 

74) Fatoş GÜRKAN Adana 

75) Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin

76) İlknur İNCEÖZ Aksaray

77) Ülker CAN Eskişehir 

78) 

79)  

Muzaffer YURTTAŞ 

Nevzat PAKDİL 

Manisa 

Kahramanmaraş 
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9. MHP Grubu adna Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay VURAL'n,

Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can kayb açsndan tarihimizin bugüne 

kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan faciann sebepleri ve sonuçlar 

ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik sorunlarn giderilmesi için 

alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu işletmenin işletme 

şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza sonras 

kamuoyunu rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/945): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can kayb açsndan tarihimizin 

bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan faciann sebepleri ve 

sonuçlar ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik sorunlarn giderilmesi 

için alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu işletmenin işletme 

şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza sonras kamuoyunu 

rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi" amacyla Anayasa'mzn 98'inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 

araştrmas açlmasn Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adna arz ve teklif ederiz. 

1) Oktay VURAL MHP Grup Başkanvekili İzmir 

2) Erkan AKÇAY Manisa 

3) Sümer ORAL Manisa 

Gerekçe: 

Manisa ili Soma ilçesinde kömür madeninde 13 Mays 2014 tarihinde meydana 

gelen ve 301 olarak açklanan can kayb sebebiyle ülkemizde meydana gelen en büyük 

maden felaketi olarak kaytlara geçmiştir. 

Uluslararas Çalşma örgütü (ILO)'nun yaynladğ rakamlara göre Türkiye, 2008 

ylna kadar dünyada üçüncü olduğu maden kazalar sralamasnda son 3 yldr Çin'i de 

geçerek dünyada ilk sraya yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 iş 
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71) Feramuz ÜSTÜN Gümüşhane 

72) Muzaffer ASLAN Krşehir 

73) Muzaffer ÇAKAR Muş 

74) Fatoş GÜRKAN Adana 

75) Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin

76) İlknur İNCEÖZ Aksaray

77) Ülker CAN Eskişehir 

78) 

79)  

Muzaffer YURTTAŞ 

Nevzat PAKDİL 

Manisa 

Kahramanmaraş 
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9. MHP Grubu adna Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay VURAL'n,

Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can kayb açsndan tarihimizin bugüne 

kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan faciann sebepleri ve sonuçlar 

ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik sorunlarn giderilmesi için 

alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu işletmenin işletme 

şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza sonras 

kamuoyunu rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi amacyla bir Meclis araştrmas 

açlmasna ilişkin önergesi (10/945): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can kayb açsndan tarihimizin 

bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan faciann sebepleri ve 

sonuçlar ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik sorunlarn giderilmesi 

için alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu işletmenin işletme 

şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza sonras kamuoyunu 

rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi" amacyla Anayasa'mzn 98'inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis 

araştrmas açlmasn Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adna arz ve teklif ederiz. 

1) Oktay VURAL MHP Grup Başkanvekili İzmir 

2) Erkan AKÇAY Manisa 

3) Sümer ORAL Manisa 

Gerekçe: 

Manisa ili Soma ilçesinde kömür madeninde 13 Mays 2014 tarihinde meydana 

gelen ve 301 olarak açklanan can kayb sebebiyle ülkemizde meydana gelen en büyük 

maden felaketi olarak kaytlara geçmiştir. 

Uluslararas Çalşma örgütü (ILO)'nun yaynladğ rakamlara göre Türkiye, 2008 

ylna kadar dünyada üçüncü olduğu maden kazalar sralamasnda son 3 yldr Çin'i de 

geçerek dünyada ilk sraya yükselmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 iş 
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kazalarn araştrma sonuçlarna göre de madencilik iş kazas orannn en yüksek olduğu 

sektör konumundadr. 

Enerji Bakan' Sayn Taner Yldz Türkiye'yi yasa boğan Manisa-Soma'daki maden 

faciasnn olduğu işletmeyi 9 Temmuz 2013 tarihinde Ramazan aynn ilk günü ziyaret 

ettiği, buradaki teknolojik iyileştirmelerden ve güvenliği arttrc önlemlerden övgüyle 

bahsettiği, madeni örnek bir maden işletmesi olarak sunduğu, bu işletmenin dünyaya örnek 

olacağn dile getirdiği yazl ve görsel medyada yer almştr. 

Kazann meydana gelmesinden bir gün sonra işletmeyi ziyaret eden Başbakan 

Sayn Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu maden işletmesinin gerek işçi sağlğ gerek 

işçi güvenliği açsndan iyi noktada kömür ocaklarndan biri olduğu iddias da medyada yer 

almştr. 

Bu ifadelere rağmen Soma'da meydana gelen kaza tarihimizin en büyük ölümlü 

kazas olma gerçeğiyle karş karşyayz. 

Ülkemizin zengin kaynaklarn ekonomik açdan değerlendirmek ve bunu 

değerlendirirken de en önemli zenginliğimiz olan beşeri kaynaklarmzn güvenliğini ve 

sağlğn ön plana alnmas gerekmektedir. Kazann vuku bulduğu işletmenin işletme ve 

çalşma ortam önemlidir. Devletin asl sahibi olan bu tür işletmelerde işletme şart ve 

uygulamasnn, maden işletmelerinde önemli olan istihdam koşullar ve yönteminin, 

Soma'da işçi istihdam kriterleri ve uygulamalarnn ne şekilde gerçekleştiği araştrlmaldr. 

İş güvenliği ve işçi sağlğ önceliği açsndan zirvede yer almas gereken maden 

işletmelerinde, alnan ve alnmas gereken önlemlerin Soma'da ne ölçüde alndğ, yasal 

mevzuatn yeterli olup olmadğ hususlarnn açğa kavuşturulmas gerekmektedir. 

Soma'da meydana gelen kazann sebeplerinin belirlenmesi, bu sebeplerin ortaya 

çkardğ risklerin ortadan kaldrlmas veya bu risklerin iş güvenliği ve işçi sağlğ 

bakmndan nasl yönetilebildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Esasen yaplacak değerlendirme hukuki açdan gelişmiş ülkelerle mukayese ve bu 

konudaki eksikliklerin tespiti kadar fiziki olarak bu koşullara uygunluğunun da 

belirlenmesi gerekir. Nitekim yaşam odas zorunluluğunun olmadğ, ancak yaşam 

odasnn varlğnn hayat kurtarma açsndan çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 

Kaza sonrasnda arama ve kurtarma faaliyetleri, organizasyon ve sonuçlar ile 

kazann olduğu andan itibaren bu kaza hakknda bilgi edinmek isteyen vatandaşlara 
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sağlkl bilgilerin ulaştrlmas, kamuoyunun kazann boyutu hakknda sağlkl 

bilgilendirilmesi süreçlerinin yönetimi de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Soma'da meydana gelen facia sonras meydana gelen kimi gelişmeler de 

kamuoyunu rahatsz etmiş ve bu gelişmelerin gerçek boyutunun ortaya çkarlmasn 

gerekli klmştr. 

Diğer taraftan uğradğmz bu felaketten zarar görenlerin sosyal güvenlik 

kapsamndaki haklar yannda bu felaketin diğer ekonomik ve sosyal menfi sonuçlarnn 

giderilmesi de önemlidir. Bu bakmdan kaza sonras hem mağdurlarn hem de Soma'nn 

rehabilitasyonu için alnmas gereken tedbirlerin tespiti gerekmektedir. 

Yukarda açklanan sebeplerle "Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can 

kayb açsndan tarihimizin bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan 

faciann sebepleri ve sonuçlar ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik 

sorunlarn giderilmesi için alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu 

işletmenin işletme şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza 

sonras kamuoyunu rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi" amacyla Anayasa'mzn 

98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri 

gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 
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kazalarn araştrma sonuçlarna göre de madencilik iş kazas orannn en yüksek olduğu 

sektör konumundadr. 
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ettiği, buradaki teknolojik iyileştirmelerden ve güvenliği arttrc önlemlerden övgüyle 

bahsettiği, madeni örnek bir maden işletmesi olarak sunduğu, bu işletmenin dünyaya örnek 
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Kazann meydana gelmesinden bir gün sonra işletmeyi ziyaret eden Başbakan 

Sayn Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu maden işletmesinin gerek işçi sağlğ gerek 

işçi güvenliği açsndan iyi noktada kömür ocaklarndan biri olduğu iddias da medyada yer 
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Bu ifadelere rağmen Soma'da meydana gelen kaza tarihimizin en büyük ölümlü 

kazas olma gerçeğiyle karş karşyayz. 

Ülkemizin zengin kaynaklarn ekonomik açdan değerlendirmek ve bunu 

değerlendirirken de en önemli zenginliğimiz olan beşeri kaynaklarmzn güvenliğini ve 

sağlğn ön plana alnmas gerekmektedir. Kazann vuku bulduğu işletmenin işletme ve 

çalşma ortam önemlidir. Devletin asl sahibi olan bu tür işletmelerde işletme şart ve 

uygulamasnn, maden işletmelerinde önemli olan istihdam koşullar ve yönteminin, 

Soma'da işçi istihdam kriterleri ve uygulamalarnn ne şekilde gerçekleştiği araştrlmaldr. 

İş güvenliği ve işçi sağlğ önceliği açsndan zirvede yer almas gereken maden 

işletmelerinde, alnan ve alnmas gereken önlemlerin Soma'da ne ölçüde alndğ, yasal 

mevzuatn yeterli olup olmadğ hususlarnn açğa kavuşturulmas gerekmektedir. 

Soma'da meydana gelen kazann sebeplerinin belirlenmesi, bu sebeplerin ortaya 

çkardğ risklerin ortadan kaldrlmas veya bu risklerin iş güvenliği ve işçi sağlğ 

bakmndan nasl yönetilebildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Esasen yaplacak değerlendirme hukuki açdan gelişmiş ülkelerle mukayese ve bu 

konudaki eksikliklerin tespiti kadar fiziki olarak bu koşullara uygunluğunun da 

belirlenmesi gerekir. Nitekim yaşam odas zorunluluğunun olmadğ, ancak yaşam 

odasnn varlğnn hayat kurtarma açsndan çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 

Kaza sonrasnda arama ve kurtarma faaliyetleri, organizasyon ve sonuçlar ile 

kazann olduğu andan itibaren bu kaza hakknda bilgi edinmek isteyen vatandaşlara 
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sağlkl bilgilerin ulaştrlmas, kamuoyunun kazann boyutu hakknda sağlkl 

bilgilendirilmesi süreçlerinin yönetimi de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Soma'da meydana gelen facia sonras meydana gelen kimi gelişmeler de 

kamuoyunu rahatsz etmiş ve bu gelişmelerin gerçek boyutunun ortaya çkarlmasn 

gerekli klmştr. 

Diğer taraftan uğradğmz bu felaketten zarar görenlerin sosyal güvenlik 

kapsamndaki haklar yannda bu felaketin diğer ekonomik ve sosyal menfi sonuçlarnn 

giderilmesi de önemlidir. Bu bakmdan kaza sonras hem mağdurlarn hem de Soma'nn 

rehabilitasyonu için alnmas gereken tedbirlerin tespiti gerekmektedir. 

Yukarda açklanan sebeplerle "Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen ve can 

kayb açsndan tarihimizin bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazas niteliği taşyan 

faciann sebepleri ve sonuçlar ile bu felaketin açtğ sosyal, hukuki, idari, mali, ekonomik 

sorunlarn giderilmesi için alnmas gereken tedbirlerin, maden faciasnn vuku bulduğu 

işletmenin işletme şartlar ve yönetimi, endüstriyel ilişkileri, istihdam yönetimi ile kaza 

sonras kamuoyunu rahatsz eden gelişmelerin belirlenmesi" amacyla Anayasa'mzn 

98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri 

gereğince Meclis Araştrmas açlmasn arz ve teklif ederiz. 
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10. Balkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU ve 33 Milletvekilinin, Soma'da

meydana gelen maden kazasnn araştrlmas ve bu sektördeki sorunlarn 

araştrlarak, muhtemel maden kazalarnn önlenmesine yönelik tedbirlerin alnmas 

amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/946): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

13 Mays 2014 Sal günü Manisa'nn Soma ilçesinde Soma Linyitleri İşletmesine 

ait ve özel sektörce işletilen maden sahasnda bir maden kazas meydana gelmiş ve tüm 

milletimizi üzmüştür. Ne yazk ki Ülkemizin karşlaştğ en büyük maden kazas olarak 

tarihe geçmiştir. Milletimizi elim bir üzüntüye boğan bu kazann nedenlerinin detayl bir 

şekilde araştrlmas gerekmektedir. 

Enerji sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer 

sağlamas ve yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas nedeniyle de 

vazgeçilmez sektörlerimizden biridir. Madencilik ve özellikle de yer alt kömür 

madenciliği kendine has üretim tekniği ve iş güvenliği açsndan birçok sektöre göre 

farkllklar göstermektedir. Yeralt madenciliği gerek teknoloji gerekse iş güvenliği 

açsndan son yllarda büyük gelişmeler göstermiş bir sektördür. 

22 Ekim 1984 tarihli ve 18553 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan " Maden ve Taş 

Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği 

Önlemlerine İlişkin Tüzük" ile bu sektöre yönelik önemli bir mevzuat değişikliği 

yaplmştr. 3 Aralk 1992 tarihli ve 92/104/EEC sayl Avrupa Birliği Direktifi esas 

alnarak hazrlanan “Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar 

Yönetmeliği” 21 Şubat 2004 tarihli ve 25380 sayl Resmi Gazete yaymlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 23. Dönemde, Bursa Milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon çalşmalarn tamamlayarak 13/5/2011 tarihli raporunu Meclisimize ve 

Kamuoyuna sunmuştur. Komisyonun çalşmalarn ve önerilerini dikkate alan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut 

sağlk ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, 

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen” 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nu kabul etmiştir. Ayrca, bu Kanuna dayanarak ve Avrupa 
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Birliği Direktifleri doğrultusunda 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmî Gazete’de 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yaymlanmak suretiyle 

yürürlüğe girmiştir. 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. 

Bu nedenle “Soma’da Meydana Gelen Maden Kazasnn Araştrlmas ve 

Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunlarn Araştrlarak Muhtemel Maden Kazalarnn 

Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alnmas” amacyla Anayasann 98’inci, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştrmas 

açlmasn sayglarmzla arz ederiz. 20/5/2014 

1) Ali AYDINLIOĞLU Balkesir 

2) Tülay BABUŞCU Balkesir 

3) Mehmet Cemal ÖZTAYLAN Balkesir 

4) Nebi BOZKURT Mersin 

5) Erdoğan BAYRAKTAR Trabzon 

6) Hilmi BİLGİN Sivas

7) Mehmet Doğan KUBAT İstanbul 

8) Bülent TURAN İstanbul 

9) Nurdan ŞANLI Ankara

10) Mustafa BALOĞLU Konya

11) Mahmut Mücahit FINDIKLI Malatya 

12) Hakan ÇAVUŞOĞLU Bursa

13) Ramazan CAN Krkkale 

14) Muzaffer BAŞTOPÇU Kocaeli



‒ 77 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
73 

10. Balkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU ve 33 Milletvekilinin, Soma'da
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Yönetmeliği” 21 Şubat 2004 tarihli ve 25380 sayl Resmi Gazete yaymlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 
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Karapaşaoğlu başkanlğnda “Madencilik Sektöründeki Sorunlarn Araştrlarak Alnmas 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacyla Meclis Araştrma Komisyonu kurulmuştur. 

Komisyon çalşmalarn tamamlayarak 13/5/2011 tarihli raporunu Meclisimize ve 

Kamuoyuna sunmuştur. Komisyonun çalşmalarn ve önerilerini dikkate alan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, “iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas ve mevcut 

sağlk ve güvenlik şartlarnn iyileştirilmesi için işveren ve çalşanlarn görev, yetki, 
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Birliği Direktifleri doğrultusunda 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayl Resmî Gazete’de 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği” yaymlanmak suretiyle 

yürürlüğe girmiştir. 

Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son yönetmelikler 

çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğ ifade edilmesine, 

ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen elim kaza 

meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazann tüm boyutlaryla araştrlmas ve her 

yönüyle aydnlatlmas büyük önem taşmaktadr. 
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15) Ali TURAN Sivas 

16) Adem TATLI Giresun 

17) Oya ERONAT Diyarbakr 

18) Ahmet Baha ÖĞÜTKEN İstanbul 

19) Şirin ÜNAL İstanbul 

20) Mustafa BİLİCİ Van

21) Ziver ÖZDEMİR Batman

22) Hac Bayram TÜRKOĞLU Hatay

23) Orhan KARASAYAR Hatay 

24) Selçuk ÖZDAĞ Manisa

25) Muzaffer YURTTAŞ Manisa

26) Mehmet METİNER Adyaman 

27) İlknur DENİZLİ İzmir 

28) Sait AÇBA Afyonkarahisar 

29) Hasan Ali ÇELİK Sakarya

30) Soner AKSOY Kütahya 

31) İsmet SU Bursa 

32) Suat ÖNAL Osmaniye 

33) Cahit BAĞCI Çorum

34) Nevzat PAKDİL Kahramanmaraş 
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11. Balkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT ve 19 Milletvekilinin,

Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasnn sebeplerinin 

araştrlarak sorumlularnn tespit edilmesi ve iş kazalarnn önüne geçilerek iş 

güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve can kayplar sebebiyle ailelerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/947): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa ilimiz Soma ilçemizde meydana gelen maden kazasnda; Balkesir ilimiz de 

özellikle Dursunbey, Savaştepe ve İvrindi ilçelerimizden çok can kayb yaşanmştr. 

Kazann sebeplerinin araştrlarak, sorumlularn tespit edilmesi ve iş kazalarnn önüne 

geçilerek, iş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi, iş ve işçi güvenliği bilincinin 

yerleşmesi ve kalc çözüm yollarnn belirlenmesi, can kayplar sebebi ile ailelerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi sorunlarnn araştrlmas ve çözüm yollarnn belirlenmesi 

amacyla Anayasamzn 98’inci maddesi, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince 

ekte yer alan gerekçe doğrultusunda Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 

1) Ahmet Duran BULUT Balkesir 

2) Yusuf HALAÇOĞLU Kayseri

3) Oktay VURAL İzmir 

4) Ali ÖZ Mersin 

5) Reşat DOĞRU Tokat

6) Erkan AKÇAY Manisa 

7) Necati ÖZENSOY Bursa 

8) Mustafa KALAYCI Konya 

9) Celal ADAN İstanbul 

10) Bahattin ŞEKER Bilecik
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11. Balkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT ve 19 Milletvekilinin,

Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasnn sebeplerinin 

araştrlarak sorumlularnn tespit edilmesi ve iş kazalarnn önüne geçilerek iş 

güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve can kayplar sebebiyle ailelerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi amacyla bir Meclis Araştrmas açlmasna ilişkin 

önergesi (10/947): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa ilimiz Soma ilçemizde meydana gelen maden kazasnda; Balkesir ilimiz de 

özellikle Dursunbey, Savaştepe ve İvrindi ilçelerimizden çok can kayb yaşanmştr. 

Kazann sebeplerinin araştrlarak, sorumlularn tespit edilmesi ve iş kazalarnn önüne 

geçilerek, iş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi, iş ve işçi güvenliği bilincinin 

yerleşmesi ve kalc çözüm yollarnn belirlenmesi, can kayplar sebebi ile ailelerin 

mağduriyetlerinin giderilmesi sorunlarnn araştrlmas ve çözüm yollarnn belirlenmesi 

amacyla Anayasamzn 98’inci maddesi, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince 

ekte yer alan gerekçe doğrultusunda Meclis Araştrmas açlmasn arz ederiz. 

1) Ahmet Duran BULUT Balkesir 

2) Yusuf HALAÇOĞLU Kayseri

3) Oktay VURAL İzmir 

4) Ali ÖZ Mersin 

5) Reşat DOĞRU Tokat

6) Erkan AKÇAY Manisa 

7) Necati ÖZENSOY Bursa 

8) Mustafa KALAYCI Konya 

9) Celal ADAN İstanbul 

10) Bahattin ŞEKER Bilecik
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Gerekçe: 

Manisa ilimiz Soma ilçemizde 13.05.2014 tarihinde meydana gelen maden 

kazasnda 301 kişi hayatlarn kaybettiler. Ölümlerin ihmal ve güvenlik önlemlerinin basite 

alnmasndan kaynaklandğn belirtilmektedir. 

Zamannda alnmayan basit tedbirlerin bugün yüzlerce ocağn sönmesine ve 

milyonlarca kişinin yüreğinin szlamasna sebep olmuştur. 

Maden ocaklarnda alnmas gereken tedbirler açk ve net bir şekilde ortada 

olmasna karşn hâlen bu tarz kazalarn yaşanmas düşündürücüdür. 

Soma felaketi, Türkiye'nin kötü olan iş güvenliği sicilini daha da bozmuştur. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ verileri denetim zafiyetinin boyutlarn ortaya 

koymakta ve 10 ylda meydana gelen 808 bin iş kazasndan sadece 7 bini incelenebilmiş. 

Bu durum iş kazalarnn ardndan bile inceleme yaplmadğn göstermektedir. 

Soma’daki maden felaketi ülkemizde iş yerlerinin denetimlerine ilişkin soru 

işaretlerine yol açmştr. İş kazalar, sigortasz işçi çalştrlmas, sağlksz çalşma şartlar, 

kaçak iş yeri ve düşük ücret başta olmak üzere pek çok önemli sorunlarn yaşandğ 

11) Mesut DEDEOĞLU Kahramanmaraş 

12) Süleyman Nevzat KORKMAZ Isparta 

13) Enver ERDEM Elazğ 

14) Emin ÇINAR Kastamonu 

15) Alim IŞIK Kütahya

16) Ali HALAMAN Adana 

17) Muharrem VARLI Adana 

18) Emin Haluk AYHAN Denizli 

19) Cemalettin ŞİMŞEK Samsun

20) Lütfü TÜRKKAN Kocaeli 
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Ülkemizde denetim rakamlarnn yetersizliği de dikkat çekmektedir. Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğnn verilerine göre geçen yl 1,5 milyon iş yerinden 8 bin 854’ü 

denetlenmiş ve son 11 ylda denetlenen iş yeri says ise sadece 90 bindir. Bu rakamn 46 

binini ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri tarafndan yaplan sigortasz işçi 

çalştrlmas ve sahte sigortallk benzeri denetimler oluşturmuş. Dolaysyla iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden yaplan denetim, sembolik denecek kadar azdr. 

Ülkemizde denetim gücü de son derece yetersizdir. 17 milyon kişinin çalştğ 

ülkede iş sağlğ ve güvenliği denetimi yapabilecek müfettiş says sadece 266’dr. Bu 

alanda denetim yapabilecek 315 de müfettiş yardmcs bulunuyor. Toplamda denetim 

yapabilecek yetkinliğe sahip kişi says 581 iken bu rakam Almanya'da 3 binin üzerindedir. 

Balkesir ili Dursunbey, Savaştepe, İvrindi ilçelerinde çok sayda can kayb 

meydana gelmiş aileler perişan hâldedir. Emek şehitlerinin yaknlarnn mağduriyetlerinin 

giderilmesi kazalarn sebeplerinin araştrlmas ve bir daha meydana gelmemesi amacyla 

meclis araştrmas açlmasn arz ederim. 
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Gerekçe: 

Manisa ilimiz Soma ilçemizde 13.05.2014 tarihinde meydana gelen maden 

kazasnda 301 kişi hayatlarn kaybettiler. Ölümlerin ihmal ve güvenlik önlemlerinin basite 

alnmasndan kaynaklandğn belirtilmektedir. 

Zamannda alnmayan basit tedbirlerin bugün yüzlerce ocağn sönmesine ve 

milyonlarca kişinin yüreğinin szlamasna sebep olmuştur. 

Maden ocaklarnda alnmas gereken tedbirler açk ve net bir şekilde ortada 

olmasna karşn hâlen bu tarz kazalarn yaşanmas düşündürücüdür. 

Soma felaketi, Türkiye'nin kötü olan iş güvenliği sicilini daha da bozmuştur. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ verileri denetim zafiyetinin boyutlarn ortaya 

koymakta ve 10 ylda meydana gelen 808 bin iş kazasndan sadece 7 bini incelenebilmiş. 

Bu durum iş kazalarnn ardndan bile inceleme yaplmadğn göstermektedir. 

Soma’daki maden felaketi ülkemizde iş yerlerinin denetimlerine ilişkin soru 

işaretlerine yol açmştr. İş kazalar, sigortasz işçi çalştrlmas, sağlksz çalşma şartlar, 

kaçak iş yeri ve düşük ücret başta olmak üzere pek çok önemli sorunlarn yaşandğ 

11) Mesut DEDEOĞLU Kahramanmaraş 

12) Süleyman Nevzat KORKMAZ Isparta 

13) Enver ERDEM Elazğ 

14) Emin ÇINAR Kastamonu 

15) Alim IŞIK Kütahya

16) Ali HALAMAN Adana 

17) Muharrem VARLI Adana 

18) Emin Haluk AYHAN Denizli 

19) Cemalettin ŞİMŞEK Samsun

20) Lütfü TÜRKKAN Kocaeli 

78 

Ülkemizde denetim rakamlarnn yetersizliği de dikkat çekmektedir. Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğnn verilerine göre geçen yl 1,5 milyon iş yerinden 8 bin 854’ü 

denetlenmiş ve son 11 ylda denetlenen iş yeri says ise sadece 90 bindir. Bu rakamn 46 

binini ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri tarafndan yaplan sigortasz işçi 

çalştrlmas ve sahte sigortallk benzeri denetimler oluşturmuş. Dolaysyla iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden yaplan denetim, sembolik denecek kadar azdr. 

Ülkemizde denetim gücü de son derece yetersizdir. 17 milyon kişinin çalştğ 

ülkede iş sağlğ ve güvenliği denetimi yapabilecek müfettiş says sadece 266’dr. Bu 

alanda denetim yapabilecek 315 de müfettiş yardmcs bulunuyor. Toplamda denetim 

yapabilecek yetkinliğe sahip kişi says 581 iken bu rakam Almanya'da 3 binin üzerindedir. 

Balkesir ili Dursunbey, Savaştepe, İvrindi ilçelerinde çok sayda can kayb 

meydana gelmiş aileler perişan hâldedir. Emek şehitlerinin yaknlarnn mağduriyetlerinin 

giderilmesi kazalarn sebeplerinin araştrlmas ve bir daha meydana gelmemesi amacyla 

meclis araştrmas açlmasn arz ederim. 
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TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 
Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu  

(10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) 

Say:  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin 

Önergeleri ile (10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaral 

Meclis Araştrmas Komisyonu Anayasa’nn 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 

maddeleri çerçevesinde çalşmalarn tamamlamş bulunmaktadr. 

 04.06. 2014 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptğ çalşmalar sonucunda 

düzenlediği Rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sayglarmla. 

Ali Rza ALABOYUN 
Aksaray Milletvekili 
Komisyon Başkan 

Ek: Komisyon Raporu 

80 

KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

24’üncü Yasama Dönemi’nde verilen ve Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 

Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu 

Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi 

Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin: 

- Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve 22 Milletvekilinin (10/937) Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ve 51 Milletvekilinin (10/938) Esas Numaral,  

- Aksaray Milletvekili Ali Rza ALABOYUN ve 56 Milletvekilinin (10/939) Esas 

Numaral,  

- Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 28 Milletvekilinin (10/940) Esas 

Numaral, 

- HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN’in 

(10/941) Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Recai BERBER ve 34 Milletvekili, Milletvekilinin (10/942) 

Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 23 Milletvekilinin (10/943) Esas Numaral, 

- Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil MAZICIOĞLU ve 78 Milletvekilinin 

(10/944) Esas Numaral, 

- MHP Grubu adna Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay VURAL’n 

(10/945) Esas Numaral, 

- Balkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU ve 33 Milletvekilinin (10/946) Esas 

Numaral, 

- Balkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT ve 19 Milletvekilinin (10/947) Esas 

Numaral, 

Önergelerin, 21.05.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 

tarafndan kabul edilmesiyle “Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde 

Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas 

Gereken İş Sağlğ Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Meclis 

79 

TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 
Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu  

(10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) 

Say:  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin 

Önergeleri ile (10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaral 

Meclis Araştrmas Komisyonu Anayasa’nn 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 

maddeleri çerçevesinde çalşmalarn tamamlamş bulunmaktadr. 

 04.06. 2014 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptğ çalşmalar sonucunda 

düzenlediği Rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sayglarmla. 

Ali Rza ALABOYUN 
Aksaray Milletvekili 
Komisyon Başkan 

Ek: Komisyon Raporu 
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TAKDİM YAZISI 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 
Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Kurulan Meclis Araştrmas Komisyonu  

(10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) 

Say:  

Konu: Komisyon Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana 

Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin 

Önergeleri ile (10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaral 

Meclis Araştrmas Komisyonu Anayasa’nn 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 

maddeleri çerçevesinde çalşmalarn tamamlamş bulunmaktadr. 

 04.06. 2014 tarihinde göreve başlayan Komisyonun yaptğ çalşmalar sonucunda 

düzenlediği Rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sayglarmla. 

Ali Rza ALABOYUN 
Aksaray Milletvekili 
Komisyon Başkan 

Ek: Komisyon Raporu 

80 

KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 

24’üncü Yasama Dönemi’nde verilen ve Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 

Mays 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu 

Sektörde Alnmas Gereken İş Sağlğ Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi 

Amacyla Bir Meclis Araştrmas Açlmasna İlişkin: 

- Manisa Milletvekili Sakine ÖZ ve 22 Milletvekilinin (10/937) Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ve 51 Milletvekilinin (10/938) Esas Numaral,  

- Aksaray Milletvekili Ali Rza ALABOYUN ve 56 Milletvekilinin (10/939) Esas 

Numaral,  

- Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE ve 28 Milletvekilinin (10/940) Esas 

Numaral, 

- HDP Grubu adna Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN’in 

(10/941) Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Recai BERBER ve 34 Milletvekili, Milletvekilinin (10/942) 

Esas Numaral, 

- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN ve 23 Milletvekilinin (10/943) Esas Numaral, 

- Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil MAZICIOĞLU ve 78 Milletvekilinin 

(10/944) Esas Numaral, 

- MHP Grubu adna Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay VURAL’n 

(10/945) Esas Numaral, 

- Balkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU ve 33 Milletvekilinin (10/946) Esas 

Numaral, 

- Balkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT ve 19 Milletvekilinin (10/947) Esas 

Numaral, 

Önergelerin, 21.05.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 

tarafndan kabul edilmesiyle “Manisa'nn Soma İlçesinde Başta 13 Mays 2014 Tarihinde 

Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarnn Araştrlarak Bu Sektörde Alnmas 

Gereken İş Sağlğ Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacyla Meclis 
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Araştrmas Komisyonu” kurulmuştur. 

04.06.2014 tarihinde çalşmalarna başlayan söz konusu Meclis Araştrmas 

Komisyonunun kurulmasna yönelik önergelerin gerekçeleri incelendiğinde özetle; 

- Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörünün Ülkemizde de en önemli 

sektörlerden biri olduğu, yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas ve enerji 

sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer sağlamas 

açsndan vazgeçilmez sektörlerimizden biri olduğu, 

- Yer alt kömür madenciliğinin gerek teknoloji gerekse iş sağlğ ve güvenliği 

açsndan son yllarda büyük gelişmeler göstermiş bir sektör olmas yannda kendine has 

üretim tekniği açsndan birçok sektöre göre farkllklar gösterdiği, 

- Türkiye'de maden ocaklarnn büyük çoğunluğun açk risk altnda çalştrldğ, 

yer alt kömür madenciliğinin yaygn olduğu ülkelerde teknolojinin olanaklarndan azami 

yararlanlarak iş kazalarn sfra indirmeyi hedefledikleri, özellikle Avrupa ülkelerinde son 

yüz ylda toplu işçi ölümlerinin neredeyse ortadan kalktğ, 

- Kazann meydana geldiği ocağn bu yl Mart ay içerisinde en son mevzuat ve 

yönetmelikler çerçevesinde yaplan denetimlerinde mevzuata aykr bir durum olmadğnn 

ifade edilmesine, ocağn en son üretim tekniklerine sahip olduğunun belirtilmesine rağmen 

bu elim kazann meydana gelmiş olmasnn altndaki gerçek nedenlerin tüm boyutlaryla 

ele alnmas gerektiği, 

- Asl sorunun iş sağlğ ve güvenliği ile taşeron işçi çalştrma olduğu, madencilik 

sektöründeki iş yerlerinde gerekli denetimler sonucunda kesilen idari para cezalarnn iş 

kazalarna engel olmadğ gibi iş sağlğ ve güvenliği konusunda yeterli önlemlerin 

alnmasn sağlayamadğn gösterdiği, 

 - Ülkemizde denetim eleman saysnn son derece yetersiz olduğu, yaklaşk 17 

milyon çalşana karşlk iş sağlğ ve güvenliği denetimi yapabilecek müfettiş saysnn 

sadece 266 olduğu, denetim yapabilecek 315 de müfettiş yardmcs ile birlikte toplamda 

denetim yapabilecek yetkinliğe sahip kişi says 581 iken bu rakamn Almanya'da 3 binin 

üzerinde olduğu, 

- İş kazalarnn önlenebilmesi için sendikalar ile kurum ve kuruluşlarn iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanmas, iş ve işçi güvenliği bilincinin yerleşmesi, kazalarn önlenmesi 

için kalc çözüm yollarnn ortaya konmas, 
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Komisyonunun kurulmasna yönelik önergelerin gerekçeleri incelendiğinde özetle; 

- Tüm dünyada olduğu gibi madencilik sektörünün Ülkemizde de en önemli 

sektörlerden biri olduğu, yüksek oranda istihdam sağlama özelliğine sahip olmas ve enerji 

sektörümüz başta olmak üzere ekonomimize büyük oranda katma değer sağlamas 

açsndan vazgeçilmez sektörlerimizden biri olduğu, 

- Yer alt kömür madenciliğinin gerek teknoloji gerekse iş sağlğ ve güvenliği 

açsndan son yllarda büyük gelişmeler göstermiş bir sektör olmas yannda kendine has 

üretim tekniği açsndan birçok sektöre göre farkllklar gösterdiği, 

- Türkiye'de maden ocaklarnn büyük çoğunluğun açk risk altnda çalştrldğ, 

yer alt kömür madenciliğinin yaygn olduğu ülkelerde teknolojinin olanaklarndan azami 

yararlanlarak iş kazalarn sfra indirmeyi hedefledikleri, özellikle Avrupa ülkelerinde son 
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sadece 266 olduğu, denetim yapabilecek 315 de müfettiş yardmcs ile birlikte toplamda 

denetim yapabilecek yetkinliğe sahip kişi says 581 iken bu rakamn Almanya'da 3 binin 

üzerinde olduğu, 

- İş kazalarnn önlenebilmesi için sendikalar ile kurum ve kuruluşlarn iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanmas, iş ve işçi güvenliği bilincinin yerleşmesi, kazalarn önlenmesi 

için kalc çözüm yollarnn ortaya konmas, 

82 

- Son on yllk (2002-2013) dönemde hayatn kaybeden işçi saysnn, son 56 yla 

göre (1946-2002) yllk olarak %46 arttğ, teknolojik gelişmelerin ve iş güvenliği 

esaslarnn artmasna rağmen ölümlerin de ters orantl olarak artmasnn düşündürücü 

olduğu, 

- Uluslararas Çalşma örgütü (ILO)'nun yaynladğ rakamlara göre Türkiye’nin, 

2008 ylna kadar dünyada üçüncü olduğu maden kazalar sralamasnda son 3 yldr Çin'i 

de geçerek dünyada ilk sraya yükseldiği, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2013 yl 

iş kazalarn araştrma sonuçlarna göre de madencilik sektörünün, iş kazas orannn en 

yüksek olduğu sektör konumunda bulunduğu, 

- Türkiye'nin iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn, ülkenin genel sosyoekonomik 

gelişmişlik ve eğitim düzeyi, işsizlik sorunlar ile doğrudan ilgili olduğu, mevcut iş sağlğ 

ve güvenliği mevzuatnn uygulanmasnda yetersizlik bulunduğu, iş sağlğ ve güvenliği 

alannda araştrmalarn çok snrl kaldğ, ilgili kurum ve kuruluşlar arasnda koordinasyon 

ve sosyal diyalog eksikliğinin yaşandğ, 

- Maden iş yerlerinde, rodövans ve taşeron (alt işverenler) uygulamalar olan iş 

yerleri de dâhil olmak üzere, iş sağlğ ve güvenliği hizmetleri yaygnlaştrlmasnn; 

sektörün ihtiyacn karşlayacak nitelik ve nicelikte iş güvenliği uzman yetiştirilmesinin 

gerekliliği, 

- Kaza sonrasnda arama ve kurtarma faaliyetleri, organizasyon ve sonuçlar ile 

kazann olduğu andan itibaren bu kaza hakknda bilgi edinmek isteyen vatandaşlara 

sağlkl bilgilerin ulaştrlmas, kamuoyunun kazann boyutu hakknda sağlkl 

bilgilendirilmesi süreçlerinin yönetiminin de değerlendirilmesi gerektiği, 

- Uğradğmz bu elim felaketten zarar görenlerin sosyal güvenlik kapsamndaki 

haklar yannda bu felaketin diğer ekonomik ve sosyal menfi sonuçlarnn giderilmesinin 

de önemli olduğu, bu bakmdan kaza sonras hem mağdurlarn hem de Soma'nn 

rehabilitasyonu için alnmas gereken tedbirlerin tespit edilmesi, 

- Maden ocaklarnda, AB standartlarna uygun önlemlerin bir an önce alnmas, 

öngörülen riskleri yüzde yüz ortadan kaldrlamayan maden ocaklarnn tamamen 

kapatlmas, Hükümetin de bir an önce iş sağlğ ve güvenliği konusunda çekince koyduğu 

İLO sözleşmesini imzalamas gerektiği,  

Konularna vurgu yaplmştr. 
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B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 

Anayasa’nn 98’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci 

maddeleri gereğince verilmiş olan (10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 

947) esas numaral Meclis araştrmas önergeleri konularnn ortak olmas nedeni ile bu 

önergeler birleştirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.05.2014 tarihli 91’nci 

Birleşiminde görüşülmüş ve önergelerde belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştrmas 

Komisyonu kurulmasna karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 

1061 sayl Karar 24.05.2014 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. Söz konusu 

kararda; Meclis Araştrmas Komisyonu’nun 17 üyeden oluşmasna, Komisyon’un çalşma 

süresinin başkan, başkanvekili, sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay 

olmasna ve gerektiğinde çalşmalarn Ankara dşnda da yapabileceği hususlarna yer 

verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 03.06.2014 tarihli 96’nc Birleşiminde komisyon 

üye seçimi yaplmştr. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1062 sayl Karar 

07.06.2014 tarihli Resmî Gazete’de yaymlanmştr. 

Komisyon, Meclis Başkanlğ’nn çağrs üzerine yaplan 04.06.2014 tarihli ilk 

toplantsnda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelerini seçmiştir. 

Komisyon, hazr bulunan üyeler arasndan en yaşl üye sfatyla Balkesir Milletvekili 

Namk HAVUTÇA’nn geçici başkanlğnda toplanmştr. Bu toplantya 10 üye katlmş ve 

yaplan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlğna Aksaray Milletvekili Ali Rza 

ALABOYUN (Dokuz oy), Başkanvekilliğine Bartn Milletvekili Ylmaz TUNÇ, 

Komisyon Sözcülüğüne Balkesir Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU ve Kâtip üyeliğe 

Adana Milletvekili Fatoş GÜRKAN (dokuzar oy) alarak seçilmişlerdir. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin 1062 sayl Karar’nda Komisyon Başkanlk Divan seçimi hususu da 

yer almştr. 

Komisyon’a verilen 3 aylk çalşma süresinin sonuna gelindiğinde, konunun 

kapsaml bir çalşma gerektirmesi dikkate alnarak bu süre içinde inceleme ve 

araştrmalarn bitmeyeceğinin anlaşlmas üzerine; Meclis İç Tüzüğü’nün 105’inci 

maddesine göre Komisyon’un 23.07.2014 tarihli toplantsnda bir aylk ek süre istenmesine 

karar verilmiştir. Komisyon’un bu Karar doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 

Tüzüğü’nün 105’inci maddesinin ikinci fkras uyarnca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

16.10.2014 tarihli 5’inci Birleşiminde aldğ 1072 sayl Karar ile Komsiyon’un çalşma 

süresi; 21.10.2014 tarihinden itibaren 1 ay uzatlmştr.  
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Tablo B.1. Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 

Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapldğ 

04.06.2014 tarihinden itibaren çalşmalarna başlamştr. Komisyon Başkannn önerisi 

üzerine ilk toplantda Komisyon çalşmalar için gerekli olan kararlar alnmştr. 

Komisyon; 1 numaral Kararla; 

1. Komisyon’un gerekli görmesi hâlinde, Komisyon olarak ya da oluşturulacak alt

komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştrmalar yapmasna, 

2. Komisyon toplantlarnda ve Ankara dş çalşmalarda tam tutanak tutulmasna,

3. Komisyon’un Genel Kurul çalşma saatlerinde de çalşma yapabilmesi için

Meclis İç Tüzüğü’nün 35. maddesi uyarnca Başkanlk Divan’ndan izin istenmesine, 

4. Komisyon çalşmalarn kamuoyuna duyurabilmek amacyla İnternet sitesi

kurulmasna ve e-posta adresi alnmasna, 

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan konu ile ilgili uzman

görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerin ve yazşmalarn yaplmasnda, davet edilecek kişi ve 

kurumlarn tespiti hususlarnda Komisyon Başkanlğ’nn yetkili klnmasna, 

6. Ankara dşnda yaplacak inceleme ve çalşmalara belirlenecek komisyon

uzmanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarndan görevlendirilen personelin katlmasna, 

7. Rapor yazmnda Komisyon Başkanlğ’na redaksiyon yetkisi verilmesine,

8. Ankara’da yaplan Komisyon toplantlarna bilgi vermek üzere çağrlan davetliler

ile diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen uzmanlarn, iaşe bedellerinin 

karşlanmasna, 

Karar verilmiştir.  

Ayrca, bu toplantda Komisyon’un çalşma usul ve esaslar ile program 

belirlenmiştir. Bu kapsamda, Soma maden kazasndan vefat edenlerin yaknlar ile 

kurtulanlarla öncelikli olarak görüşülmesine ve kömür madenciliği alannda faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlarn yetkilileri ile uzmanlarn dinlenmesine karar verilmiştir. 

Ayn toplantda rapor yazm süresince Komisyon’da bilgi alma ve çalşmalara katk 

sağlamak amacyla görevlendirilecek uzmanlar belirlenmiştir. 
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D. KOMİSYON’DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR VE ÇALIŞMA SÜRECİ 

Komisyon’da görevlendirilecek uzmanlarn Komisyon’un çalşma alannn en az 

bir bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmalar gözetilmiştir. Komisyon 

uzmanyla beraber toplam 23 uzman Komisyon’da görevlendirilmiştir. 

Tablo D.1: Komisyon’da Görevlendirilen Uzmanlar Listesi 

Ad ve Soyad Unvan Kurumu 

Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER Öğretim Üyesi Hacettepe Ü. Maden İşletme ABD 
Bşk. 

Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN Öğretim Üyesi ODTÜ Maden Müh. Böl. 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin 
YILDIRIM Öğretim Üyesi Hacettepe Ü. İktisadi ve İdari Bilimler 

Fak. 

Doç. Dr. Mustafa N. İLHAN Öğretim Üyesi Gazi Ün. İş ve Meslek Hast. BD Bşk. 
İşsağlğ ve Güvenliği ABD Bşk. 

Yrd. Doç. Dr. B. Burçak 
BAŞBUĞ ERKAN Müdür ODTÜ Afet Yönetim Merkezi 

Dr. İlker ŞENGÜLER Mühendis MTA Genel Müdürlüğü 

Akan DİLMEN Kamu İhale 
Uzman KİK 

Anl ALTUNAY Planlama Uzman Kalknma Bakanlğ 

Ayşe BAYRAKTAR İş Müfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

Can YEŞİLYURT Jeoloji Müh. ETKB MİGEM 

Erdoğan KAHVECİ Maden Y. 
Mühendisi MTA Sondaj Dairesi 

Fikri KÜÇÜKYILDIZ Uzman Denetçi Sayştay Başkanlğ 

Gürsel ÖZTÜRK 
Müşavir, 
Komisyon 
Uzman 

TBMM Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlğ 

Halil Kağan ÖYKEN Daire Başkan Sosyal Güvenlik Kurumu 

Hatice GÜRSU İş Başmüfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

İffet Uğur KÖMBE Baş Mühendis TKİ Genel Müdürlüğü 

M. Murat CEYHAN Maden Yüksek 
Mühendisi ETKB MİGEM 
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C. KOMİSYON ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 
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karşlanmasna, 

Karar verilmiştir.  

Ayrca, bu toplantda Komisyon’un çalşma usul ve esaslar ile program 
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Mehmet GÖL İş Başmüfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

Mehmet Suphi ÜNAL Araştrma 
Görevlisi 

Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. 
Böl. 

Muhammet İbrahim KAYA Çevre Mühendisi ETKB MİGEM 

Mustafa BİÇER Müdür Yrd./ 
Yasama Uzman 

TBMM Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlğ 

Onur ÖZTÜRK Başkan Dnş. 
Uzman Sosyal Güvenlik Kurumu 

Ümit ÇEPNİ Baş Mühendis TKİ Genel Müdürlüğü 

Ayrca, Rapor yazm aşamasnda, Komisyon’da ifade edilen görüş, değerlendirme ve 

çalşma ziyaretlerinden elde edilen bulgular ile Komisyon’a sunulan belgeler çerçevesinde 

raporun derlenmesinde ve hazrlanmasnda aşağdaki uzman ve akademisyenler yer 

almştr. Rapor yazm aşamasnda aşağda isimleri belirtilen Uzmanlar; Komisyon’un 

görev süresi içinde (13 Ekim ile 24 Kasm 2014 tarihleri arasnda) fiilien 43 gün, Raporun 

basm aşamasna kadar 25 gün olmak üzere, toplam 68 gün mesai harcamşlardr.  

Tablo D.2: Komisyon Rapor Yazm Sürecinde Çalşan Uzmanlarn Listesi 

Ad ve Soyad Unvan Kurumu 

Mustafa BİÇER Müdür Yardmcs-
Yasama Uzman 

TBMM Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlğ 

Gürsel ÖZTÜRK Müşavir- Komisyon 
Uzman 

TBMM Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlğ 

Fikri KÜÇÜKYILDIZ Uzman Denetçi Sayştay Başkanlğ 

Dr. İlker ŞENGÜLER Mühendis MTA Genel Müdürlüğü 

Hatice GÜRSU İş Başmüfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

Mehmet GÖL İş Başmüfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

Ayşe BAYRAKTAR İş Müfettişi Ç.S.G.B. İş Teftiş Kurulu 

Osman GÖKMENOĞLU Mühendis MTA İzmir Bölge Müdürlüğü 

İffet Uğur KÖMBE Baş Mühendis TKİ Genel Müdürlüğü 
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Ümit ÇEPNİ Baş Mühendis TKİ Genel Müdürlüğü 

Mehmet Suphi ÜNAL Araştrma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Maden 
Müh. Böl. 

Ayrca, Rapor yazm aşamasnda aşağdaki uzman ve akademisyenler de katk 

sunmuşlardr. 

Tablo D.3: Komisyon Çalşmalarna Katk Sunan Uzman ve Akademisyenler Listesi 

Ad ve Soyad Unvan Kurumu 

Olcay YILMAZ Uzman Psikolojik 
Danşman Spor Genel Müdürlüğü 

Derya AKBULUT Danşman TBMM Genel Sekreterliği 

Tülay ŞAHİNÖZTÜRK Genel Müdür  İz Grup LTD. ŞTİ. 

E. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Çalşma süresi içerisinde 17 toplant yapan Komisyonumuzun çalşmalar srasnda 

tam tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanlarn rapor yazmnda yararlanmas 

amacyla ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarndan belge ve bilgiler temin edilmiş; bu 

kapsamda 73 evrak Komisyonumuza gelmiş, çalşmalar srasnda bu kişilerle de 242 

yazşma yaplmştr. 

Ayrca, yurt içinde, üçü maden kazasnn meydana geldiği Manisa’nn Soma ilçesi 

olmak üzere dört inceleme çalşmasnda bulunulmuştur. 

Komisyon Başkan, Komisyon çalşmalarnn olmadğ ve TBMM’nin tatilde 

olduğu günler dâhil, yaklaşk 60 gün süren, Komisyon Uzmanlar tarafndan yürütülen 

taslak Komisyon Raporunun hazrlk çalşmalarna katlmştr. Bu Taslak Rapor, 22 Ekim 

2014 tarihinde yaplan toplantda Komisyon üyelerinin ilk değerlendirmelerine 

sunulmuştur. Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinden sonra, Taslak Rapor 11 Kasm 

2014 tarihinde, yeniden düzenlenerek Komisyon üyelerine dağtlmştr. Komisyon üyeleri 

bu Taslak Rapor üzerindeki değerlendirme ve görüşlerini ise 18 Kasm 2014 tarihine 

kadar, Komisyon Başkanlğ’na iletmişlerdir.  

Komisyon üyelerinin değerlendirme ve görüşleri çerçevesinde hazrlanan 2. Taslak 

Rapor, 18 Kasm 2014 tarihinde yaplan Komisyon toplantsnda ele alnmştr. Bu 
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toplantda, ayrca, Komisyon’da oluşan genel kanaat doğrultusunda; 18 Kasm 2014 tarihli 

Komisyon toplantsnda yaplan görüş ve eleştiriler dikkate alnarak hazrlanan 3. Taslak 

Rapor üzerinde, Üyelerden gelen önerilerin değerlendirilmesi amacyla, Komisyon’un 

görev süresinden sonra 26 Kasm 2014 tarihinde, son defa, toplanlmasna karar verilmiştir.  

26 Kasm 2014 tarihinde, Üyelerden gelen öneri ve görüşlerrin değerlendirildiği 

toplantdan sonra, nihai şekli verilen söz konusu Komisyon Raporu, 12 Aralk 2014 

tarihinde TBMM Başkanlğ’na sunulmuştur. 

E.1. Komisyon’da Yaplan Toplantlarn Konusu, Bilgi Alnanlar ile Tutanaklar 

Çalşma takvimi içerisinde TBMM’de 17 toplant yapan Komisyon, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İç Tüzük’ün 105’inci maddesi uyarnca aşağdaki listede isimleri yazl 

kamu kurum ve kuruluşlaryla sivil toplum örgütleri temsilcilerini Komisyona davet ederek 

araştrma konusu ile ilgili bilgi almştr. Söz konusu toplantlarn tutanaklarna, 

(http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.kom_liste) İnternet 

adresinden ulaşlabilir. 

E.1.1. 04 Haziran 2014 Tarihli (1.) Toplant 

Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir. 

E.1.2. 05 Haziran 2014 Tarihli (2.) Toplant 

Komisyon’un çalşma takvimi ile araştrma inceleme konular ile çalşma usul ve 

esaslar belirlenmiştir. Komisyon süresince görevlendirilecek uzman ve danşmanlarn 

tespiti ile kamu kurumlarndan, sendikalardan, meslek örgütlerinden ve üniversitelerden 

temsilciler ile diğer ilgili uzman kişiler tespit edilmiştir.  

E.1.3. 06 Haziran 2014 Tarihli (3.) Toplant 

 Komisyon, iş sağlğ ve güvenliği ile işçilerin sosyal haklar üzerine, Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ Teftiş Kurulu Başkanlğ, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞ-KUR 

yetkililerini, kömür sahas ve maden ocaklar üzerine, Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. 

Bölümünden Öğretim Üyesini, Soma’daki madenlerin topoğrafik yaps, fiziki ve teknik 

şartlar, genel olarak yer alt madenciliği ile madencilik sektöründeki iş kazalar ile ilgili 

istatistiksel veriler üzerine, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yetkililerini dinlemiştir. 
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Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Hüseyin OKUYUCU - Müfettiş  ÇŞGB Teftiş Kurulu Başkanlğ 

Halil Kaan ÖYKEN - Daire Başkan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğ 

Abdullah TAŞALTIN – Daire Başkan İŞ-KUR 

Prof. Dr.Bahtiyar ÜNVER – Maden 

İşletme ABD Bşk. 

Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. 

Bl. 

Ali SAĞIR – Daire Başkan TKİ Genel Müdürlüğü 

E.1.4. 18 Haziran 2014 Tarihli (4.) Toplant 

Komisyon, Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandrma 

sistemi ile Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Soma kömürünün özellikleri üzerine, Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Mehmet Hamdi YILDIRIM - Genel Müdür ETKB, Maden İşleri Genel Müdürlüğü

E.1.5. 19 Haziran 2014 Tarihli (5.) Toplant 

Komisyon, TKİ’nin sorumluluk alanna giren madenlerdeki işletmecilik sistemi ve 

Soma özelinde işletmeci firmalarla yaplan sözleşmeler üzerine, Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Mustafa AKTAŞ – Genel Müdür TKİ Genel Müdürlüğü 
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toplantda, ayrca, Komisyon’da oluşan genel kanaat doğrultusunda; 18 Kasm 2014 tarihli 
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kamu kurum ve kuruluşlaryla sivil toplum örgütleri temsilcilerini Komisyona davet ederek 

araştrma konusu ile ilgili bilgi almştr. Söz konusu toplantlarn tutanaklarna, 

(http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.kom_liste) İnternet 

adresinden ulaşlabilir. 

E.1.1. 04 Haziran 2014 Tarihli (1.) Toplant 

Başkanlk Divan Seçimi yaplarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye 

belirlenmiştir. 

E.1.2. 05 Haziran 2014 Tarihli (2.) Toplant 

Komisyon’un çalşma takvimi ile araştrma inceleme konular ile çalşma usul ve 

esaslar belirlenmiştir. Komisyon süresince görevlendirilecek uzman ve danşmanlarn 

tespiti ile kamu kurumlarndan, sendikalardan, meslek örgütlerinden ve üniversitelerden 

temsilciler ile diğer ilgili uzman kişiler tespit edilmiştir.  

E.1.3. 06 Haziran 2014 Tarihli (3.) Toplant 

 Komisyon, iş sağlğ ve güvenliği ile işçilerin sosyal haklar üzerine, Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğ Teftiş Kurulu Başkanlğ, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞ-KUR 

yetkililerini, kömür sahas ve maden ocaklar üzerine, Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. 

Bölümünden Öğretim Üyesini, Soma’daki madenlerin topoğrafik yaps, fiziki ve teknik 

şartlar, genel olarak yer alt madenciliği ile madencilik sektöründeki iş kazalar ile ilgili 

istatistiksel veriler üzerine, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yetkililerini dinlemiştir. 
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Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Hüseyin OKUYUCU - Müfettiş  ÇŞGB Teftiş Kurulu Başkanlğ 

Halil Kaan ÖYKEN - Daire Başkan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğ 

Abdullah TAŞALTIN – Daire Başkan İŞ-KUR 

Prof. Dr.Bahtiyar ÜNVER – Maden 

İşletme ABD Bşk. 

Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. 

Bl. 

Ali SAĞIR – Daire Başkan TKİ Genel Müdürlüğü 

E.1.4. 18 Haziran 2014 Tarihli (4.) Toplant 

Komisyon, Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandrma 

sistemi ile Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Soma kömürünün özellikleri üzerine, Maden 

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Mehmet Hamdi YILDIRIM - Genel Müdür ETKB, Maden İşleri Genel Müdürlüğü

E.1.5. 19 Haziran 2014 Tarihli (5.) Toplant 

Komisyon, TKİ’nin sorumluluk alanna giren madenlerdeki işletmecilik sistemi ve 

Soma özelinde işletmeci firmalarla yaplan sözleşmeler üzerine, Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Mustafa AKTAŞ – Genel Müdür TKİ Genel Müdürlüğü 
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E.1.6. 24 Haziran 2014 Tarihli (6.) Toplant 

Komisyon, TTK’nin sorumluluk alanna giren madenlerdeki işletmecilik sistemi, iş 

sağlğ ve güvenliği üzerine, Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri ile ABD’de çalşan 

konunun uzman bir akademisyen, madencilikte iş sağlğ ve güvenliği konusundaki 

sunumunu dinlemiştir. Ayrca Soma Kömür AŞ kurtarma ekibi görevlisi ile kazadan 

kurtarlan maden işçisini ve Şili’deki San Jose Maden Kazas kurtarma ekibi lideri ile 

madenden son kurtarlan madenciyi dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Burhan İNAN – Genel Müdür Türkiye Taş Kömürü Kurumu 

Dr. Güner GÜRTUNCA-E. 

Direktörü 

Amerika Federal Araştrma ve Geliştirme 

Enstitüsü  

Rodrigo REVECO - Kurtarma Ekip 

Lideri 
ŞİLİ - San Jose Madeni 

Luiz URZUA - Madenci ŞİLİ - San Jose Madeni 

Serdal TURAN - Tahlisiye Ekibi  Soma Kömür İşletmeleri AŞ  

Orhan TURAL - Madenci Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

E.1.7. 25 Haziran 2014 Tarihli (7.) Toplant 

 Komisyon, genel olarak kömür madenlerinde iş sağlğ ve iş güvenliği ile işçilerin 

sosyal haklar ile bu konularn Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi üzerine, Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İş Teftiş Kurulu Başkan ile İzmir Grubu Başkanlğ, 

Manisa-Soma Maden Kazasndan sonra yaplan iş ve işlemler ile bundan sonraki süreç 

üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞ-KUR yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 
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Mehmet TEZEL - Kurul Başkan ÇSGB İş Teftiş Kurulu  

Hüseyin OKUCU – Başkan Yardmcs 
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkan 

Yardmcs 

Şuayip ER – İzmir Grup Başkan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İzmir Bölge 

E.1.8. 01 Temmuz 2014 Tarihli (8.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazasndaki kurtarma faaliyetleri, Soma maden 

kazas gibi teknik donanm gerektiren kurtarma operasyonlarndaki hazrlk düzeyi üzerine, 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği Daire Başkanlğ, Manisa Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlğ, Soma Kömür İşletmeleri AŞ, İMBAT Madencilik, UMKE Manisa İl 

Temsilciliği yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Faik Ahmet SARIALİOĞLU – Şube 

Müdürü 

TTK Kurumu İş Güvenliği Daire 

Başkanlğ 

Bekir ŞEN - Manisa İl Müdürü 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlğ 

Mesut ÇİFTÇİ - Tahlisiye Şefi Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Ali Haydar SAKİK - İş Güvenliği Uzman Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Aygün EKİC - İş Güvenliği Müdürü  İMBAT Madencilik AŞ 

Barş KÜÇÜK - Sağlk Memuru  UMKE Manisa İl Temsilcisi 

E.1.9. 02 Temmuz 2014 Tarihli (9.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma Maden kazas özelinde işçi haklar, iş sağlğ ve güvenliği 

ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, TÜRK İŞ- 

Türkiye Maden İşçileri Sendikas, HAK-İŞ- Öz Maden İş Sendikas ve DİSK-Dev Maden-

Sen, genel olarak kömür madenlerinde işletmecilik sistemi, Manisa-Soma Maden kazas 
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E.1.6. 24 Haziran 2014 Tarihli (6.) Toplant 

Komisyon, TTK’nin sorumluluk alanna giren madenlerdeki işletmecilik sistemi, iş 

sağlğ ve güvenliği üzerine, Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri ile ABD’de çalşan 

konunun uzman bir akademisyen, madencilikte iş sağlğ ve güvenliği konusundaki 

sunumunu dinlemiştir. Ayrca Soma Kömür AŞ kurtarma ekibi görevlisi ile kazadan 

kurtarlan maden işçisini ve Şili’deki San Jose Maden Kazas kurtarma ekibi lideri ile 

madenden son kurtarlan madenciyi dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Burhan İNAN – Genel Müdür Türkiye Taş Kömürü Kurumu 

Dr. Güner GÜRTUNCA-E. 

Direktörü 

Amerika Federal Araştrma ve Geliştirme 

Enstitüsü  

Rodrigo REVECO - Kurtarma Ekip 

Lideri 
ŞİLİ - San Jose Madeni 

Luiz URZUA - Madenci ŞİLİ - San Jose Madeni 

Serdal TURAN - Tahlisiye Ekibi  Soma Kömür İşletmeleri AŞ  

Orhan TURAL - Madenci Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

E.1.7. 25 Haziran 2014 Tarihli (7.) Toplant 

 Komisyon, genel olarak kömür madenlerinde iş sağlğ ve iş güvenliği ile işçilerin 

sosyal haklar ile bu konularn Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi üzerine, Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İş Teftiş Kurulu Başkan ile İzmir Grubu Başkanlğ, 

Manisa-Soma Maden Kazasndan sonra yaplan iş ve işlemler ile bundan sonraki süreç 

üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞ-KUR yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 
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Mehmet TEZEL - Kurul Başkan ÇSGB İş Teftiş Kurulu  

Hüseyin OKUCU – Başkan Yardmcs 
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkan 

Yardmcs 

Şuayip ER – İzmir Grup Başkan ÇSGB İş Teftiş Kurulu İzmir Bölge 

E.1.8. 01 Temmuz 2014 Tarihli (8.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazasndaki kurtarma faaliyetleri, Soma maden 

kazas gibi teknik donanm gerektiren kurtarma operasyonlarndaki hazrlk düzeyi üzerine, 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği Daire Başkanlğ, Manisa Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlğ, Soma Kömür İşletmeleri AŞ, İMBAT Madencilik, UMKE Manisa İl 

Temsilciliği yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Faik Ahmet SARIALİOĞLU – Şube 

Müdürü 

TTK Kurumu İş Güvenliği Daire 

Başkanlğ 

Bekir ŞEN - Manisa İl Müdürü 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlğ 

Mesut ÇİFTÇİ - Tahlisiye Şefi Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Ali Haydar SAKİK - İş Güvenliği Uzman Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Aygün EKİC - İş Güvenliği Müdürü  İMBAT Madencilik AŞ 

Barş KÜÇÜK - Sağlk Memuru  UMKE Manisa İl Temsilcisi 

E.1.9. 02 Temmuz 2014 Tarihli (9.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma Maden kazas özelinde işçi haklar, iş sağlğ ve güvenliği 

ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, TÜRK İŞ- 

Türkiye Maden İşçileri Sendikas, HAK-İŞ- Öz Maden İş Sendikas ve DİSK-Dev Maden-

Sen, genel olarak kömür madenlerinde işletmecilik sistemi, Manisa-Soma Maden kazas 
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E.1.6. 24 Haziran 2014 Tarihli (6.) Toplant 

Komisyon, TTK’nin sorumluluk alanna giren madenlerdeki işletmecilik sistemi, iş 

sağlğ ve güvenliği üzerine, Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri ile ABD’de çalşan 

konunun uzman bir akademisyen, madencilikte iş sağlğ ve güvenliği konusundaki 

sunumunu dinlemiştir. Ayrca Soma Kömür AŞ kurtarma ekibi görevlisi ile kazadan 

kurtarlan maden işçisini ve Şili’deki San Jose Maden Kazas kurtarma ekibi lideri ile 

madenden son kurtarlan madenciyi dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Burhan İNAN – Genel Müdür Türkiye Taş Kömürü Kurumu 

Dr. Güner GÜRTUNCA-E. 

Direktörü 

Amerika Federal Araştrma ve Geliştirme 

Enstitüsü  

Rodrigo REVECO - Kurtarma Ekip 

Lideri 
ŞİLİ - San Jose Madeni 

Luiz URZUA - Madenci ŞİLİ - San Jose Madeni 

Serdal TURAN - Tahlisiye Ekibi  Soma Kömür İşletmeleri AŞ  

Orhan TURAL - Madenci Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

E.1.7. 25 Haziran 2014 Tarihli (7.) Toplant 

 Komisyon, genel olarak kömür madenlerinde iş sağlğ ve iş güvenliği ile işçilerin 

sosyal haklar ile bu konularn Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi üzerine, Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ, İş Teftiş Kurulu Başkan ile İzmir Grubu Başkanlğ, 

Manisa-Soma Maden Kazasndan sonra yaplan iş ve işlemler ile bundan sonraki süreç 

üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞ-KUR yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 
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özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve 

öneriler üzerine, Maden Mühendisleri Odas yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Vedat Ünal - Genel Sekreter 
TÜRK İŞ-Türkiye Maden İşçileri 

Sendikas 

Ahmet ARSLAN - Genel Başkan HAK-İŞ-Öz Maden İş Sendikas 

Tayfun GÖRGÜN - Genel Başkan DİSK-Dev Maden-Sen 

Ayhan YÜKSEL - Başkan Maden Mühendisleri Odas 

E.1.10. 03 Temmuz 2014 Tarihli (10.) Toplant 

Komisyon, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern 

teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür 

kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, Zonguldak Maden ve 

Enerji Sanayicileri İş Adamlar (MESİAD) Derneği ve Demir Export AŞ ile FERNAS 

Grubu’nun yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Ümit VELİOĞLU - VELİOĞLU Şirketler 

Grubu / Arslanlar Madencilik 

Zonguldak Maden ve Enerji 

Sanayicileri İş Adamlar Derneği 

(MESİAD) 

Savaş ŞAHİN - Genel Müdürü  Demir Export AŞ  

Yaşar GİREGİZ - Başkan FERNAS Grup Şirketleri 

Hdr GÜL - İşçi 
Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez 

Ocağ 
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E.1.11. 09 Temmuz 2014 Tarihli (11.) Toplant 

Komisyon, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern 

teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür 

kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, Hattat Holding (HEMA) 

AŞ ve Polat Madencilik Limited Şirketi, yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Tamer HIZAL - Başkan Yrd. Hattat Holding (HEMA) AŞ 

Mustafa Ylmaz - Müdür Hattat Holding (HEMA) AŞ 

Muzaffer POLAT - Yönetim Kurulu 

Başkan 
Polat Madencilik Limited Şirketi 

Mehmet Akif ŞAHİN - Genel Müdür Polat Madencilik Limited Şirketi 

E.1.12. 10 Temmuz 2014 Tarihli (12.) Toplant 

Komisyon, Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği ve madenlerde modern teknoloji 

kullanm; Kazalar önleme ve kaza sonras hzl müdahale için, dünyada uygulanmaya 

başlanan yeni teknikler/yeni kurtarma konsepti; Manisa-Soma maden kazas özelinde iş 

sağlğ ve güvenliği ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler 

üzerine, ODTÜ Maden Müh. Bölümünden Öğretim Üyesini ve konu ile ilgili Draeger 

Safety Korunma Teknolojileri Limited Şirketi, yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN – Öğretim 

Üyesi 
ODTÜ Maden Müh. Bölümü 

Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN – Böl. 

Bşk. 

Gazi Ü. Tp Fak. İş ve Meslek 

Hastalklar ABD  
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özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve 

öneriler üzerine, Maden Mühendisleri Odas yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Vedat Ünal - Genel Sekreter 
TÜRK İŞ-Türkiye Maden İşçileri 

Sendikas 

Ahmet ARSLAN - Genel Başkan HAK-İŞ-Öz Maden İş Sendikas 

Tayfun GÖRGÜN - Genel Başkan DİSK-Dev Maden-Sen 

Ayhan YÜKSEL - Başkan Maden Mühendisleri Odas 

E.1.10. 03 Temmuz 2014 Tarihli (10.) Toplant 

Komisyon, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern 

teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür 

kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, Zonguldak Maden ve 

Enerji Sanayicileri İş Adamlar (MESİAD) Derneği ve Demir Export AŞ ile FERNAS 

Grubu’nun yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Ümit VELİOĞLU - VELİOĞLU Şirketler 

Grubu / Arslanlar Madencilik 

Zonguldak Maden ve Enerji 

Sanayicileri İş Adamlar Derneği 

(MESİAD) 

Savaş ŞAHİN - Genel Müdürü  Demir Export AŞ  

Yaşar GİREGİZ - Başkan FERNAS Grup Şirketleri 

Hdr GÜL - İşçi 
Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez 

Ocağ 
94 

E.1.11. 09 Temmuz 2014 Tarihli (11.) Toplant 

Komisyon, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern 

teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde iş sağlğ ve güvenliği ile bu tür 

kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, Hattat Holding (HEMA) 

AŞ ve Polat Madencilik Limited Şirketi, yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Tamer HIZAL - Başkan Yrd. Hattat Holding (HEMA) AŞ 

Mustafa Ylmaz - Müdür Hattat Holding (HEMA) AŞ 

Muzaffer POLAT - Yönetim Kurulu 

Başkan 
Polat Madencilik Limited Şirketi 

Mehmet Akif ŞAHİN - Genel Müdür Polat Madencilik Limited Şirketi 

E.1.12. 10 Temmuz 2014 Tarihli (12.) Toplant 

Komisyon, Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği ve madenlerde modern teknoloji 

kullanm; Kazalar önleme ve kaza sonras hzl müdahale için, dünyada uygulanmaya 

başlanan yeni teknikler/yeni kurtarma konsepti; Manisa-Soma maden kazas özelinde iş 

sağlğ ve güvenliği ile bu tür kazalarn önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler 

üzerine, ODTÜ Maden Müh. Bölümünden Öğretim Üyesini ve konu ile ilgili Draeger 

Safety Korunma Teknolojileri Limited Şirketi, yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN – Öğretim 

Üyesi 
ODTÜ Maden Müh. Bölümü 

Doç. Dr. Mustafa Necmi İLHAN – Böl. 

Bşk. 

Gazi Ü. Tp Fak. İş ve Meslek 

Hastalklar ABD  
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Abidin KORKMAZ - Genel Müdür 
Draeger Safety Korunma Teknolojileri 

Ltd. Şti. 

E.1.13. 16 Temmuz 2014 Tarihli (13.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazas özelinde genel afet yönetimi, risk yönetimi 

açsndan kömür madenciliğinin değerlendirilmesi ve alnmas gereken dersler üzerine, 

ODTÜ Afet Merkezi Müdürünü, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, 

madenlerde modern teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde kömür 

madeni işletmeciliği ile ilgili değerlendirme ve öneriler üzerine, CİNER Grubu Enerji ve 

Madencilik Sektörü ile HATTAT Enerji Maden AŞ Temsilcisini ve Kömür Madenlerinde 

Meslek Hastalklar üzerine; Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimini 

dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Yrd. Doç. Dr. B. Burçak BAŞBUĞ 

ERKAN - Müdür 
ODTÜ Afet Merkezi Müdürü 

Yakup KAYGUSUZ - Yönetim Kurulu 

Üyesi 

CİNER Grubu Enerji ve Madencilik 

Sektörü 

Selim ŞENKAL - Genel Müdür Yrd. HATTAT Enerji Maden Tic. AŞ 

Doç. Dr. Ömer Hnç YILMAZ - Başhekim Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi  

E.1.14. 23 Temmuz 2014 Tarihli (14.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazas ile ilgili olarak, Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ’nin önceki Müessese Müdürü Süleyman SARI’y dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 
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Abidin KORKMAZ - Genel Müdür 
Draeger Safety Korunma Teknolojileri 

Ltd. Şti. 

E.1.13. 16 Temmuz 2014 Tarihli (13.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazas özelinde genel afet yönetimi, risk yönetimi 

açsndan kömür madenciliğinin değerlendirilmesi ve alnmas gereken dersler üzerine, 

ODTÜ Afet Merkezi Müdürünü, genel olarak Türkiye’de kömür madeni işletmeciliği, 

madenlerde modern teknoloji kullanm, Manisa-Soma maden kazas özelinde kömür 

madeni işletmeciliği ile ilgili değerlendirme ve öneriler üzerine, CİNER Grubu Enerji ve 

Madencilik Sektörü ile HATTAT Enerji Maden AŞ Temsilcisini ve Kömür Madenlerinde 

Meslek Hastalklar üzerine; Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi Başhekimini 

dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 

Yrd. Doç. Dr. B. Burçak BAŞBUĞ 

ERKAN - Müdür 
ODTÜ Afet Merkezi Müdürü 

Yakup KAYGUSUZ - Yönetim Kurulu 

Üyesi 

CİNER Grubu Enerji ve Madencilik 

Sektörü 

Selim ŞENKAL - Genel Müdür Yrd. HATTAT Enerji Maden Tic. AŞ 

Doç. Dr. Ömer Hnç YILMAZ - Başhekim Ankara Meslek Hastalklar Hastanesi  

E.1.14. 23 Temmuz 2014 Tarihli (14.) Toplant 

Komisyon, Manisa-Soma maden kazas ile ilgili olarak, Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ’nin önceki Müessese Müdürü Süleyman SARI’y dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 

Kişi/Görevi Kurumu 
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Süleyman SARI - E. Müessese Müdürü Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

E.1.15. 22 Ekim 2014 Tarihli (15.) Toplant 

Komisyon, çalşmalara başladğ 04.06.2014 tarihinden bugüne kadar yaplan 

çalşmalar hakknda genel bir değerlendirme, 1. Taslak Rapor üzerinde görüşmeler yapmş 

ve Üyelerin değerlendirmelerini almştr. 

E.1.16. 18 Kasm 2014 Tarihli (16.) Toplant 

Komisyon, 11 Kasm 2014 tarihinde dağtlan “2. Taslak Rapor” hakknda Üyelerin 

değerlendirmelerini almş, Rapor hakknda bilgi verilmiştir.  

Ayrca Karaman ili Ermenek ilçesine bağl Pamuklu Köyü yaknlarnda Has 

Şekerler Madencilik Ltd. Şti.'ne ait linyit ocağnda 27 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen 

kaza sonrasndaki kurtarma faaliyetleri, kazann nedenleri ve ocak denetimleri hakknda 

MİGEM, TTK ve İş Teftiş Kurulu yetkililerini dinlemiştir. 

Bilgi Alnan 
Kişi/Görevi Kurumu 

Mehmet TOMBUL – Daire Başkan ETKB, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Faik Ahmet SARIALİOĞLU – Şube 
Müdürü 

TTK Kurumu İş Güvenliği Daire 
Başkanlğ 

Mustafa İlkan ÖZER – İş Başmüfettişi ÇSGB İş Teftiş Kurulu 

E.1.17. 26 Kasm 2014 Tarihli (17.) Toplant 

Komisyon, 21 Kasm 2014 tarihinde dağtlan “3. Taslak Rapor” hakknda 

değerlendirme ve Rapora nihai şeklinin verilmesi ile ilgili genel bir değerlendirme 

toplants yapmştr. 

E.1.18. 4 Aralk 2014 Tarihli Basn Toplants 

Komisyonumuz 4 Aralk 2014 tarihinde, Komisyon Üyeleri ve basn mensuplarnn 

katlm ile bir basn toplants düzenlemiştir. Bu toplantda; Komisyon Başkan bir sunum 

yapmş, kazann oluşu ile ilgili bir animasyonu basn mensuplar ile paylaşmştr. Ayrca, 

basn toplants için Soma Maden Kazasn anmaya yönelik bir kokart hazrlanmştr.  
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E.2. Yurt İçinde Yaplan İncelemeler, Çalşma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 

E.2.1. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Manisa’nn Soma İlçesine Gerçekleştirilen 

08-10.06.2014 Tarihli 1. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, 08-10 Haziran 2014 tarihleri arasnda 13 Mays 2014 tarihinde 

maden kazasnn meydana geldiği Manisa’nn Soma ilçesine iki günlük bir çalşma 

ziyaretinde bulunmuştur.  

Çalşma ziyaretine Komisyon üyeleri ile Komisyon uzmanlar katlmştr. Çalşma 

ziyaretinin: 

- 1. Günü olan 09 Haziran 2014 tarihinde (08:00-21.30 saatleri aras); 

Komisyonumuzda ortaya konan hassasiyet doğrultusunda; maden kazasnda vefat eden 

işçilerin ailelerine bir taziye ziyaretinde bulunulmuştur. Bu taziye ziyareti üç heyet hâlinde, 

Komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda tespit edilen on aileye yaplmştr.  

Tablo E.1: Taziye Ziyaretinde Bulunulan Aileler 

VEFAT EDENİN ADI-SOYADI TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNULAN  

Celal SEVİNÇ Havva SEVİNÇ  

Ali YÜKSEL Ergül YÜKSEL 

Niyazi BAYRAM Müzeyyen BAYRAM 

Rdvan KAZANCI Şerafettin Kazanc 

Sinan YILMAZ Berna YILMAZ 

İlyas YILDIRIM Ailesi 

Kenan AKDENİZ Elveda AKDENİZ 

Halil ERGÖZ Fatma ERGÖZ 

Recep TÜRK Ayşe TÜRK 

Ömer ELİBOL Mustafa ELİBOL 
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- 2. gününde 10 Haziran 2014 tarihinde (08.00-22.30 saatleri aras); Kazadan sağ 

kurtulan işçi veya işçilerin yaknlar ile görüşme yaplmştr. Bu görüşmelere, 27 maden 

işçisi katlmş, 24 maden işçisi görüşlerini beyan etmiştir. Maden iççileri, kazann öncesi 

ve sonras yaşananlar hakknda bilgi vermiş ve genel olarak maden işçilerinin hak ve 

alacaklar konusunda uygulamadan kaynaklanan sorunlar dile getirmişlerdir. 

Görüşmelerin sonunda Manisa Barosu Başkan Av. Zeynel BALKIZ, Baro tarafndan 

kazann nedenleri, kurtarma faaliyetleri ve kazada vefat eden işçilerin yaknlar ile sağ 

kurtulanlarn yaşadklar sorunlar üzerine açklamalarda bulunmuştur.  

Tablo E.2: 10 Haziran 2014 Tarihindeki Görüşmelere Katlan Maden İşçilerinin 
Listesi 

 ADI-SOYADI MESLEĞİ-TECRÜBESİ 

Ahmet METAN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 
işçi. 

Çetin ESMER Maden işçisi. 
Elehap TOPEL Maden işçisi. 
Ali KANDEMİR 2007 ylnda bir madende dinamitin yanlş patlamas 

sonucu gözlerini kaybetmiş. 
Eren MALKOÇ Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda işçi 
Erhan AYDEMİR Soma Kömür İşletmeleri AŞ Atabacas maden ocağnda 

tahlisiyeci. 
Ersan AYDEMİR Soma Kömür İşletmeleri AŞ’de makine operatörü. 
Galip ÇOBAN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez ocağnda Hidrolik 

Biriminde hidro tamir bakm ustabaş olarak çalşyor. 
Hasan Hüseyin TABUR Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
Hayrettin İRKİ Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
Kamil ÇELİKER Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağ 

mekanize ayakta birinci snf şilt ustas. 
Mehmet ÇOLAK Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
Murat YOKUŞ Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

dizel makine elektrikli makine operatörü. 
Mustafa ŞALA Maden işçisi. 
Onur UZUN Maden işçisi. 
Sefa KÖKEN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

emniyet işçisi. 
Selahattin ŞEN 1997 Ylnda Ege Linyitleri Müessesi’nden emekli 

olmuş, 2009 ylndan itibaren Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ Eynez maden ocağnda çalşyor. 

Tahir ÇETİN Maden işçisi. 
Taner YILDIRIM Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
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Tevrat ÇÜN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 
işçi. 

Ulaş KORKMAZ Yer alt maden ocağ işletme müdürü. 
Yavuz Yldran Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

ateşçi. 
Yusuf KOÇHAN 12 yllk maden işçisi. 
Vahap TOPEL Maden işçisi. 
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işçi. 
Kamil ÇELİKER Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağ 

mekanize ayakta birinci snf şilt ustas. 
Mehmet ÇOLAK Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
Murat YOKUŞ Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

dizel makine elektrikli makine operatörü. 
Mustafa ŞALA Maden işçisi. 
Onur UZUN Maden işçisi. 
Sefa KÖKEN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

emniyet işçisi. 
Selahattin ŞEN 1997 Ylnda Ege Linyitleri Müessesi’nden emekli 

olmuş, 2009 ylndan itibaren Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ Eynez maden ocağnda çalşyor. 

Tahir ÇETİN Maden işçisi. 
Taner YILDIRIM Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

işçi. 
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Tevrat ÇÜN Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 
işçi. 

Ulaş KORKMAZ Yer alt maden ocağ işletme müdürü. 
Yavuz Yldran Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez maden ocağnda 

ateşçi. 
Yusuf KOÇHAN 12 yllk maden işçisi. 
Vahap TOPEL Maden işçisi. 
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E.2.2. 26 Haziran 2014 Perşembe, Cumhurbaşkanlğ Makam Ziyareti 

Komisyonumuz, 26 Haziran 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlğ Makamna, 

komisyon çalşmalar hakknda Sayn Cumhurbaşkan’na bilgi arz etmek amacyla bir 

ziyarette bulunmuştur. Bu toplantda Komisyon Başkan Aksaray Milletvekili Ali Rza 

ALABOYUN, Sn. Cumhurbaşkan’na komisyon çalşmalar hakknda ksa bilgi arz 

ettikten sonra, komisyonun hazrlayacağ raporun, diğer Meclis araştrmas komisyonu 

raporlarndan çok farkl olacağ, konunun hassasiyeti de göz önüne alnarak ekonomik ve 

sosyal açdan toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte olacağn ifade etmiştir. Sayn 

Cumhurbaşkan ise: Kazann meydana geldiği kömür ocağnn, en modern kömür ocağ 

olduğunun söylendiği, ancak bu ocaktaki kazada 301 vatandaşmzn hayatn kaybettiği, 

bu durumun çok vahim olduğu, son yllarda yerin üstünün, lüks binalar, yollar ve park 

yerleri ile imar edildiği, ancak yerin altnn ihmal edildiği, bu nedenle bir daha Soma 

Eynez Ocağ kazas gibi kazalarn meydana gelmemesi amacyla, konunun bütün yönleri 

ile hukuksal ve kurumsal yap değişiklikleri dâhil, sistematik olarak ele alnmas, yaplmas 

gerekenlerin bir takvime bağlanp, bu önerilerin gerçekleştirilmesinin de takip edilmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir.  

E.2.3. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne Yaplan 

26-27 Haziran 2014 Tarihli Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, 26-27/06/2014 tarihlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu 

Taşkömürü İşletme Müessesesi’ne bir günlük çalşma ziyaretinde bulunmuştur. Çalşma 

ziyaretine Komisyon üyeleri ile Komisyon uzmanlar katlmştr. Çalşma kapsamnda 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesi yer alt kömür ocağ, merkez tahlisiye istasyonu, 

alev szdrmazlk test istasyonu ve AR-GE laboratuvarlar ziyaret edilerek incelenmiş 

ayrca kurum yöneticileri, Soma’ya giden tahlisiye ekipleri, işçiler ve sendika temsilcileri 

ile görüşmeler yaplmştr. 

Bu kapsamda çalşma ziyaretinde;  

- TTK Genel Müdürü Burhan İNAN tarafndan Kozlu Müessesesi hakknda 

brifing vermiş,  

- Merkezî Gaz İzleme Sistemi incelenmiş,  

Merkezî gaz izleme sisteminin takip odas ziyaret edildi. Ocak içerisindeki gaz 

sensörleri (metan, karbonmonoksit, karbondioksit) ve hava hz ölçüm sensörlerinin harita 
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üzerindeki yerleri ve okunan değerler monitör üzerinden takip edilmektedir. Gaz 

değerlerinin snr değerin üzerinde okunmas durumunda sistem alarm vermektedir. 

Yetkililer, ilgili snr değerlerinin üzerinde ocağn derhal tahliye edildiği bilgisini verdiler. 

Merkezî izleme sistemi dşnda el sensörleri ile düzenli ölçüm yaplmakta ve değerler kayt 

altna alnmaktadr. 

- Yer Alt Kömür Ocağ İncelenmiş,  

Yer alt kömür ocağna inmeden önce komisyon üyeleri ve işletmenden eşlik eden 

kadroya reflektörlü alt üst elbise, fülar, baret, eldiven, parmak ucu koruyuculu çizme, toz 

maskesi, ferdi oksijen maskesi ve madenci baş lambalar verildi. Kişisel koruyucular CE, 

baş lambalar ise M1 kategoride ATEX uyumluydu. Lambahanede lambalar ve maskeler 

alnp takldktan sonra, acil bir durumda oksijen maskesinin nasl kullanlacağ teknik bir 

yetkili tarafndan uygulamal olarak anlatld. Ocağa gireceklerin ad ve imzas bir deftere 

alnmak suretiyle kayt alnd. 

Yeryüzünden kafes vastas ile -425 kotuna inildi. Buradan lokomotifler ile taban 

yoluna varş sağland. Taban yolu ve ayakta incelemeler yapld. Yaplan incelemeler ve 

yetkilierin ifadelerine göre; 

−Yer alt ocağnn yer üstünden beş girişi vardr. 

−Yer altndaki çalşanlara OFK (ferdi oksijen kurtarclar) maskeleri verilmektedir. 

−Madenci baş lambalar ATEX uyumlu M1 kategoridedir. 

−Madenci baş lambalarnda çalşanlarn izlenmesi için çip sistemi mevcuttur. 

−Kullanlan kafeste yük ve insan taşmaclğ ayr ayr yaplmaktadr. Kafeste 

yedekli fren tertibatlar bulunmakta ve bu sistemlerin düzenli olarak kontrolü 

yaplmaktadr. 

−Kullanlan lokomotifler akülüdür. Lokomotiften çalşanlarn düşmesine karş 

gerekli tedbir alnmştr. Lokomotif çalşmaya başlamadan önce sesli ve şkl ikaz 

vermektedir. Lokomotiflerin başnda ve sonunda ikaz lambalar bulunmaktadr. Çalşanlar, 

çalşma yerleri ksa mesafede olanlar hariç, çalşma yerlerine bu lokomotifler ile 

taşnmaktadr. 
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−Geçilen taban yolunda yaklaşk 1- 0,7 m. civar arasnda çelik bağlar 

kullanlmaktadr. Yer yer sürme kama ve frça uygulanmştr. Tahkimat ile tavan ve yan 

cidarlar arasnda boşluk gözlenmemiştir. 

−Taban yolunda taş tozu patlamalarna karş taş tozu ve yer yer kireç serpme 

uygulamalar gözlenmiştir. 

−Yangna karş bekleme baraj uygulanmştr. 

−Yer altnda uyarlar için sesli anons sistemleri, haberleşme için diafonlar ve 

telefonlar kullanlmaktadr.  

−Kullanlan elektrikli ekipmanlarn birçoğu müessesenin kendi ürettiği ve kontrolünü 

kendisinin yaptğ ex-proof ekipmanlardr, yeni ekipmanlar ise ATEX uyumludur.  

−Kullanlan konveyörlerin bantlar, vantüp borular ve kablolar alev yürütmez 

tiptendir. 

−Yer altnda merkezî gaz izleme sensörleri (metan, karbonmonoksit, karbondioksit 

ve hava hz) kullanlmaktadr. Bunlarn devre kesiciler ile irtibat vardr. 

−Yangn söndürücüler sk sk konumlandrlmş ve yerleri işaretlenmiştir. 

−Dönümlü olarak çalşlan bu ayağn eğimi düzdür. Bu ayakta klasik yöntemler ile 

üretim yaplmaktadr. İşçi martopikör ile kaz yapmakta, kazlan kömürün ayaktan nakli 

zincirli konveyör ile sağlanmaktadr. Ayakta ağaç tahkimat kullanlmakta, ayak arkas için 

domuzdam kurulmaktadr. 

- Tahlisiye İstasyonu Ziyaret edilmiş, 

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkan Mesut ÖZTÜR'ün bilgilendirmeleri ile 

TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu ziyaret edildi. Burada tahlisiye ekipmanlar tantld ve 

tahlisiye ekipmanlarnn nasl kullanlacağ gösterildi. Tahlisiyecilerin tatbikat ocağndaki 

antrenmanlar ve tatbikatlar izlendi. Bu tatbikatta tahlisiyeciler, tahlisiye ekipmanlar ve 

tüm kişisel koruyucular ile öncelikle kondisyon salonunda koşu bantlar, barfiks vb. aletler 

ile çalştlar, daha sonra 3 katl suni ocakta temsili galerilerde sürünerek ilerlediler. Yangn, 

patlama ve panik ortam yaratlan ocakta, kurtarma kabiliyetleri ve kömür ocağnda nasl 

ilerlediklerini canlandrdlar. 

- ALSZ Test İstasyonu ve AR-GE Laboratuvarlar İncelenmiş, 
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ALSZ test istasyonu ve Ar-Ge laboratuvarlar incelemesinde TTK İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkan Mesut ÖZTÜRK'ten istasyon ve laboratuvarlar hakknda bilgi alnd: 

ALSZ test istasyonunda makine, teçhizat ve donanmnn yer alt koşullarna 

uygunluğuna yönelik test ve analizler yaplmaktadr. Bu bölümde ex-proof ekipmanlar ve 

kategorileri ve yaplan test ve deneyler hakknda bilgi alnd. 

Alev szdrmaz test istasyonu ziyaretinde yaklaşk 10 cm. çapnda bir kabloya uzun 

süre açk alev uygulamas yaplarak kablonun alev yürütmez özellikte olduğu gösterildi. 

Ayrca kablolarn kesitleri gösterilerek yer alt koşullar için uygun olmasn sağlayan zrhl 

yap anlatld. 

Maske Test, Gaz ve Toz Laboratuvar: İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlğ’na 

bağl AR-GE Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarda gerçekleştirilen 

test ve analizler ile yer alt-yer üstü çevre koşullarnn ölçümleri tespit edilmekte, 

çalşanlara yönelik koruyucu malzemeler belirlenmekte, malzemelerin seçiminde 

standartlara uygunluk ölçümleri yaplmaktadr. Ayrca bu bölümde TTK’de kullanlan ve 

diğer firmalardan da talep edilmesi hâlinde o firmalarn kullandklar gaz maskelerinin 

kontrolü yaplmaktadr. 

Kömür, Malzeme ve Gda Laboratuvarlar: İş Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlğ’na bağl Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bu laboratuvarlarda 

Kurum’un ana hedeflerine ve çalşmalarna uygun olarak ürettiği ve tükettiği her çeşit 

malzemenin kimyasal analiz ve fiziksel testlerle niteliklerini belirlemeye yönelik işlemler 

yaplmaktadr. Kömürün gaz orannn tespiti ve damarlarn yanmaya yatknlğ ile ilgili 

testler bu bölümde sürdürülmektedir. 

- Soma'daki kurtarma çalşmalarna katlan TTK tahlisiye ekibi ile görüşme 

yaplmş,  

Soma'daki kurtarma çalşmalarna katlan TTK tahlisiye ekibinden toplantya 

katlanlarn her birinin tek tek bilgisi ve görüşü alnd. Yaplan görüşmede Soma’daki 

arama-kurtarma çalşmasnda gözlenen eksiklikler ve yanlşlklar ekip tarafndan aşağdaki 

şekilde sraland: 

−Tahlisiye ekibinin acil durumlarda hzl bir şekilde ulaşmlarn sağlayacak uçak, 

helikopter gibi araçlarnn bulunmamas. Gerekli araç, gereç ve ekipmanlarn taşnmasnda 

zorluk çekilmesi. 
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−Ulaşm srasnda tahlisiye ekibinin yolda polis çevirmesi/kontrolüne taklarak ya da 

diğer araçlar tarafndan yol verilmemek suretiyle zaman kaybetmesi. 

−Acil durum yerine tahlisiye ekibinin askerlerin izni ile girebilmesi. Burada tahlisiye 

ekibinin organize eden ve izinleri veren ekip olmas gerektiği vurgusu yapld. 

−Soma’ya varldğnda muhattap bulunamamas. 

−Ocak hakknda bilgi veren kimsenin olmamas, yer alt ocağ haritalarna dahi 

ulaşlamamas. Bu sebepten kendi ekipleri ile ocak keşfi yapmak durumunda kalmalar ve 

zaman kaybetmeleri. 

−Ocak yetkililerinin organizasyon için dşarda olmas gerekirken kurtarma için ocak 

içinde olmas. 

−Ocak içine tahlisiye eğitimi ve bilgisi olmayan kişilerin arama kurtarma için 

girmesi. Bunlarn hem sivil halktan hem de başka kurtarma organizasyonlarndan (itfaiye, 

akut vb.) olduğu. Bu kişilerden bazlarnn ocağa maskesiz girmeye çalştklar. Bu 

kişilerin kendilerini de engellemesi ve ayr bir güvenlik tehdidi yaratmas. 

−Ocakta telefon hatlarnn kesik olmas. 

−Ocaktaki kaplarn içeri giren yetkisiz ve eğitimsiz kişiler tarafndan kontrolsüz 

olarak açlp kapatlmas, bunun da ocak havasnn kontrolünü zorlaştrdğ. 

−Ocak içinde kullanlmamas gereken ekipmanlarn kullanlmas. Örneğin; ex-proof 

olmayan kamera, fotoğraf makinesi vb. 

−Tahlisiye ekiplerinin çok yoğun çalştklar ancak onlara giyim, yeme, barnma, 

tuvalet, dinlenme, banyo gibi geri hizmetlerin sağlanmadğ.  

Tahlisiye ekibine yöneltilen sorulara binaen verilen cevaplar aşağda 

özetlenmiştir; 

−Felaket önlenebilirdi. Bu kadar kişinin ölmesi normal değildir. TTK’de yaşanan 

degajda ocak 20 dakika içinde boşaltlmşt. Soma’da da yangn öğrenildiğinde ocak 

hemen tahliye edilseydi bu kadar kayp olmazd. 

−Bu olayda “H” panosunda O2 maskesi olsayd dahi, burann yeryüzüne bağlant 

yolunun eğimli ve mesafesinin uzun olmasndan dolay işçilerin dşar çkma şanslar 

olmazd. 
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−Geçilen taban yolunda yaklaşk 1- 0,7 m. civar arasnda çelik bağlar 

kullanlmaktadr. Yer yer sürme kama ve frça uygulanmştr. Tahkimat ile tavan ve yan 

cidarlar arasnda boşluk gözlenmemiştir. 

−Taban yolunda taş tozu patlamalarna karş taş tozu ve yer yer kireç serpme 

uygulamalar gözlenmiştir. 

−Yangna karş bekleme baraj uygulanmştr. 

−Yer altnda uyarlar için sesli anons sistemleri, haberleşme için diafonlar ve 

telefonlar kullanlmaktadr.  

−Kullanlan elektrikli ekipmanlarn birçoğu müessesenin kendi ürettiği ve kontrolünü 

kendisinin yaptğ ex-proof ekipmanlardr, yeni ekipmanlar ise ATEX uyumludur.  

−Kullanlan konveyörlerin bantlar, vantüp borular ve kablolar alev yürütmez 

tiptendir. 

−Yer altnda merkezî gaz izleme sensörleri (metan, karbonmonoksit, karbondioksit 

ve hava hz) kullanlmaktadr. Bunlarn devre kesiciler ile irtibat vardr. 

−Yangn söndürücüler sk sk konumlandrlmş ve yerleri işaretlenmiştir. 

−Dönümlü olarak çalşlan bu ayağn eğimi düzdür. Bu ayakta klasik yöntemler ile 

üretim yaplmaktadr. İşçi martopikör ile kaz yapmakta, kazlan kömürün ayaktan nakli 

zincirli konveyör ile sağlanmaktadr. Ayakta ağaç tahkimat kullanlmakta, ayak arkas için 

domuzdam kurulmaktadr. 

- Tahlisiye İstasyonu Ziyaret edilmiş, 

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkan Mesut ÖZTÜR'ün bilgilendirmeleri ile 

TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu ziyaret edildi. Burada tahlisiye ekipmanlar tantld ve 

tahlisiye ekipmanlarnn nasl kullanlacağ gösterildi. Tahlisiyecilerin tatbikat ocağndaki 

antrenmanlar ve tatbikatlar izlendi. Bu tatbikatta tahlisiyeciler, tahlisiye ekipmanlar ve 

tüm kişisel koruyucular ile öncelikle kondisyon salonunda koşu bantlar, barfiks vb. aletler 

ile çalştlar, daha sonra 3 katl suni ocakta temsili galerilerde sürünerek ilerlediler. Yangn, 

patlama ve panik ortam yaratlan ocakta, kurtarma kabiliyetleri ve kömür ocağnda nasl 

ilerlediklerini canlandrdlar. 

- ALSZ Test İstasyonu ve AR-GE Laboratuvarlar İncelenmiş, 
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ALSZ test istasyonu ve Ar-Ge laboratuvarlar incelemesinde TTK İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkan Mesut ÖZTÜRK'ten istasyon ve laboratuvarlar hakknda bilgi alnd: 

ALSZ test istasyonunda makine, teçhizat ve donanmnn yer alt koşullarna 

uygunluğuna yönelik test ve analizler yaplmaktadr. Bu bölümde ex-proof ekipmanlar ve 

kategorileri ve yaplan test ve deneyler hakknda bilgi alnd. 

Alev szdrmaz test istasyonu ziyaretinde yaklaşk 10 cm. çapnda bir kabloya uzun 

süre açk alev uygulamas yaplarak kablonun alev yürütmez özellikte olduğu gösterildi. 

Ayrca kablolarn kesitleri gösterilerek yer alt koşullar için uygun olmasn sağlayan zrhl 

yap anlatld. 

Maske Test, Gaz ve Toz Laboratuvar: İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlğ’na 

bağl AR-GE Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarda gerçekleştirilen 

test ve analizler ile yer alt-yer üstü çevre koşullarnn ölçümleri tespit edilmekte, 

çalşanlara yönelik koruyucu malzemeler belirlenmekte, malzemelerin seçiminde 

standartlara uygunluk ölçümleri yaplmaktadr. Ayrca bu bölümde TTK’de kullanlan ve 

diğer firmalardan da talep edilmesi hâlinde o firmalarn kullandklar gaz maskelerinin 

kontrolü yaplmaktadr. 

Kömür, Malzeme ve Gda Laboratuvarlar: İş Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlğ’na bağl Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan bu laboratuvarlarda 

Kurum’un ana hedeflerine ve çalşmalarna uygun olarak ürettiği ve tükettiği her çeşit 

malzemenin kimyasal analiz ve fiziksel testlerle niteliklerini belirlemeye yönelik işlemler 

yaplmaktadr. Kömürün gaz orannn tespiti ve damarlarn yanmaya yatknlğ ile ilgili 

testler bu bölümde sürdürülmektedir. 

- Soma'daki kurtarma çalşmalarna katlan TTK tahlisiye ekibi ile görüşme 

yaplmş,  

Soma'daki kurtarma çalşmalarna katlan TTK tahlisiye ekibinden toplantya 

katlanlarn her birinin tek tek bilgisi ve görüşü alnd. Yaplan görüşmede Soma’daki 

arama-kurtarma çalşmasnda gözlenen eksiklikler ve yanlşlklar ekip tarafndan aşağdaki 

şekilde sraland: 

−Tahlisiye ekibinin acil durumlarda hzl bir şekilde ulaşmlarn sağlayacak uçak, 

helikopter gibi araçlarnn bulunmamas. Gerekli araç, gereç ve ekipmanlarn taşnmasnda 

zorluk çekilmesi. 
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−Ulaşm srasnda tahlisiye ekibinin yolda polis çevirmesi/kontrolüne taklarak ya da 

diğer araçlar tarafndan yol verilmemek suretiyle zaman kaybetmesi. 

−Acil durum yerine tahlisiye ekibinin askerlerin izni ile girebilmesi. Burada tahlisiye 

ekibinin organize eden ve izinleri veren ekip olmas gerektiği vurgusu yapld. 

−Soma’ya varldğnda muhattap bulunamamas. 

−Ocak hakknda bilgi veren kimsenin olmamas, yer alt ocağ haritalarna dahi 

ulaşlamamas. Bu sebepten kendi ekipleri ile ocak keşfi yapmak durumunda kalmalar ve 

zaman kaybetmeleri. 

−Ocak yetkililerinin organizasyon için dşarda olmas gerekirken kurtarma için ocak 

içinde olmas. 

−Ocak içine tahlisiye eğitimi ve bilgisi olmayan kişilerin arama kurtarma için 

girmesi. Bunlarn hem sivil halktan hem de başka kurtarma organizasyonlarndan (itfaiye, 

akut vb.) olduğu. Bu kişilerden bazlarnn ocağa maskesiz girmeye çalştklar. Bu 

kişilerin kendilerini de engellemesi ve ayr bir güvenlik tehdidi yaratmas. 

−Ocakta telefon hatlarnn kesik olmas. 

−Ocaktaki kaplarn içeri giren yetkisiz ve eğitimsiz kişiler tarafndan kontrolsüz 

olarak açlp kapatlmas, bunun da ocak havasnn kontrolünü zorlaştrdğ. 

−Ocak içinde kullanlmamas gereken ekipmanlarn kullanlmas. Örneğin; ex-proof 

olmayan kamera, fotoğraf makinesi vb. 

−Tahlisiye ekiplerinin çok yoğun çalştklar ancak onlara giyim, yeme, barnma, 

tuvalet, dinlenme, banyo gibi geri hizmetlerin sağlanmadğ.  

Tahlisiye ekibine yöneltilen sorulara binaen verilen cevaplar aşağda 

özetlenmiştir; 

−Felaket önlenebilirdi. Bu kadar kişinin ölmesi normal değildir. TTK’de yaşanan 

degajda ocak 20 dakika içinde boşaltlmşt. Soma’da da yangn öğrenildiğinde ocak 

hemen tahliye edilseydi bu kadar kayp olmazd. 

−Bu olayda “H” panosunda O2 maskesi olsayd dahi, burann yeryüzüne bağlant 

yolunun eğimli ve mesafesinin uzun olmasndan dolay işçilerin dşar çkma şanslar 

olmazd. 
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−Geçilen taban yolunda yaklaşk 1- 0,7 m. civar arasnda çelik bağlar 

kullanlmaktadr. Yer yer sürme kama ve frça uygulanmştr. Tahkimat ile tavan ve yan 

cidarlar arasnda boşluk gözlenmemiştir. 

−Taban yolunda taş tozu patlamalarna karş taş tozu ve yer yer kireç serpme 

uygulamalar gözlenmiştir. 

−Yangna karş bekleme baraj uygulanmştr. 

−Yer altnda uyarlar için sesli anons sistemleri, haberleşme için diafonlar ve 

telefonlar kullanlmaktadr.  

−Kullanlan elektrikli ekipmanlarn birçoğu müessesenin kendi ürettiği ve kontrolünü 

kendisinin yaptğ ex-proof ekipmanlardr, yeni ekipmanlar ise ATEX uyumludur.  

−Kullanlan konveyörlerin bantlar, vantüp borular ve kablolar alev yürütmez 

tiptendir. 

−Yer altnda merkezî gaz izleme sensörleri (metan, karbonmonoksit, karbondioksit 

ve hava hz) kullanlmaktadr. Bunlarn devre kesiciler ile irtibat vardr. 

−Yangn söndürücüler sk sk konumlandrlmş ve yerleri işaretlenmiştir. 

−Dönümlü olarak çalşlan bu ayağn eğimi düzdür. Bu ayakta klasik yöntemler ile 

üretim yaplmaktadr. İşçi martopikör ile kaz yapmakta, kazlan kömürün ayaktan nakli 

zincirli konveyör ile sağlanmaktadr. Ayakta ağaç tahkimat kullanlmakta, ayak arkas için 

domuzdam kurulmaktadr. 

- Tahlisiye İstasyonu Ziyaret edilmiş, 

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkan Mesut ÖZTÜR'ün bilgilendirmeleri ile 

TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu ziyaret edildi. Burada tahlisiye ekipmanlar tantld ve 

tahlisiye ekipmanlarnn nasl kullanlacağ gösterildi. Tahlisiyecilerin tatbikat ocağndaki 

antrenmanlar ve tatbikatlar izlendi. Bu tatbikatta tahlisiyeciler, tahlisiye ekipmanlar ve 

tüm kişisel koruyucular ile öncelikle kondisyon salonunda koşu bantlar, barfiks vb. aletler 

ile çalştlar, daha sonra 3 katl suni ocakta temsili galerilerde sürünerek ilerlediler. Yangn, 

patlama ve panik ortam yaratlan ocakta, kurtarma kabiliyetleri ve kömür ocağnda nasl 

ilerlediklerini canlandrdlar. 

- ALSZ Test İstasyonu ve AR-GE Laboratuvarlar İncelenmiş, 
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−O2 maskesinin 90 dakikalk dayanm tam dinlenme ve rahatlama durumunda 

geçerlidir. Ancak böyle bir panik hâlinde kimse bu şekilde bekleyemez. Böyle bir durumda 

O2 maskesi yaklaşk 30 dakika dayanr. Yürüme hz ve yolun eğimi arttkça maskenin 

kullanm süresi ksalr. Bilinçli kullanlmazsa 30 dakikalk süre de ksalr. 

−Yer altndan çkarlan işçilerin bazlarnda karbonmonoksit, bazlarnda ise O2 

maskesi vard. Bazlarnda ise hiç maske yoktu. Bu maskeler başndan beri bu işçilerde 

miydi yoksa sonradan kurtarma srasnda m bu işçilere ulaştrld bilinmiyor. 

−Olayda ocakta yoğun miktarda karbonmonoksit açğa çkmştr ve karbonmonoksit 

zehirlenmesi olmuştur. Karbonmonoksit maskesi %17’den az O2’de etkisizdir. Dolays ile 

böyle bir olayda ilk 1 (bir) saatlik süre sonrasnda canl çkarmak çok zordur. Ancak TTK 

tahlisiye ekibi 7 kişiyi canl çkarmştr. 

−Yer altnda belli bölgelerde O2 maske istasyonlar olmaldr. 

−Kurtama ile ilgili mevzuat hazrlanmaldr. Mevcut mevzuatta skntlar vardr. 

−Her ocak için tahlisiyeci says en az işçi saysnn %5’i olmaldr. Şirketlerin 

profesyonel tahlisiye ekiplerinin olmas gereklidir. 

−Yer altndaki kurtarma işlemini, yer alt tahlisiye eğitimi almş kişilerden başkas 

yapamaz. 

−TTK tahlisiye ekibi profesyonel bir ekiptir, ancak yetkileri yoktur, bu durum da 

müdahaleyi yavaşlatma ve zorlaştrmaktadr. 

−Profesyonel, sürekli idmanl hazr kta ekipler olmaldr. Ocakta çalşan gönüllü 

tahlisiye elemanlar ise yar profesyonel olabilir. İhtiyaç annda TTK tahlisiye ekibinin her 

bir elemanna 15 dakika içinde telefon ile haber verilir. Bu ekip de 30 dakika içinde hazr 

olur. Ekip gönüllülerden oluşur. Bunlar yer altnda kazmac, elektrikçi, tahkimatç vb. 

olabilir ve yer altnda yaptklar işler de bir nevi tatbikat ve idmandr. TTK tahlisiye ekibi 

bir çok kurtarma operasyonuna katlmş bu nedenle yalnzca teoride değil pratikte de 

gelişmiştir. 

−Soma’da TTK tarafndan 187 tahlisiyeci yetiştirilmiştir. Bu elemanlar olayda son 

güne kadar çalşmşlardr. 

−Ocağ en iyi bilen kişiler ocağn yetkilileridir. Bu faciada yetkililer organizasyon 

için dşarda olmas gerekirken, yer altndaki kurtarma faaliyetlerine katlmşlardr.  
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−Kaçş planlar şirketler tarafndan daha önceden düzgün bir şekilde yaplmaldr. 

−AFAD’n görevi olay annda ocağn güvenlik snrlarn oluşturmaktr. Bu 

snrlardan içeri kendi ekipleri dâhil kimse sokulmamaldr. Kzlay da bu snrn dşnda 

beklemelidir. 

−Tahlisiyecilerin ücretleri özendirici olmaldr. 

−Tahlisiye ekiplerine geri hizmet (barnma, dinlenme, yeme, içme vb.) desteği ve 

ulaşm kolaylğ için hazr bir tr olmaldr. 

−Soma’daki hava borular yanmaya mukavemetli değildir. Ocak içinde yanc 

malzeme (kablo, bant, boru vb.) olmamaldr. 

−İşçilere verilen eğitimler ve tatbikatlar sk sk tekrarlanmaldr. 

−Olayn nasl meydana geldiği ile ilgili Genel Müdür görüş bildirebilirsiniz demeden 

görüş bildiremeyeceklerini beyan ettiler. Genel Müdür tarafndan görüş bildirebilecekleri 

söylendi ancak konu hakknda bir görüş bildirilmedi. 

- Sendika Temsilcileri İle Görüşülmüştür. 

TTK’de işçi saysnda açk olduğu; yer alt maden işçilerinin haftada 5 gün, günde 

7,5 saat çalşmas gerektiği, bu uygulamann verimi ve üretimi de arttracağ ifade 

edilmiştir.  

TTK hazrlk çalşmalarnda 8 yldr çalşan Star firmasndaki taşeron işçilerinin 

tecrübeli olduğu belirtilerek bu işçilerin kadroya alnmas talep edilmiştir. 

Soma’da gerçekleşen kaza ile ilgili olarak; TTK’nin Amasra’da yaklaşk 17 

trilyonluk bir yatrm yaptğ ancak ocak yangn nedeni ile ocağn kapatldğ, kimsenin 

güvenliğinin üretim için tehlikeye atlmadğ, Soma’da da benzer bir tahliye uygulansayd 

kayplarn bu kadar büyük olmayacağ vurguland. 

Tahlisiye ekiplerinin hazr kta bekleyen ekipler olmas gerektiği ancak TTK’de işçi 

says sknts sebebi ile bunun uygulanamayacağ belirtildi.  

E.2.4. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesi ile Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar 

Kampüsüne Gerçekleştirilen 24-27 Eylül 2014 Tarihli 2. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, belli bir bölümüne kadar açlmas nedeniyle kazann meydana 

geldiği Soma Eynez Ocağ’n incelemek, bu çalşma ziyareti ile bağlantl olarak maden 
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−O2 maskesinin 90 dakikalk dayanm tam dinlenme ve rahatlama durumunda 

geçerlidir. Ancak böyle bir panik hâlinde kimse bu şekilde bekleyemez. Böyle bir durumda 

O2 maskesi yaklaşk 30 dakika dayanr. Yürüme hz ve yolun eğimi arttkça maskenin 

kullanm süresi ksalr. Bilinçli kullanlmazsa 30 dakikalk süre de ksalr. 

−Yer altndan çkarlan işçilerin bazlarnda karbonmonoksit, bazlarnda ise O2 

maskesi vard. Bazlarnda ise hiç maske yoktu. Bu maskeler başndan beri bu işçilerde 

miydi yoksa sonradan kurtarma srasnda m bu işçilere ulaştrld bilinmiyor. 

−Olayda ocakta yoğun miktarda karbonmonoksit açğa çkmştr ve karbonmonoksit 

zehirlenmesi olmuştur. Karbonmonoksit maskesi %17’den az O2’de etkisizdir. Dolays ile 

böyle bir olayda ilk 1 (bir) saatlik süre sonrasnda canl çkarmak çok zordur. Ancak TTK 

tahlisiye ekibi 7 kişiyi canl çkarmştr. 

−Yer altnda belli bölgelerde O2 maske istasyonlar olmaldr. 

−Kurtama ile ilgili mevzuat hazrlanmaldr. Mevcut mevzuatta skntlar vardr. 

−Her ocak için tahlisiyeci says en az işçi saysnn %5’i olmaldr. Şirketlerin 

profesyonel tahlisiye ekiplerinin olmas gereklidir. 

−Yer altndaki kurtarma işlemini, yer alt tahlisiye eğitimi almş kişilerden başkas 

yapamaz. 

−TTK tahlisiye ekibi profesyonel bir ekiptir, ancak yetkileri yoktur, bu durum da 

müdahaleyi yavaşlatma ve zorlaştrmaktadr. 

−Profesyonel, sürekli idmanl hazr kta ekipler olmaldr. Ocakta çalşan gönüllü 

tahlisiye elemanlar ise yar profesyonel olabilir. İhtiyaç annda TTK tahlisiye ekibinin her 

bir elemanna 15 dakika içinde telefon ile haber verilir. Bu ekip de 30 dakika içinde hazr 

olur. Ekip gönüllülerden oluşur. Bunlar yer altnda kazmac, elektrikçi, tahkimatç vb. 

olabilir ve yer altnda yaptklar işler de bir nevi tatbikat ve idmandr. TTK tahlisiye ekibi 

bir çok kurtarma operasyonuna katlmş bu nedenle yalnzca teoride değil pratikte de 

gelişmiştir. 

−Soma’da TTK tarafndan 187 tahlisiyeci yetiştirilmiştir. Bu elemanlar olayda son 

güne kadar çalşmşlardr. 

−Ocağ en iyi bilen kişiler ocağn yetkilileridir. Bu faciada yetkililer organizasyon 

için dşarda olmas gerekirken, yer altndaki kurtarma faaliyetlerine katlmşlardr.  

112 

−Kaçş planlar şirketler tarafndan daha önceden düzgün bir şekilde yaplmaldr. 

−AFAD’n görevi olay annda ocağn güvenlik snrlarn oluşturmaktr. Bu 

snrlardan içeri kendi ekipleri dâhil kimse sokulmamaldr. Kzlay da bu snrn dşnda 

beklemelidir. 

−Tahlisiyecilerin ücretleri özendirici olmaldr. 

−Tahlisiye ekiplerine geri hizmet (barnma, dinlenme, yeme, içme vb.) desteği ve 

ulaşm kolaylğ için hazr bir tr olmaldr. 

−Soma’daki hava borular yanmaya mukavemetli değildir. Ocak içinde yanc 

malzeme (kablo, bant, boru vb.) olmamaldr. 

−İşçilere verilen eğitimler ve tatbikatlar sk sk tekrarlanmaldr. 

−Olayn nasl meydana geldiği ile ilgili Genel Müdür görüş bildirebilirsiniz demeden 

görüş bildiremeyeceklerini beyan ettiler. Genel Müdür tarafndan görüş bildirebilecekleri 

söylendi ancak konu hakknda bir görüş bildirilmedi. 

- Sendika Temsilcileri İle Görüşülmüştür. 

TTK’de işçi saysnda açk olduğu; yer alt maden işçilerinin haftada 5 gün, günde 

7,5 saat çalşmas gerektiği, bu uygulamann verimi ve üretimi de arttracağ ifade 

edilmiştir.  

TTK hazrlk çalşmalarnda 8 yldr çalşan Star firmasndaki taşeron işçilerinin 

tecrübeli olduğu belirtilerek bu işçilerin kadroya alnmas talep edilmiştir. 

Soma’da gerçekleşen kaza ile ilgili olarak; TTK’nin Amasra’da yaklaşk 17 

trilyonluk bir yatrm yaptğ ancak ocak yangn nedeni ile ocağn kapatldğ, kimsenin 

güvenliğinin üretim için tehlikeye atlmadğ, Soma’da da benzer bir tahliye uygulansayd 

kayplarn bu kadar büyük olmayacağ vurguland. 

Tahlisiye ekiplerinin hazr kta bekleyen ekipler olmas gerektiği ancak TTK’de işçi 

says sknts sebebi ile bunun uygulanamayacağ belirtildi.  

E.2.4. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesi ile Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar 

Kampüsüne Gerçekleştirilen 24-27 Eylül 2014 Tarihli 2. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, belli bir bölümüne kadar açlmas nedeniyle kazann meydana 

geldiği Soma Eynez Ocağ’n incelemek, bu çalşma ziyareti ile bağlantl olarak maden 
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kazas srasnda kaza mahallinde olup doğrudan kazann tanğ işçiler ve söz konusu kaza 

nedeniyle tutuklu bulunanlar ile görüşmek üzere Manisa ili Soma ilçesi ile İzmir ili Aliağa 

ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’ne 24-27 Eylül 2014 tarihleri 

arasnda bir çalşma ziyaretinde bulunmuştur. Çalşma ziyaretine Komisyon üyeleri ile 

Komisyon uzmanlar katlmştr.  

Çalşma ziyaretinin: 

- 1. Günü olan 25 Eylül 2014 tarihinde (08:00-22.30 saatleri arası); 

Komisyon üyeleri, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye bağl, kazann meydana geldiği 

Eynez Ocağ ile ayn şirkete bağl Işklar Ocağ’nda incelemede bulunmuşlardr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, çalşma ziyaretine katlan 14 

Milletvekili, 2 uzman ve bir kameramandan oluşan bir heyet inmiştir. Bu heyet, Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye 

arac) ile 800 metre ve yürüyerek 300 metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1100 

metre yangn barajnn olduğu yere kadar inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 900 

metre uzaklktayd. Komisyonumuz bu mahalde; kaza srasnda oluşan yangn sonucu 

meydana gelen tahkimattaki kama yanmas gibi izler ile yanmş kablo benzeri maddeleri 

tespit ederek bunlar ex-proof özelliğe sahip fotoğraf makinesi ile belgelendirmiştir. 

Komisyon saat 12:30’da giriş yaptğ madenden saat 15:00 civarnda ayrlmştr. 
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kazas srasnda kaza mahallinde olup doğrudan kazann tanğ işçiler ve söz konusu kaza 

nedeniyle tutuklu bulunanlar ile görüşmek üzere Manisa ili Soma ilçesi ile İzmir ili Aliağa 

ilçesinde bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’ne 24-27 Eylül 2014 tarihleri 

arasnda bir çalşma ziyaretinde bulunmuştur. Çalşma ziyaretine Komisyon üyeleri ile 

Komisyon uzmanlar katlmştr.  

Çalşma ziyaretinin: 

- 1. Günü olan 25 Eylül 2014 tarihinde (08:00-22.30 saatleri arası); 

Komisyon üyeleri, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye bağl, kazann meydana geldiği 

Eynez Ocağ ile ayn şirkete bağl Işklar Ocağ’nda incelemede bulunmuşlardr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, çalşma ziyaretine katlan 14 

Milletvekili, 2 uzman ve bir kameramandan oluşan bir heyet inmiştir. Bu heyet, Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye 

arac) ile 800 metre ve yürüyerek 300 metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1100 

metre yangn barajnn olduğu yere kadar inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 900 

metre uzaklktayd. Komisyonumuz bu mahalde; kaza srasnda oluşan yangn sonucu 

meydana gelen tahkimattaki kama yanmas gibi izler ile yanmş kablo benzeri maddeleri 

tespit ederek bunlar ex-proof özelliğe sahip fotoğraf makinesi ile belgelendirmiştir. 

Komisyon saat 12:30’da giriş yaptğ madenden saat 15:00 civarnda ayrlmştr. 
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 Komisyonumuz, karşlaştrma yapabilmek amacyla ayn şirkete ait Işklar 

Ocağ’nda da saat 16:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunmuştur. Bu ocakta Komisyon 

üyeleri modern teknoloji ile yaplan üretim hakknda bilgi almşlardr.  

- 2. Günü olan 26 Eylül 2014 tarihinde (08:00-20.00 Saatleri Aras); 

Soma Eynez Ocağ kazas srasnda, kurtarma ekibinde olanlar ile kaza mahallinde 

olup, doğrudan kazann tanğ işçiler ile, 1/1000 ölçekli harita üzerinde, kazann belirtileri 

ve kaza srasnda yaşananlar hakknda görüşme yaplmştr. Manisa’da gerçekleştirilen bu 

görüşmede, kurtarma ekibinde yer alanlar ile işçilere, kazann başlangc, kazann 

muhtemel nedenleri ve yaşadklar üzerine sorular sorulmuştur.  

Tablo E.3: Soma Eynez Ocağ Kazas Srasnda, Kurtarma Ekibinde Olanlar İle 
Kaza Mahallinde Olup, Doğrudan Kazann Tanğ İşçiler 

ADI-SOYADI MESLEĞİ-TECRÜBESİ 

Aydn ÖGE Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Cüneyt SUAY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Fethi ÇANTAL Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

İsmail Hakk AKSOY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

İbrahim GENÇ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Necati DEMİRCİ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Orhan TURAN Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Ramazan DEMİR Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 120 

Ocağ-İşçi, U 3 Trafo Bölgesi Şaltercisi. 

Sadettin ÖZKOÇ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Murat YOKUŞ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

- 3. Günü olan 27 Eylül 2014 tarihinde (08:00-21.30 Saatleri Aras); 

Komisyonumuz, 27 Eylül 2014 tarihinde, Soma Eynez Ocağ kazas nedeniyle 

tutuklu bulunan, kaza tarihinde Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan V. olan Can 

GÜRKAN, Soma Holding Maden İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan DOĞRU, Soma 

Eynez Ocağ İşletme Müdürü Akn ÇELİK ve vardiya amirleri ile İzmir ili Aliağa ilçesinde 

bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’nde görüşme yapmştr. Bu görüşmede; 

özel olarak yaplan 1/1000 ölçekli Soma Eynez Ocağ İmalat Haritas üzerinde kazann 

olduğu süreçte yaşananlar ile kazann nedenleri üzerine, tutuklulara sorular sorularak 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Tablo E.4.: Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’nde Dinlenen Tutuklular 

ADI-SOYADI SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’DEKİ 
GÖREVİ 

Can GÜRKAN Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan V., 
CEO 

Ramazan DOĞRU Soma Holding Maden İşletmeleri Genel 
Müdürü 

Akn ÇELİK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ İşletme Müdürü 

İsmail ADALI  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

Ertan ERSOY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Maden Mühendisi 

Hilmi KAZIK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

Mehmet Ali Günay ÇELİK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Emniyet Teknisyeni 

121 

Yasin KURNAZ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

E.2.5. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesine Gerçekleştirilen 30 Ekim 2014 

Tarihli 3. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, kazann meydana geldiği Soma-Eynez Yer Alt Kömür İşletmesi 

Sahas’na, daha önce gerçekleştirilen çalşma ziyaretlerinde görülemeyen kaza mahallinde, 

uzmanlarla birlikte inceleme yaparak kazann oluş nedenleri ile ilgili bulgularn tahlil 

edilebilmesi amacyla 30 Ekim 2014 tarihinde Manisa’nn Soma ilçesine bir günlük 

inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Bu çalşma ziyaretinde; daha önce girilemeyen kaza mahalline Milletvekilleri ve 

uzmanlardan oluşan bir heyet ile saat 14:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunulmuş, ex-

proof kameralar ile baz bulgular kayda alnmştr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 9 Milletvekili, 8 uzman ve bir 

kameramandan oluşan heyet inmiştir. Bu heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri 

ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye arac) ile 800 metre ve yürüyerek 700 

metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1500 metre kaza sonras çöken noktaya kadar 

inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 450 metre uzaklktayd. Komisyon üyeleri ve 

uzmanlar bu noktada iki gruba ayrlmştr. Komisyon Başkan ile iki Komisyon Üyesi 

Milletvekili, 5 uzmandan ve 1 kameramandan oluşan 1. Grup; 15:00-17:00 saatleri 

arasnda, 450 metrelik mesafeyi, kaza annda ve sonrasnda yaşanan deformasyon nedeni 

ile kesit alan daralmş, tahkimat zarar görmüş galerilerden eğilerek ve sürünerek almştr.  

Kazaya neden olan yangnn başlangç noktas olarak kabul edilen 4 numaral nakliye 

bandnn bulunduğu galeride, yangn sonucu kamalarn yanmas ve tavan taşnn krlarak 

göçmesi neticesinde oluşmuş boşluklar, göçükten düşen kaya parçalar gibi izler ile yanmş 

kablo, konveyör band ve benzeri maddeler tespit edilerek bunlar ex-proof fotoğraf 

makinesi ile belgelenmiş, ortamda video çekimi yaplmştr. Ayn şekilde, Milletvekili ve 

uzmanlardan oluşan 2. Grup da 16:00-17:30 saatleri arasnda incelemelerde bulunmuştur. 
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 Komisyonumuz, karşlaştrma yapabilmek amacyla ayn şirkete ait Işklar 

Ocağ’nda da saat 16:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunmuştur. Bu ocakta Komisyon 

üyeleri modern teknoloji ile yaplan üretim hakknda bilgi almşlardr.  

- 2. Günü olan 26 Eylül 2014 tarihinde (08:00-20.00 Saatleri Aras); 

Soma Eynez Ocağ kazas srasnda, kurtarma ekibinde olanlar ile kaza mahallinde 

olup, doğrudan kazann tanğ işçiler ile, 1/1000 ölçekli harita üzerinde, kazann belirtileri 

ve kaza srasnda yaşananlar hakknda görüşme yaplmştr. Manisa’da gerçekleştirilen bu 

görüşmede, kurtarma ekibinde yer alanlar ile işçilere, kazann başlangc, kazann 

muhtemel nedenleri ve yaşadklar üzerine sorular sorulmuştur.  

Tablo E.3: Soma Eynez Ocağ Kazas Srasnda, Kurtarma Ekibinde Olanlar İle 
Kaza Mahallinde Olup, Doğrudan Kazann Tanğ İşçiler 

ADI-SOYADI MESLEĞİ-TECRÜBESİ 

Aydn ÖGE Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Cüneyt SUAY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Fethi ÇANTAL Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

İsmail Hakk AKSOY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

İbrahim GENÇ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Necati DEMİRCİ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Orhan TURAN Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Ramazan DEMİR Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 120 

Ocağ-İşçi, U 3 Trafo Bölgesi Şaltercisi. 

Sadettin ÖZKOÇ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

Murat YOKUŞ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 

Ocağ-İşçi 

- 3. Günü olan 27 Eylül 2014 tarihinde (08:00-21.30 Saatleri Aras); 

Komisyonumuz, 27 Eylül 2014 tarihinde, Soma Eynez Ocağ kazas nedeniyle 

tutuklu bulunan, kaza tarihinde Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan V. olan Can 

GÜRKAN, Soma Holding Maden İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan DOĞRU, Soma 

Eynez Ocağ İşletme Müdürü Akn ÇELİK ve vardiya amirleri ile İzmir ili Aliağa ilçesinde 

bulunan Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’nde görüşme yapmştr. Bu görüşmede; 

özel olarak yaplan 1/1000 ölçekli Soma Eynez Ocağ İmalat Haritas üzerinde kazann 

olduğu süreçte yaşananlar ile kazann nedenleri üzerine, tutuklulara sorular sorularak 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Tablo E.4.: Aliağa Ceza İnfaz Kurumlar Kampüsü’nde Dinlenen Tutuklular 

ADI-SOYADI SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’DEKİ 
GÖREVİ 

Can GÜRKAN Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan V., 
CEO 

Ramazan DOĞRU Soma Holding Maden İşletmeleri Genel 
Müdürü 

Akn ÇELİK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ İşletme Müdürü 

İsmail ADALI  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

Ertan ERSOY Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Maden Mühendisi 

Hilmi KAZIK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

Mehmet Ali Günay ÇELİK  Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Emniyet Teknisyeni 
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Yasin KURNAZ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
Ocağ Vardiya Amiri 

E.2.5. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesine Gerçekleştirilen 30 Ekim 2014 

Tarihli 3. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, kazann meydana geldiği Soma-Eynez Yer Alt Kömür İşletmesi 

Sahas’na, daha önce gerçekleştirilen çalşma ziyaretlerinde görülemeyen kaza mahallinde, 

uzmanlarla birlikte inceleme yaparak kazann oluş nedenleri ile ilgili bulgularn tahlil 

edilebilmesi amacyla 30 Ekim 2014 tarihinde Manisa’nn Soma ilçesine bir günlük 

inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Bu çalşma ziyaretinde; daha önce girilemeyen kaza mahalline Milletvekilleri ve 

uzmanlardan oluşan bir heyet ile saat 14:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunulmuş, ex-

proof kameralar ile baz bulgular kayda alnmştr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 9 Milletvekili, 8 uzman ve bir 

kameramandan oluşan heyet inmiştir. Bu heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri 

ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye arac) ile 800 metre ve yürüyerek 700 

metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1500 metre kaza sonras çöken noktaya kadar 

inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 450 metre uzaklktayd. Komisyon üyeleri ve 

uzmanlar bu noktada iki gruba ayrlmştr. Komisyon Başkan ile iki Komisyon Üyesi 

Milletvekili, 5 uzmandan ve 1 kameramandan oluşan 1. Grup; 15:00-17:00 saatleri 

arasnda, 450 metrelik mesafeyi, kaza annda ve sonrasnda yaşanan deformasyon nedeni 

ile kesit alan daralmş, tahkimat zarar görmüş galerilerden eğilerek ve sürünerek almştr.  

Kazaya neden olan yangnn başlangç noktas olarak kabul edilen 4 numaral nakliye 

bandnn bulunduğu galeride, yangn sonucu kamalarn yanmas ve tavan taşnn krlarak 

göçmesi neticesinde oluşmuş boşluklar, göçükten düşen kaya parçalar gibi izler ile yanmş 

kablo, konveyör band ve benzeri maddeler tespit edilerek bunlar ex-proof fotoğraf 

makinesi ile belgelenmiş, ortamda video çekimi yaplmştr. Ayn şekilde, Milletvekili ve 

uzmanlardan oluşan 2. Grup da 16:00-17:30 saatleri arasnda incelemelerde bulunmuştur. 
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Yasin KURNAZ Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Eynez Yer Alt 
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E.2.5. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesine Gerçekleştirilen 30 Ekim 2014 

Tarihli 3. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, kazann meydana geldiği Soma-Eynez Yer Alt Kömür İşletmesi 

Sahas’na, daha önce gerçekleştirilen çalşma ziyaretlerinde görülemeyen kaza mahallinde, 

uzmanlarla birlikte inceleme yaparak kazann oluş nedenleri ile ilgili bulgularn tahlil 

edilebilmesi amacyla 30 Ekim 2014 tarihinde Manisa’nn Soma ilçesine bir günlük 

inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Bu çalşma ziyaretinde; daha önce girilemeyen kaza mahalline Milletvekilleri ve 

uzmanlardan oluşan bir heyet ile saat 14:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunulmuş, ex-

proof kameralar ile baz bulgular kayda alnmştr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 9 Milletvekili, 8 uzman ve bir 

kameramandan oluşan heyet inmiştir. Bu heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri 

ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye arac) ile 800 metre ve yürüyerek 700 

metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1500 metre kaza sonras çöken noktaya kadar 

inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 450 metre uzaklktayd. Komisyon üyeleri ve 

uzmanlar bu noktada iki gruba ayrlmştr. Komisyon Başkan ile iki Komisyon Üyesi 

Milletvekili, 5 uzmandan ve 1 kameramandan oluşan 1. Grup; 15:00-17:00 saatleri 

arasnda, 450 metrelik mesafeyi, kaza annda ve sonrasnda yaşanan deformasyon nedeni 

ile kesit alan daralmş, tahkimat zarar görmüş galerilerden eğilerek ve sürünerek almştr.  

Kazaya neden olan yangnn başlangç noktas olarak kabul edilen 4 numaral nakliye 

bandnn bulunduğu galeride, yangn sonucu kamalarn yanmas ve tavan taşnn krlarak 

göçmesi neticesinde oluşmuş boşluklar, göçükten düşen kaya parçalar gibi izler ile yanmş 

kablo, konveyör band ve benzeri maddeler tespit edilerek bunlar ex-proof fotoğraf 

makinesi ile belgelenmiş, ortamda video çekimi yaplmştr. Ayn şekilde, Milletvekili ve 

uzmanlardan oluşan 2. Grup da 16:00-17:30 saatleri arasnda incelemelerde bulunmuştur. 
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E.2.5. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma İlçesine Gerçekleştirilen 30 Ekim 2014 

Tarihli 3. Çalşma Ziyareti 

Komisyonumuz, kazann meydana geldiği Soma-Eynez Yer Alt Kömür İşletmesi 

Sahas’na, daha önce gerçekleştirilen çalşma ziyaretlerinde görülemeyen kaza mahallinde, 

uzmanlarla birlikte inceleme yaparak kazann oluş nedenleri ile ilgili bulgularn tahlil 

edilebilmesi amacyla 30 Ekim 2014 tarihinde Manisa’nn Soma ilçesine bir günlük 

inceleme ziyaretinde bulunmuştur. 

Bu çalşma ziyaretinde; daha önce girilemeyen kaza mahalline Milletvekilleri ve 

uzmanlardan oluşan bir heyet ile saat 14:00-18:00 arasnda incelemelerde bulunulmuş, ex-

proof kameralar ile baz bulgular kayda alnmştr.  

Eynez Ocağ’na, iş sağlğ ve güvenliği açsndan, 9 Milletvekili, 8 uzman ve bir 

kameramandan oluşan heyet inmiştir. Bu heyet, Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin yetkilileri 

ile birlikte, kulikar (yer alt maden ocağ nakliye arac) ile 800 metre ve yürüyerek 700 

metre olmak üzere ana galeriden yaklaşk 1500 metre kaza sonras çöken noktaya kadar 

inilmiştir. Bu nokta, kaza yerine yaklaşk 450 metre uzaklktayd. Komisyon üyeleri ve 

uzmanlar bu noktada iki gruba ayrlmştr. Komisyon Başkan ile iki Komisyon Üyesi 

Milletvekili, 5 uzmandan ve 1 kameramandan oluşan 1. Grup; 15:00-17:00 saatleri 

arasnda, 450 metrelik mesafeyi, kaza annda ve sonrasnda yaşanan deformasyon nedeni 

ile kesit alan daralmş, tahkimat zarar görmüş galerilerden eğilerek ve sürünerek almştr.  

Kazaya neden olan yangnn başlangç noktas olarak kabul edilen 4 numaral nakliye 

bandnn bulunduğu galeride, yangn sonucu kamalarn yanmas ve tavan taşnn krlarak 

göçmesi neticesinde oluşmuş boşluklar, göçükten düşen kaya parçalar gibi izler ile yanmş 

kablo, konveyör band ve benzeri maddeler tespit edilerek bunlar ex-proof fotoğraf 

makinesi ile belgelenmiş, ortamda video çekimi yaplmştr. Ayn şekilde, Milletvekili ve 

uzmanlardan oluşan 2. Grup da 16:00-17:30 saatleri arasnda incelemelerde bulunmuştur. 
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E.2.6. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma-Eynez Maden Sahas’ndan Komisyon 

Uzmanlarnca, 27 Ekim- 02 Kasm 2014 Tarihleri Arasnda Gerçekleştirilen Programl 

Araştrma ve İnceleme Çalşmalar 

 Komisyonumuz, Başkanlk Divan ve uzmanlarla yaplan değerlendirmede, kaza 

tarihinden sonra kaza mahalline ilk defa girileceğinden, kazann oluş nedenleri ile ilgili 

bulgularn sağlkl tahlil edilebilmesi amacyla baz ölçümler yaplmas gerektiği sonucuna 

varmştr. Bu değerlendirme kapsamnda,  

- Komisyonumuzun 30 Ekimde 2014 tarihinde gerçekleştireceği çalşma ziyaretinin 

ön hazrlğn yapmak, 

- 30 Ekim 2014 tarihindeki kaza mahalli inceleme bulgular doğrultusunda alanda 

ve sabit ve seyyar gaz ölçüm cihazlarndan alnan verileri analiz etmek,  

Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER başkanlğnda uzmanlardan oluşan bir ekip, 27 Ekim – 

02 Kasm 2014 tarihleri arasnda kaza mahallinde ve işletme sahasnda incelemelerde 

bulunmuştur.  

Bu çalşmada; 

1) Komisyon tarafndan 28.10.2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ Kömür

Ocağ’nda, yer altnda kazann meydana geldiği mahalde, inceleme günü sorun 

yaşanmamas adna barajlar, geçiş yollarnn durumu, havalandrma gibi konular ile ilgili 

yaplan çalşmalar hakknda Soma Kömür İşletmeleri AŞ yetkilileri ile görüşülerek bilgi 

alnmştr. 

2) 29.10.2014 tarihinde havzadaki baz özel kuruluşlara ait ocaklara gidilerek,

mühendisler ve yetkililer ile havzadaki üretim yöntemleri ve sorunlar hakknda görüşmeler 

yaplmş ve bilgiler alnmştr.  

3) 30.10.2014 günü Komisyon üyeleri ile birlikte Soma Eynez Kömür Ocağ’na

inilerek kaza yerinde incelemeler yaplmştr.  

4) 31.10.2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez Ocağ’na ait iş güvenliği

uzman ve iş yeri hekimi tarafndan hazrlanan onayl defter, teknik nezaretçi defteri, gaz 

dedektörlerinin değerleri gibi baz belgeler incelenmek üzere temin edilmiştir. 

5) 31.10.2014 ve 01.11.2014 tarihlerinde yer üstünde Soma Eynez Kömür Ocağ’nn

bulunduğu sahada tasman incelemeleri yaplmştr. Bu incelemelerde tasmanlarn üretim, 
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eski imalat ve fay hatlar üzerlerindeki konum ve büyüklükleri incelenerek, gaz ölçümleri 

yaplmştr. 

E.3. Komisyonumuza Yaplan Ziyaretler 

E.3.1. IndustriALL Küresel ve Avrupa Sendikalar Yönetim Kurulu Üyelerinin 19 

Haziran 2014 Tarihli Ziyaretleri 

19 Haziran 2014 tarihinde dünya çapnda 142 ülkede madencilik, enerji ve imalat 

sanayisinde çalşan elli milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel ve Avrupa 

Sendikalar Yönetim Kurulu üyeleri (Avustralya, Güney Afrika, Almanya, Kuzey Amerika 

ve Rusya sendika temsilcilerinden ve görevlilerinden oluşan bu heyet), Komisyonumuzu 

ziyaret etmişlerdir. 

Ziyarette Bulunan Heyet Üyeleri: 

- Andrew VİCKERS  IndustriALL Küresel Sendikas Başkan ve Avustralya 

Maden ve Enerji Sendikas Genel Sekreteri 

- Kemal ÖZKAN  IndustriALL Küresel Sendikas Genel Sekreteri 

- Ulrich ECKELMANN IndustriALL Avrupa Sendikas Genel Sekreter Yrd. 

- Ivan MOKHNACHUK Rusya Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri 

- Martha LLALE, Güney Afrika Birleşik Maden İşçileri Sendikas İşçi Sağlğ ve 

Güvenliği, Hukuk Başkan 

- Erick GCİLİTSHANA, Güney Afrika Birleşik Maden İşçileri Sendikas İşçi 

Sağlğ ve Güvenliği, Ulusal Sekreteri 

- John DREXLER, Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikas Stratejik Kampanyalar 

Başkan 

- Glen MPUFANE, IndustriALL Küresel Sendikas Madencilik Müdürü 

E.3.2. Uluslararas Çalşma Örgütünün (ILO), 21 Ekim 2014 Tarihli Ziyareti 

Uluslararas Çalşma Örgütü’nden (ILO), İş Sağlğ ve Güvenliği Uzman Catherine 

Brakenhielm, ILO’nun 176 numaral sözleşmesi üzerine görüşmek amacyla 

Komisyonumuza bir ziyarette bulunmuşlardr. Bu ziyarete Komisyon Başkan ile 

komisyon üyeleri katlmşlardr. 

Bu toplantda Komisyon Başkan Ali Rza ALABOYUN; Komisyon’un, 



‒ 129 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
125 

E.2.6. Maden Kazasnn Meydana Geldiği Soma-Eynez Maden Sahas’ndan Komisyon 

Uzmanlarnca, 27 Ekim- 02 Kasm 2014 Tarihleri Arasnda Gerçekleştirilen Programl 

Araştrma ve İnceleme Çalşmalar 

 Komisyonumuz, Başkanlk Divan ve uzmanlarla yaplan değerlendirmede, kaza 

tarihinden sonra kaza mahalline ilk defa girileceğinden, kazann oluş nedenleri ile ilgili 

bulgularn sağlkl tahlil edilebilmesi amacyla baz ölçümler yaplmas gerektiği sonucuna 

varmştr. Bu değerlendirme kapsamnda,  

- Komisyonumuzun 30 Ekimde 2014 tarihinde gerçekleştireceği çalşma ziyaretinin 

ön hazrlğn yapmak, 

- 30 Ekim 2014 tarihindeki kaza mahalli inceleme bulgular doğrultusunda alanda 

ve sabit ve seyyar gaz ölçüm cihazlarndan alnan verileri analiz etmek,  

Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER başkanlğnda uzmanlardan oluşan bir ekip, 27 Ekim – 

02 Kasm 2014 tarihleri arasnda kaza mahallinde ve işletme sahasnda incelemelerde 

bulunmuştur.  

Bu çalşmada; 

1) Komisyon tarafndan 28.10.2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ Kömür

Ocağ’nda, yer altnda kazann meydana geldiği mahalde, inceleme günü sorun 

yaşanmamas adna barajlar, geçiş yollarnn durumu, havalandrma gibi konular ile ilgili 

yaplan çalşmalar hakknda Soma Kömür İşletmeleri AŞ yetkilileri ile görüşülerek bilgi 

alnmştr. 

2) 29.10.2014 tarihinde havzadaki baz özel kuruluşlara ait ocaklara gidilerek,

mühendisler ve yetkililer ile havzadaki üretim yöntemleri ve sorunlar hakknda görüşmeler 

yaplmş ve bilgiler alnmştr.  

3) 30.10.2014 günü Komisyon üyeleri ile birlikte Soma Eynez Kömür Ocağ’na

inilerek kaza yerinde incelemeler yaplmştr.  

4) 31.10.2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ Eynez Ocağ’na ait iş güvenliği

uzman ve iş yeri hekimi tarafndan hazrlanan onayl defter, teknik nezaretçi defteri, gaz 

dedektörlerinin değerleri gibi baz belgeler incelenmek üzere temin edilmiştir. 

5) 31.10.2014 ve 01.11.2014 tarihlerinde yer üstünde Soma Eynez Kömür Ocağ’nn

bulunduğu sahada tasman incelemeleri yaplmştr. Bu incelemelerde tasmanlarn üretim, 

126 

eski imalat ve fay hatlar üzerlerindeki konum ve büyüklükleri incelenerek, gaz ölçümleri 

yaplmştr. 

E.3. Komisyonumuza Yaplan Ziyaretler 

E.3.1. IndustriALL Küresel ve Avrupa Sendikalar Yönetim Kurulu Üyelerinin 19 

Haziran 2014 Tarihli Ziyaretleri 

19 Haziran 2014 tarihinde dünya çapnda 142 ülkede madencilik, enerji ve imalat 

sanayisinde çalşan elli milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel ve Avrupa 

Sendikalar Yönetim Kurulu üyeleri (Avustralya, Güney Afrika, Almanya, Kuzey Amerika 

ve Rusya sendika temsilcilerinden ve görevlilerinden oluşan bu heyet), Komisyonumuzu 

ziyaret etmişlerdir. 

Ziyarette Bulunan Heyet Üyeleri: 

- Andrew VİCKERS  IndustriALL Küresel Sendikas Başkan ve Avustralya 

Maden ve Enerji Sendikas Genel Sekreteri 

- Kemal ÖZKAN  IndustriALL Küresel Sendikas Genel Sekreteri 

- Ulrich ECKELMANN IndustriALL Avrupa Sendikas Genel Sekreter Yrd. 

- Ivan MOKHNACHUK Rusya Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri 

- Martha LLALE, Güney Afrika Birleşik Maden İşçileri Sendikas İşçi Sağlğ ve 

Güvenliği, Hukuk Başkan 

- Erick GCİLİTSHANA, Güney Afrika Birleşik Maden İşçileri Sendikas İşçi 

Sağlğ ve Güvenliği, Ulusal Sekreteri 

- John DREXLER, Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikas Stratejik Kampanyalar 

Başkan 

- Glen MPUFANE, IndustriALL Küresel Sendikas Madencilik Müdürü 

E.3.2. Uluslararas Çalşma Örgütünün (ILO), 21 Ekim 2014 Tarihli Ziyareti 

Uluslararas Çalşma Örgütü’nden (ILO), İş Sağlğ ve Güvenliği Uzman Catherine 

Brakenhielm, ILO’nun 176 numaral sözleşmesi üzerine görüşmek amacyla 

Komisyonumuza bir ziyarette bulunmuşlardr. Bu ziyarete Komisyon Başkan ile 

komisyon üyeleri katlmşlardr. 

Bu toplantda Komisyon Başkan Ali Rza ALABOYUN; Komisyon’un, 



‒ 130 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
127 

Türkiye’de İş Sağlğ ve Güvenliği (İSG) konularnn ele alnmasna yönelik daha kapsaml 

bir yaklaşmn geliştirilmesine ve Soma’daki gibi ac kazalarn önlenmesine yönelik bir 

çalşma benimsediğini, Türkiye’nin 176 sayl İLO Sözleşmesi’ni henüz onaylanmamakla 

birlikte, AB uyum sürecinin bir parças olarak Sözleşme’deki esaslar da kapsayan pek çok 

yasa ve yönetmelik çkardğn, ancak uluslararas düzeyde (örneğin ABD’deki yasa ve 

yönetmelikler) bir karşlaştrmaya gidildiğinde, Türkiye’de madencilik sektörüyle ilgili 

düzenlemelerin yeterince kapsayc olmadğn, bu sektörde gerekli İSG kültürünün 

oluşabilmesi için daha kapsaml yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Komisyon’un 

madencilik sektörünü kapsayan ayr bir iş sağlğ ve güvenliği mevzuat ile bakanlk 

kurulmasn önereceğini ifade etmişlerdir.  

ILO uzman Catherine Brakenhielm ise; ILO’nun İSG ile ilgili konularda Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile uzun dönemli iş birliğini öngören ortak proje yürütmeye 

başladğn, önleyici bir güvenlik ve sağlk kültürü oluşturulmasnda risk 

değerlendirmesinin taşdğ önemi işaret ettiği, bu konuda Brezilya’dan pratik bir örnek 

verilerek, risk değerlendirme sürecinin bir parças olarak bir vardiyann diğer vardiyaya 

geçiş esnasnda önceki vardiyadaki işçilerin madendeki koşullar hakknda, sonraki 

vardiyadaki işçilere sistematik bilgi akşn öngören bir sistemden bahsetmiştir.  

Komisyon Başkan Sayn. ALABOYUN, bir vardiyadan diğerine bilgi aktarmnn 

dikkate alnmas gereken yararl bir pratik örnek olduğunu, Komisyon’un bu tür yararl 

pratikler hakknda ILO’nun deneyimlerinden yararlanmak istediğini vurgulamştr.  

F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER  

Tablo F.1. Komisyona Sunulan Raporlar 

Sra 
No Kurum/Kuruluş Belge tarihi 

ve Says Konusu 

1 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357055 

Önerge/İş sağlğ ve 
güvenliğine ilişkin 

2 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357434 

Önerge/Ruhsatlarn askya 
alnmasna ilişkin 

3 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357435 

Önerge/İşçilere verilen sözlerin 
yerine getirilmesine ilişkin 

4 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

11.07.2014 
324043 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezilerine ilişkin 

5 Manisa Milletvekili Selçuk 
ÖZDAĞ 

14.07.2014 
324044 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezilerine ilişkin 

6 Manisa Milletvekili Hasan 
ÖREN 

12.09.2014 
336260  

Önerge/Soma çalşma 
ziyaretine ilişkin 

128 

7 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

01.10.2014 
342203 

Önerge/Bartn (Amasya) 
çalşma ziyaretine ilişkin 

8 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342030 

Önerge/Bilirkişi heyeti ile 
toplant talebi. 

9 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342418 

Önerge/Soma'ya çalşma 
ziyareti yaplmasna ilişkin 

10 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342437 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezisi yaplmasna ilişkin 

11 Bursa Milletvekili Necati 
ÖZENSOY 

08.10.2014 
342449 

Önerge/Bartn (Amasya) 
çalşma ziyaretinin iptaline 
ilişkin 

12 Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 06.11.2014 
349723 

Önerge/Karaman (Ermenek) 
maden kazasyla ilgili özel 
gündem toplant talebine ilişkin 

13 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 24.06.2014 
319739 Teftiş raporlar talebi hk. 

14 Türkiye Taş Kömürü Kurumu 17.06.2014 
320761 

Alev Szdrmazlk Test 
İstasyonu Akreditasyonu 

15 TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlğ 

03.07.2014 
321115 Tavsiye Kararna cevap yazs 

16 TBMM Başkanlğ İdari Büro 04.07.2014 
321304 Başkanlk Divan Karar 

17 DEV. MADEN-SEN 08.07.2014 
322273 Sunuş metni 

18 TKİ Genel Müdürlüğü 04.07.2014 
324038 

Araştrma Kom. İçin hazrlanan 
belgeler 

19 ÇSGB İş Sağlğ ve Güvenliği 
Gen. Md. 

09.07.2014 
324039 Tavsiye Karar 

20 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 10.07.2014 
324045 

1455 adet imzal toplu dilekçe 
ve 2 adet Broşür 

21 Selim ŞENKAL 16.07.2014 
324603 

16.07.2014 tarihli Komisyona 
sunumu 

22 Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlğ 

18.07.2014 
325236 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

23 Başbakanlk Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Bşk. 

18.07.2014 
326185 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

24 Türkiye Taş Kömürü Kurumu 18.07.2014 
326187 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

25 Türkiye İş Kurumu Strateji 
Geliştirme Daire Bşk. 

23.07.2014 
326188 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

26 TKİ Genel Müdürlüğü İşletme 
Dairesi Başkanlğ 

18.07.2014 
327130 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

27 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 25.07.2014 
330481 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

28 TKİ Genel Müdürlüğü  14.08.2014 
331418 

Soma Eynez maden ocağ olay 
yeri incelemesi hk. 

29 TKİ Genel Müdürlüğü  19.08.2014 
331708 Sözleşme ve ekleri hk. 

30 TKİ Genel Müdürlüğü  27.08.2014 Bilgi belge talebi hk. 
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eski imalat ve fay hatlar üzerlerindeki konum ve büyüklükleri incelenerek, gaz ölçümleri 

yaplmştr. 
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Türkiye’de İş Sağlğ ve Güvenliği (İSG) konularnn ele alnmasna yönelik daha kapsaml 

bir yaklaşmn geliştirilmesine ve Soma’daki gibi ac kazalarn önlenmesine yönelik bir 

çalşma benimsediğini, Türkiye’nin 176 sayl İLO Sözleşmesi’ni henüz onaylanmamakla 

birlikte, AB uyum sürecinin bir parças olarak Sözleşme’deki esaslar da kapsayan pek çok 

yasa ve yönetmelik çkardğn, ancak uluslararas düzeyde (örneğin ABD’deki yasa ve 

yönetmelikler) bir karşlaştrmaya gidildiğinde, Türkiye’de madencilik sektörüyle ilgili 

düzenlemelerin yeterince kapsayc olmadğn, bu sektörde gerekli İSG kültürünün 

oluşabilmesi için daha kapsaml yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, Komisyon’un 

madencilik sektörünü kapsayan ayr bir iş sağlğ ve güvenliği mevzuat ile bakanlk 

kurulmasn önereceğini ifade etmişlerdir.  

ILO uzman Catherine Brakenhielm ise; ILO’nun İSG ile ilgili konularda Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ ile uzun dönemli iş birliğini öngören ortak proje yürütmeye 

başladğn, önleyici bir güvenlik ve sağlk kültürü oluşturulmasnda risk 

değerlendirmesinin taşdğ önemi işaret ettiği, bu konuda Brezilya’dan pratik bir örnek 

verilerek, risk değerlendirme sürecinin bir parças olarak bir vardiyann diğer vardiyaya 

geçiş esnasnda önceki vardiyadaki işçilerin madendeki koşullar hakknda, sonraki 

vardiyadaki işçilere sistematik bilgi akşn öngören bir sistemden bahsetmiştir.  

Komisyon Başkan Sayn. ALABOYUN, bir vardiyadan diğerine bilgi aktarmnn 

dikkate alnmas gereken yararl bir pratik örnek olduğunu, Komisyon’un bu tür yararl 

pratikler hakknda ILO’nun deneyimlerinden yararlanmak istediğini vurgulamştr.  

F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER  

Tablo F.1. Komisyona Sunulan Raporlar 

Sra 
No Kurum/Kuruluş Belge tarihi 

ve Says Konusu 

1 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357055 

Önerge/İş sağlğ ve 
güvenliğine ilişkin 

2 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357434 

Önerge/Ruhsatlarn askya 
alnmasna ilişkin 

3 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

03.07.2014 
357435 

Önerge/İşçilere verilen sözlerin 
yerine getirilmesine ilişkin 

4 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

11.07.2014 
324043 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezilerine ilişkin 

5 Manisa Milletvekili Selçuk 
ÖZDAĞ 

14.07.2014 
324044 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezilerine ilişkin 

6 Manisa Milletvekili Hasan 
ÖREN 

12.09.2014 
336260  

Önerge/Soma çalşma 
ziyaretine ilişkin 
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7 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

01.10.2014 
342203 

Önerge/Bartn (Amasya) 
çalşma ziyaretine ilişkin 

8 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342030 

Önerge/Bilirkişi heyeti ile 
toplant talebi. 

9 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342418 

Önerge/Soma'ya çalşma 
ziyareti yaplmasna ilişkin 

10 Manisa Milletvekili Özgür 
ÖZEL 

02.10.2014 
342437 

Önerge/Yurt dş inceleme 
gezisi yaplmasna ilişkin 

11 Bursa Milletvekili Necati 
ÖZENSOY 

08.10.2014 
342449 

Önerge/Bartn (Amasya) 
çalşma ziyaretinin iptaline 
ilişkin 

12 Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 06.11.2014 
349723 

Önerge/Karaman (Ermenek) 
maden kazasyla ilgili özel 
gündem toplant talebine ilişkin 

13 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 24.06.2014 
319739 Teftiş raporlar talebi hk. 

14 Türkiye Taş Kömürü Kurumu 17.06.2014 
320761 

Alev Szdrmazlk Test 
İstasyonu Akreditasyonu 

15 TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanlğ 

03.07.2014 
321115 Tavsiye Kararna cevap yazs 

16 TBMM Başkanlğ İdari Büro 04.07.2014 
321304 Başkanlk Divan Karar 

17 DEV. MADEN-SEN 08.07.2014 
322273 Sunuş metni 

18 TKİ Genel Müdürlüğü 04.07.2014 
324038 

Araştrma Kom. İçin hazrlanan 
belgeler 

19 ÇSGB İş Sağlğ ve Güvenliği 
Gen. Md. 

09.07.2014 
324039 Tavsiye Karar 

20 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 10.07.2014 
324045 

1455 adet imzal toplu dilekçe 
ve 2 adet Broşür 

21 Selim ŞENKAL 16.07.2014 
324603 

16.07.2014 tarihli Komisyona 
sunumu 

22 Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlğ 

18.07.2014 
325236 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

23 Başbakanlk Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Bşk. 

18.07.2014 
326185 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

24 Türkiye Taş Kömürü Kurumu 18.07.2014 
326187 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

25 Türkiye İş Kurumu Strateji 
Geliştirme Daire Bşk. 

23.07.2014 
326188 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

26 TKİ Genel Müdürlüğü İşletme 
Dairesi Başkanlğ 

18.07.2014 
327130 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

27 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 25.07.2014 
330481 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

28 TKİ Genel Müdürlüğü  14.08.2014 
331418 

Soma Eynez maden ocağ olay 
yeri incelemesi hk. 

29 TKİ Genel Müdürlüğü  19.08.2014 
331708 Sözleşme ve ekleri hk. 

30 TKİ Genel Müdürlüğü  27.08.2014 Bilgi belge talebi hk. 
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333928 

31 Adalet Bakanlğ 27.08.2014 
333930 

Bilgi belge talebi hk. 4 Adet 
DVD  

32 ÇSGB İş Sağlğ ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü 

28.08.2014 
333931 

Bilgi belge talebi hk. 3 Adet 
Kitap 

33 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 28.08.2014 
333932 Bilgi belge talebi hk. 

34 Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlğ (MİGEM) 

29.08.2014 
334042 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

35 Türkiye İş Kurumu Manisa İl 
Müdürlüğü 

01.09.2014 
334044 Bilgi belge talebi hk. 

36 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 29.09.2014 
341040 Teftiş tutanağ 

37 Soma Cumhuriyet Baş 
Savclğ 

01.09.2014 
341041 Mağdur ifade tutanağ 

38 Ege Üniversitesi Adli Tp 
Kurumu 

14.10.2014 
344627 Ek Rapor 

39 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 15.10.2014 
344999 İfade tutanaklar, 1 CD 

40 TKİ Genel Müdürlüğü İşletme 
Dairesi Başkanlğ 

27.09.2014 
346647 Gaz ölçüm değerleri, 1 CD 

41 Soma Kömür İşletmeleri AŞ 22.10.2014 
347096 Teknik çalşma talebi 

42 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 31.10.2014 
348298 İnceleme raporlarnn temini 

43 TBMM Genel Sekreterlik 05.11.2014 
349213 

Başkanlk Divan Karar 
(Çalşma Saatleri) 

44 Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 18.11.2014  
 353376 

Taslak Rapor hk. 
değerlendirme ve önerileri 

45 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. 
(MİGEM) 

21.11.2014 
353916 

2009, 2011, 2012, 2013, 2014 
Denetleme Raporlar 

46 Uluslararas Çalşma Örgütü 
(ILO)  

26.11.2014 
355218 

Madenlerde iş sağlğ ve 
güvenliğine ilişkin uluslararas 
uygulamalar hk. doküman 

47 Şrnak Milletvekili Faysal 
SARIYILDIZ 

27.11.2014 
355581 

Taslak Rapor hk. 
değerlendirme ve önerileri 

G. KOMİSYON ÜYELERİNE DAĞITILAN RAPORLAR VE BELGELER  

Tablo G.1: Komisyon Üyelerine Dağtlan Raporlar Ve Belgeler 

Sra 
No Kurum/Kuruluş Dağtm 

tarihi Konusu 

1 TKİ Genel Müdürlüğü 24.06.2014 TKİ Komisyon sunum dosyas 

2 Cumhurbaşkanlğ  25.06.2014 Devlet Denetleme Kurulu raporu 

130 

3 TKİ Genel Müdürlüğü 08.07.2014 Özel sektöre kömür işletme imtiyaz 
vermesine dayanak teşkil eden 
mevzuat 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile 
yaptğ kömür işletme sözleşmeleri 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 
bağl kömür ocaklarnda, sözleşme 
tarihinden sonra gerçekleştirilen 
denetim raporlar 

Yer alt kömür madenleri ile ilgili 
denetim standartlarn, usul ve 
yöntemleri gösteren mevzuat veya 
uygulama rehberi 

4 Sayştay 
14.07.2014 2010, 2011 ve 2012 yllarna Ait 

TKİ ve Ege Linyitleri Denetim 
Raporlar 

5 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ 

16.07.2014 İzmir Grup Başkanlğ tarafndan 
son 2 (iki) yl içinde Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ’ye bağl kömür 
ocaklarnda gerçekleştirilen denetim 
raporlar 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn yer 
alt kömür madenleri ile ilgili 
denetim standartlarn, usul ve 
yöntemleri gösteren mevzuat veya 
uygulama rehberi 

Türkiye’de İş Kazalarnn Yllara 
Göre Sektörel Dağlmn Gösteren 
İstatistiki” bilgiler 

6 Demir Export&Fernas 18.07.2014 Madencilik Projeleri ve Fizibilite 
Çalşma Esaslar 

7 Selim ŞENKAL 18.07.2014 16.07.2014 tarihli Komisyona 
sunumu  

8 TKİ Genel Müdürlüğü 18.07.2014 Manisa-Soma maden kazas 
özelinde, Kurumunuzun sorumluluk 
alanna giren madenlerdeki 
işletmecilik sistemi, iş sağlğ ve 
güvenliği ile bu tür kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 
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333928 

31 Adalet Bakanlğ 27.08.2014 
333930 

Bilgi belge talebi hk. 4 Adet 
DVD  

32 ÇSGB İş Sağlğ ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü 

28.08.2014 
333931 

Bilgi belge talebi hk. 3 Adet 
Kitap 

33 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 28.08.2014 
333932 Bilgi belge talebi hk. 

34 Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlğ (MİGEM) 

29.08.2014 
334042 

Komisyon toplant sorularna 
cevap görüş ve öneri 

35 Türkiye İş Kurumu Manisa İl 
Müdürlüğü 

01.09.2014 
334044 Bilgi belge talebi hk. 

36 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 29.09.2014 
341040 Teftiş tutanağ 

37 Soma Cumhuriyet Baş 
Savclğ 

01.09.2014 
341041 Mağdur ifade tutanağ 

38 Ege Üniversitesi Adli Tp 
Kurumu 

14.10.2014 
344627 Ek Rapor 

39 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 15.10.2014 
344999 İfade tutanaklar, 1 CD 

40 TKİ Genel Müdürlüğü İşletme 
Dairesi Başkanlğ 

27.09.2014 
346647 Gaz ölçüm değerleri, 1 CD 

41 Soma Kömür İşletmeleri AŞ 22.10.2014 
347096 Teknik çalşma talebi 

42 ÇSGB İş Teftiş Kurulu Bşk. 31.10.2014 
348298 İnceleme raporlarnn temini 

43 TBMM Genel Sekreterlik 05.11.2014 
349213 

Başkanlk Divan Karar 
(Çalşma Saatleri) 

44 Manisa Milletvekili Sakine ÖZ 18.11.2014  
 353376 

Taslak Rapor hk. 
değerlendirme ve önerileri 

45 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. 
(MİGEM) 

21.11.2014 
353916 

2009, 2011, 2012, 2013, 2014 
Denetleme Raporlar 

46 Uluslararas Çalşma Örgütü 
(ILO)  

26.11.2014 
355218 

Madenlerde iş sağlğ ve 
güvenliğine ilişkin uluslararas 
uygulamalar hk. doküman 

47 Şrnak Milletvekili Faysal 
SARIYILDIZ 

27.11.2014 
355581 

Taslak Rapor hk. 
değerlendirme ve önerileri 

G. KOMİSYON ÜYELERİNE DAĞITILAN RAPORLAR VE BELGELER  

Tablo G.1: Komisyon Üyelerine Dağtlan Raporlar Ve Belgeler 

Sra 
No Kurum/Kuruluş Dağtm 

tarihi Konusu 

1 TKİ Genel Müdürlüğü 24.06.2014 TKİ Komisyon sunum dosyas 

2 Cumhurbaşkanlğ  25.06.2014 Devlet Denetleme Kurulu raporu 
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3 TKİ Genel Müdürlüğü 08.07.2014 Özel sektöre kömür işletme imtiyaz 
vermesine dayanak teşkil eden 
mevzuat 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile 
yaptğ kömür işletme sözleşmeleri 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 
bağl kömür ocaklarnda, sözleşme 
tarihinden sonra gerçekleştirilen 
denetim raporlar 

Yer alt kömür madenleri ile ilgili 
denetim standartlarn, usul ve 
yöntemleri gösteren mevzuat veya 
uygulama rehberi 

4 Sayştay 
14.07.2014 2010, 2011 ve 2012 yllarna Ait 

TKİ ve Ege Linyitleri Denetim 
Raporlar 

5 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ 

16.07.2014 İzmir Grup Başkanlğ tarafndan 
son 2 (iki) yl içinde Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ’ye bağl kömür 
ocaklarnda gerçekleştirilen denetim 
raporlar 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn yer 
alt kömür madenleri ile ilgili 
denetim standartlarn, usul ve 
yöntemleri gösteren mevzuat veya 
uygulama rehberi 

Türkiye’de İş Kazalarnn Yllara 
Göre Sektörel Dağlmn Gösteren 
İstatistiki” bilgiler 

6 Demir Export&Fernas 18.07.2014 Madencilik Projeleri ve Fizibilite 
Çalşma Esaslar 

7 Selim ŞENKAL 18.07.2014 16.07.2014 tarihli Komisyona 
sunumu  

8 TKİ Genel Müdürlüğü 18.07.2014 Manisa-Soma maden kazas 
özelinde, Kurumunuzun sorumluluk 
alanna giren madenlerdeki 
işletmecilik sistemi, iş sağlğ ve 
güvenliği ile bu tür kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 
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06.06.2014 ve 19.06.2014 tarihlerine 
ait Tutanaklar da dikkate alarak 
Komisyonda sorulan sorulara verilen 
cevaplar 

13 Mays 2014 Tarihinde meydana 
gelen Soma Maden kazasndan sonra 
Kurumunuzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

9 Soma Cumhuriyet 
Başsavclğ 18.07.2014 Eynez yer alt maden ocağ olay yeri 

inceleme tutanağ 

10 Akhisar Cumhuriyet 
Başsavclğ 21.07.2014 Olay yeri inceleme tutanağ ile ilgili 

basn açklamas 

11 Kom. Bşk. Ali Rza 
ALABOYUN 21.07.2014 Olay yeri inceleme tutanağ hk. 

Basn açklamas 

12 Başbakanlk Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Bşk. 

04.08.2014 Komisyon toplant sorularna cevap 
görüş ve öneriler 

 

 

 

13 Enerji Bak. MİGEM 04.08.2014 18.06.2014 tarihli Komisyonda 
sorulan sorulara verilen cevaplar 

Genel olarak kömür madeni 
işletmeciliği ve ruhsatlandrma 
sistemi, Soma özelinde bu sistemin 
değerlendirilmesi ile bu tür kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 

13 Mays 2014 tarihinde meydana 
gelen Soma Maden kazasndan sonra 
Bakanlğnzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

Devlet Denetleme Kurulu 
raporlarnda yer alan tespitlerin 
değerlendirilmesi 

14 TTK Genel Müdürlüğü 04.08.2014 24.06.2014 ve 27.06.2014 tarihli 
132 

Komisyonda sorulan sorulara verilen 
cevaplar 

Kurumunuzun sorumluluk alanna 
giren madenlerdeki işletmecilik 
sistemi, iş sağlğ ve güvenliği ile 
Soma Maden kazas gibi kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 

Soma Maden kazasndan sonra 
Kurumumuzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

Manisa-Soma maden kazasndaki 
kurtarma faaliyetleri, kurtarma 
operasyonlarndaki hazrlk düzeyi 
ve genel afet yönetimi hakknda İş 
Güvenliği Daire Başkanlğ, Şube 
Müdürü Faik Ahmet Saralioğlu’nun 
değerlendirme ve önerileri 

15 Araştrma Komisyonu 04.08.2014 Önergeler 

16 Araştrma Komisyonu 13.08.2014 7 Ağustos 2014 tarihli Komisyon 
toplant tutanağ (İbrahim Genç) 

17 Adalet Bakanlğ 04.09.2014 Maden kazasna ilişkin olay yeri 
inceleme ve kaza tespit tutanaklar 

Kazann hemen öncesi ve sonrasnda 
madende tespit edilen ölçme/ 
değerlendirmelere ilişkin raporlar, 
bilirkişi ve tüm teknik raporlar 

Yangn ve itfaiye raporunu, yangnn 
çkş nedenini gösteren kriminal 
yangn raporlar, şüphelilere ait ifade 
ve sorgu tutanaklar 

Ölüm nedenlerinin ayn olmas 
açsndan ölen madencilerden bir 
kaçna ait dş muayene ve Adli Tp 
Kurumu otopsi raporlar 

Kazadan sağ kurtulan ve kaza 
srasnda farkl bölüm ve birimlerde 
olan mağdurlardan bir ksmnn 



‒ 135 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
131 

06.06.2014 ve 19.06.2014 tarihlerine 
ait Tutanaklar da dikkate alarak 
Komisyonda sorulan sorulara verilen 
cevaplar 

13 Mays 2014 Tarihinde meydana 
gelen Soma Maden kazasndan sonra 
Kurumunuzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

9 Soma Cumhuriyet 
Başsavclğ 18.07.2014 Eynez yer alt maden ocağ olay yeri 

inceleme tutanağ 

10 Akhisar Cumhuriyet 
Başsavclğ 21.07.2014 Olay yeri inceleme tutanağ ile ilgili 

basn açklamas 

11 Kom. Bşk. Ali Rza 
ALABOYUN 21.07.2014 Olay yeri inceleme tutanağ hk. 

Basn açklamas 

12 Başbakanlk Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Bşk. 

04.08.2014 Komisyon toplant sorularna cevap 
görüş ve öneriler 

 

 

 

13 Enerji Bak. MİGEM 04.08.2014 18.06.2014 tarihli Komisyonda 
sorulan sorulara verilen cevaplar 

Genel olarak kömür madeni 
işletmeciliği ve ruhsatlandrma 
sistemi, Soma özelinde bu sistemin 
değerlendirilmesi ile bu tür kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 

13 Mays 2014 tarihinde meydana 
gelen Soma Maden kazasndan sonra 
Bakanlğnzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

Devlet Denetleme Kurulu 
raporlarnda yer alan tespitlerin 
değerlendirilmesi 

14 TTK Genel Müdürlüğü 04.08.2014 24.06.2014 ve 27.06.2014 tarihli 
132 

Komisyonda sorulan sorulara verilen 
cevaplar 

Kurumunuzun sorumluluk alanna 
giren madenlerdeki işletmecilik 
sistemi, iş sağlğ ve güvenliği ile 
Soma Maden kazas gibi kazalarn 
önlenmesine yönelik değerlendirme 
ve öneriler 

Soma Maden kazasndan sonra 
Kurumumuzca yaplan çalşmalar, 
varsa yurt dşnda gerçekleştirdiğiniz 
çalşma ziyaretleri ve bu çalşma 
ziyaretlerinde elde edilen bulgular 

Manisa-Soma maden kazasndaki 
kurtarma faaliyetleri, kurtarma 
operasyonlarndaki hazrlk düzeyi 
ve genel afet yönetimi hakknda İş 
Güvenliği Daire Başkanlğ, Şube 
Müdürü Faik Ahmet Saralioğlu’nun 
değerlendirme ve önerileri 

15 Araştrma Komisyonu 04.08.2014 Önergeler 

16 Araştrma Komisyonu 13.08.2014 7 Ağustos 2014 tarihli Komisyon 
toplant tutanağ (İbrahim Genç) 

17 Adalet Bakanlğ 04.09.2014 Maden kazasna ilişkin olay yeri 
inceleme ve kaza tespit tutanaklar 

Kazann hemen öncesi ve sonrasnda 
madende tespit edilen ölçme/ 
değerlendirmelere ilişkin raporlar, 
bilirkişi ve tüm teknik raporlar 

Yangn ve itfaiye raporunu, yangnn 
çkş nedenini gösteren kriminal 
yangn raporlar, şüphelilere ait ifade 
ve sorgu tutanaklar 

Ölüm nedenlerinin ayn olmas 
açsndan ölen madencilerden bir 
kaçna ait dş muayene ve Adli Tp 
Kurumu otopsi raporlar 

Kazadan sağ kurtulan ve kaza 
srasnda farkl bölüm ve birimlerde 
olan mağdurlardan bir ksmnn 
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ayrntl ifadeleri 

Kaza öncesinde madende 
bakanlklar, bağmsz denetim 
kuruluşlar ve iç denetim 
birimlerince düzenlenmiş bulunan 
raporlar, ölçüm ve değerlendirmeleri 
içeren raporlar 

18 Çalşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlğ İş Teftiş Kurulu 
Bşk. 

04.09.2014 Maden sektöründe çalşma 
koşullarnn iyileştirilmesi ve sosyal 
taraflarn bilinçlendirilmesi raporu 

2013 yl maden işletmelerinde iş 
sağlğ ve güvenliği değerlendirme 
raporlarnn analizi 

Devlet Denetleme Kurulu 
raporlarnda yer alan tespitlerin 
değerlendirilmesi 

19 Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu 04.09.2014 TTK’de meydana gelen büyük 

kazalar bilgi notu 

20 Soma AŞ 04.09.2014 Soma Savclğ’nn Bilirkişi 
Raporuna itiraz 

21 Araştrma Komisyonu 09.10.2014 24-27 Eylül Soma Çalşma ziyareti 
tutanaklarnn dağtm 

22 Araştrma Komisyonu 16.10.2014 1. Taslak Rapor Dağtm

23 Araştrma Komisyonu 06.11.2014 30 Ekim 2014 soma çalşma ziyareti 
CD dağtm (2 adet) 

24 Araştrma Komisyonu 12.11.2014 2. Taslak Rapor Dağtm

25 Araştrma Komisyonu 21.11.2014 3. Taslak Rapor Dağtm

26 Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bak. (MİGEM) 

21.11.2014 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 
Denetleme Raporlar 
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ayrntl ifadeleri 
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GİRİŞ: MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU’NUN KURULUŞ 

GEREKÇELERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu’na bağl Ege 

Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü ruhsat sahasnda yer alan Karanlk Dere mevkii 

Eynez köyünde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen Eynez Yer Alt Kömür 

Ocağ’nda (Soma Eynez Ocağ Kazas), 13 Mays 2014 tarihinde, 301 kişinin vefat ile 

Milletimizi üzüntüye boğan bir maden kazas meydana gelmiştir.  

Sosyal açdan kazann oluş nedenleri konusunda toplumsal duyarllğ arttran Soma 

Eynez Ocağ kazasnn detayl bir şekilde araştrlarak bu sektörde alnmas gereken iş 

sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci, TBMM 

İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarnca verilen 11 adet önergenin 

birleştirilmesiyle bir araştrma komisyonu kurulmuştur.  

Bu Meclis Araştrmas Komisyonu’nun görev ve yetkileri Anayasa’nn 98’inci ile 

TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci maddelerinde tadat edilmiştir. Buna göre 4 Haziran 2014 

tarihinde çalşmalarna başlayan “Manisa’nn Soma ilçesinde başta 13 mays 2014 

tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarnn araştrlarak bu sektörde alnmas 

gereken iş sağlğ ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacyla kurulan” Meclis 

Araştrmas Komisyonu’nun:  

- Görevi iki bölüme ayrlmaktadr. Birinci bölüm; Manisa’nn Soma ilçesinde başta 

13 mays 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarnn araştrlmasdr. 

İkinci bölüm ise yer alt madencilik sektöründe alnmas gereken iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirlerinin belirlenmesidir.  

 - Yetkisi ise; Anayasa’nn 98’inci maddesinin 3’üncü fkrasna göre kendisine 

verilen görev kapsamnda, “bilgi edinilmek için yaplan incelemeden ibaret” şeklinde 

belirlenmiştir.  

Komisyon araştrmasn, TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci maddesi ve Parlamentonun 

bu güne kadarki uygulamalar çerçevesinde;  

- Kamu kurumlarndan, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği 

yetkiye dayanlarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarndan ve kamu yararna çalşan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağrp bilgi almak,  
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- Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağ uzmanlarn bilgilerine başvurmak 

şeklinde tamamlamştr. Devlet srlar ile ticarî srlar, Meclis araştrmas kapsamnn 

dşnda kalmaktadr.  

Ksaca, Soma Kazasn Araştrma Komisyonu olarak adlandrlan Meclis Araştrmas 

Komisyonu çalşmalarn dört aşamada gerçekleştirmiştir. Buna göre Komisyonumuzda:  

- İlk aşamada genel olarak kömürün oluşumu ve özellikleri ile Soma’daki madenlerin 

topoğrafik yaps, fiziki ve teknik şartlar,  

- İkinci aşamada genel olarak kömür madenlerinde iş sağlğ ve iş güvenliği ile 

işçilerin sosyal haklar ile bu konularn Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi,  

- Üçüncü aşamada Türkiye’de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve 

ruhsatlandrma sistemi ile Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi,  

- Dördüncü aşamada; genel afet yönetimi, Manisa-Soma maden kazasndaki 

kurtarma faaliyetleri, Soma maden kazas gibi teknik donanm gerektiren kurtarma 

operasyonlarndaki hazrlk düzeyi ve alnmas gereken dersler, 

Üzerine kömür sektöründen kamu ve özel kurum temsilcileri, meslek örgütleri, 

sendikalar, öğretim üyeleri ve konunun uzmanlarn dinlemiştir. Ayrca, Komisyon’da 

ortaya konan değerlendirmeler çerçevesinde yerinde inceleme ve değerlendirme 

çalşmalar da yaplmştr. Bu çalşmalar sonucu söz konusu Rapor hazrlanmştr.  
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Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü ruhsat sahasnda yer alan Karanlk Dere mevkii 

Eynez köyünde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen Eynez Yer Alt Kömür 

Ocağ’nda (Soma Eynez Ocağ Kazas), 13 Mays 2014 tarihinde, 301 kişinin vefat ile 

Milletimizi üzüntüye boğan bir maden kazas meydana gelmiştir.  

Sosyal açdan kazann oluş nedenleri konusunda toplumsal duyarllğ arttran Soma 
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sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacyla Anayasa’nn 98’inci, TBMM 

İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarnca verilen 11 adet önergenin 

birleştirilmesiyle bir araştrma komisyonu kurulmuştur.  

Bu Meclis Araştrmas Komisyonu’nun görev ve yetkileri Anayasa’nn 98’inci ile 
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gereken iş sağlğ ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacyla kurulan” Meclis 

Araştrmas Komisyonu’nun:  

- Görevi iki bölüme ayrlmaktadr. Birinci bölüm; Manisa’nn Soma ilçesinde başta 

13 mays 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen maden kazalarnn araştrlmasdr. 

İkinci bölüm ise yer alt madencilik sektöründe alnmas gereken iş sağlğ ve güvenliği 

tedbirlerinin belirlenmesidir.  

 - Yetkisi ise; Anayasa’nn 98’inci maddesinin 3’üncü fkrasna göre kendisine 

verilen görev kapsamnda, “bilgi edinilmek için yaplan incelemeden ibaret” şeklinde 

belirlenmiştir.  

Komisyon araştrmasn, TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci maddesi ve Parlamentonun 

bu güne kadarki uygulamalar çerçevesinde;  

- Kamu kurumlarndan, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği 

yetkiye dayanlarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarndan ve kamu yararna çalşan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 

yapmak, ilgililerini çağrp bilgi almak,  
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- Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağ uzmanlarn bilgilerine başvurmak 

şeklinde tamamlamştr. Devlet srlar ile ticarî srlar, Meclis araştrmas kapsamnn 

dşnda kalmaktadr.  
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çalşmalar da yaplmştr. Bu çalşmalar sonucu söz konusu Rapor hazrlanmştr.  



‒ 140 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
137 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÖMÜR NEDİR? 

Bu bölümde; ksaca kömür ile ilgili teknik bilgilere, raporun ileriki bölümlerinin 

daha anlaşlr olmas açsndan yer verilmiştir.  

1.1. KÖMÜRÜN OLUŞUMU VE SINIFLANDIRILMASI 

Kömürler; bataklk ortamlarda, uygun (nemli ve scak iklimin bulunmas, yeterli 

organik maddenin ortama gelmesi, bataklk suyunun pH şartlarnn 4-5 civarnda 

bulunmas, malzeme gelimi ile birlikte bataklğn aşağ doğru çökmesi, zamana bağl 

olarak bataklğn örtülmesi gibi) şartlarn sağlanmas durumunda, organik malzemenin 

fiziksel ve kimyasal değişikliklere uğramas sonucu meydana gelirler. 

Kömür esas olarak karbon, hidrojen ve oksijen, ikincil olarak da kükürt ve azot 

elementlerinden oluşan ve yanabilen bir kayadr. Bunlarn yannda kömür içerisinde 

inorganik bileşikler ve mineral maddeler de bulunur. Kömür madeninin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri, oluşumuna bağl olarak bir kömür yatağndan bir başka kömür 

yatağna farkllklar gösterir. 

Kömürleşme evrelerinin ilk ürünü olan ve “turba” olarak adlandrlan organik 

madde, srasyla “linyit”, daha sonra “alt bitümlü kömür”, “taş kömürü”, “antrasit” ve en 

sonunda şartlar uygun olursa "grafit"e dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine 

“kömürleşme” denilmekte ve her seviye de “kömürleşme derecesi (rank)” olarak 

adlandrlmaktadr. Kömürleşme düzeyinin belirlenmesinde O, H, C, N, S analizleri, nem, 

kül, uçucu madde, sabit karbon ve organo-petrografik analizler (maseral analizi ve Rm % 

ölçümleri) son derece önemlidir. 

Uluslararas Standartlar Örgütü (ISO) tarafndan kömür kalorifik değeri, uçucu 

madde içeriği, sabit karbon miktar ve koklaşma özellikleri temel alnarak 

snflandrlmştr. Bu snflandrmaya göre; 

Taş kömürü: Asgari 5700 Kcal/kg kalorifik değere sahip kömürlerdir. Koklaşabilir 

kömür, bitümlü kömürler ile antrasitten oluşmaktadr. 

Koklaşabilir Kömür: Kömürleşmesi belirli bir düzeye erişmiş olan kömürler 

stlnca önce yumuşadktan sonra şişerek gaz çkartmaktadr. Daha sonra tekrar 

sertleşmesi sonucunda oluşan çok gözenekli oldukça hafif ve gri renkli kütleye kok 

kömürü denilmektedir. Bir diğer ifade ile koklaşabilir kömür, taş kömürlerinin havasz 
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ortamda tüm uçucu bileşenleri uzaklaştrlana kadar stlmasndan sonra kalan kat artktr. 

Kok, dumansz ve kokusuz ikincil enerji kaynağ olup esas olarak demir-çelik sanayisinde, 

demir madeninin ergitilmesinde yakt olarak kullanlmaktadr. 

Bitümlü Kömür: Bitümlü kömürler genellikle sert ve parlak görünüştedir. 

Koklaşma özelliği olmayan ve yüksek kalorili söz konusu kömürler termik santrallerde 

yakt olarak kullanlmaya elverişli olup buhar kömürü olarak da anlmaktadr. 

Antrasit: Parlak, siyah renkli, sert, krlgan, koklaşmayan, uçucu madde içeriği ve 

nem oran düşük bir kömür olan antrasit, kalorifik değeri yüksek bir kömürdür. 

Kahverengi Kömür: 5700 Kcal/kg’nin altnda kalorifik değere sahip kömürlerdir. 

Toplam nem içeriği ve kalorifik değere göre alt bitümlü kömür ve linyitten oluşmaktadr. 

Söz konusu kömürler çoğunlukla termik santrallerde elektrik üretimi amaçl 

kullanlmaktadr.  

Alt (Yar) Bitümlü Kömür: Koyu kahve-siyah renkli olan söz konusu kömürler 

kömürleşme derecesi bakmndan linyit ile taş kömürü arasnda yer almaktadr. Koklaşma 

özelliği olmayan, kendiliğinden tutuşmaya elverişli olan alt bitümlü kömürler, su 

kapsamlar bakmndan linyitten daha düşük ve kalori bakmndan ise linyitten daha 

yüksek olan kömürlerdir. 

Linyit: Siyah, koyu kahve veya kahve renkli ve yumuşak bir kömür olan linyit, 

kömürleşme derecesinin ilk aşamasn temsil eden en düşük dereceli kömürlerdir. 

Koklaşmayan bir kömür olan linyit, yüksek oranda nem ve uçucu madde içermektedir. Bu 

nedenle kalorifik olarak düşük değerlidirler. 

1.2. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNE ÖZGÜ KOŞULLAR 

Madencilik, kaza ve ölüm risklerinin en yüksek olduğu sektörlerden biridir. Dünya 

üzerinde çalşanlarn sadece %1’i madenlerde çalşmakta iken, meydana gelen iş 

kazalarnn %8’i madencilik sektöründe olmaktadr. 

Bunun yannda yer alt üretim alanlar kompleks galeri ve kuyu şebekeleri ile 

yeryüzüne bağlandğndan olağanüstü bir durumla karşlaşldğnda çalşanlarn kaçş 

yollar kstl kalmaktadr.  

Kömürün organik çökellerde oluşmasndan ötürü kömürlü zon kil içeriği yüksek 

taşyclk özelliği zayf tavan taş ve taban taş arasnda kalmaktadr. Bu durum, ocaklarda 

tahkimat açsndan problem oluşturarak üretim yaplan ayaklarda ve galerilerde can 
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kaybna yol açabilecek göçüklere sebebiyet verebilmektedir. Diğer madenlerde bu durum 

söz konusu olmayp; yan taşlar kömür madenlerinde rastlanan yan taşlara nazaran daha 

mukavemetlidir. Ayrca konuya ülkemiz özelinde bakldğnda; Türkiye’deki kömür 

damarlar, aşr tektonizmaya maruz kaldğndan karşlaşlan süreksizlikler ve bozuk yap 

yer alt kömür madenciliğini bir kat daha zorlaştrmaktadr.  

Yer alt kömür madeni işletmelerinde yürütülen çalşmalar, diğer yer alt 

madenlerinde görülmeyen ve büyük can kayplarna yol açabilecek kömür madenciliğine 

özgü riskler altnda sürdürülmektedir. Bu risklerin en önemlileri aşağdaki başlklar altnda 

incelenmiştir.  

1.2.1. Yer Alt Kömür Ocaklarnda Oluşan Gazlarn Çalşma Koşullarna Etkisi 

Kömürler bataklk ortamnda oluşumu esnasnda farkl fiziksel ve kimyasal 

reaksiyonlara maruz kaldğndan bünyelerinde azot, karbon, hidrojen, sülfür gibi gazlar 

barndrrlar. Bu gazlar hazrlk ve üretim faaliyetleri srasnda ortama deşarj olarak ocak 

havasn kirletebilmektedir. Ayrca kömürün oksidasyonu sonucu oluşan gazlar ve ortamda 

bulunan tozlar gibi diğer etmenler de ocak havasn kirleterek ocak ortamnda yanc, 

boğucu ve zehirli gazlarn birikmesine yol açabilir. Ocak havasnn olumsuz yönde 

değişimi, genelde oksijen miktarnn azalmas ve diğer gazlarn artmas olarak görülür. Bu 

değişim, yer alt kömür madenlerinde çalşan işçiler için önemli bir tehlike hâline 

dönüşmektedir.  

Yer alt kömür madenlerinde; zehirli, patlayc, boğucu gazlar ve zararl tozlar 

çalşanlarn sağlğ için hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli kirleticilerdir.  

1.2.1.1. Boğucu Gazlar 

Boğulma, havann içindeki oksijen miktaryla doğrudan ilgilidir. Oksijen havann 

ana bileşenlerinden bir tanesidir. Hayatn sürdürülebilirliği için gerekli olan oksijen normal 

scaklkta kokusuz, renksiz ve tatszdr. Atmosferik ve temiz ocak havasn oluşturan gazlar 

hacimce; % 78,09 azot, % 20,95 oksijen, % 0,03 karbondioksit, % 0,93 diğer gazlardr. 

Kirli hava % 20’den daha az oksijen içerir. Bu özelliğe sahip ortamlarda çalşanlarda ksa 

süre içinde yorgunluk belirtileri görülür. Kirli hava, boğucu özellik gösterdiğinden 

“boğucu hava” olarak da isimlendirilebilir.  

Solunan havadaki oksijen oran insan üzerinde farkl fizyolojik etkiler oluşturur. 

Bunlar: 
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• % 21-18 arasnda önemli bir etki yoktur. Uzun sürede baş ağrs görülebilir.

• % 18-14 arasnda solunum sklaşr, nabz artar, koordinasyon bozulur.

• % 14-9 arasnda solunum sk ve kesiklidir. Bulant ve halsizlik, kulakta uğultu ve

çnlama başlar. 

• % 9-5 arasnda oluşan rahatszlklarda artma görülebilir ve ksa zamanda komaya

girilir.  

• % 5-0 arasnda yaşam olanakszdr.

Yer alt kömür madenlerinde, kömürün oksitlenmesi, diğer gazlarn ortama 

eklenmesi, yangnlar, patlamalar, patlatmalar, nefes almalar ve kullanlan makinelerin 

çalşmas sonucunda ocak havasndaki oksijen miktar azalmaktadr. 

Kömür ocaklarnda üretim esnasnda ortaya çkan boğucu gazlar yaygn olarak iki 

türden oluşmaktadr. Bunlardan biri karbondioksit diğeri ise azot gazdr. 

Karbondioksit (CO2): Karbondioksit, renksiz ve kokusuz bir gazdr fakat asidimsi 

bir tad vardr. Havadan ağrdr (1.52 g/cm3) ve ocağn taban ksnmalarnda bulunur. 

Yanc bir gaz değildir ve yanma reaksiyonuna katkda bulunmaz. Nefes alşverişinden ve 

karbon içeren herhangi bir maddenin (ahşap, kömür, petrol vb.) yanmasndan oluşur. 

Ahşabn çürümesi, patlamalar ve yangnlar karbondioksidin ana kaynaklardr. 

Ortamda bulunan karbondioksidin;  

• %1 veya daha fazla konsantrasyonunda nefes alma sklaşr,

• %3’lük konsantrasyonunda solunum dinlenme hâline oranla 2 kat artar. Bu durum

dinlenme hâlinde önemli değildir ama çalşan bir insan için ölüme sebebiyet

verecek niteliktedir.

• %5’lik konsantrasyonunda solunum 3 kat artar.

• %6’lk konsantrasyonunda soluk alma çok fazla zorlaşr.

• %10’luk konsantrasyonunda koma hâli görülür.

• %20-25’lik konsantrasyonunda ölüm gibi insan üzerinde farkl fizyolojik etkiler

yaratr.

Bu belirtiler, C02 konsantrasyonundaki artma ile beraber oksijen miktarnda da bir 

azalma varsa çok daha hzl gelişir. 
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C02’li hava organizmaya etki etmediği için, boğucu hava olarak nitelendirilir. 

C02’den boğularak ölenlerin derisi koyu griye çalan bir renk almaktadr. 

Azot (N2): Azot atmosferin yaklaşk %80’ini oluşturan gazdr. Renksiz, kokusuz, 

tatszdr ve suda çözünmez. Patlayc ve zehirli bir gaz değildir. Yanma reaksiyonuna ve 

nefes alşverişine herhangi bir katks ya da zarar yoktur. Havadaki azotun önemi onun 

oksijeni seyreltmesidir. Eğer atmosferde saf oksijen varsa yangnlar kontrol edilemez olur. 

Bu yüzden azot ekleyerek oksijeni seyreltmek ve oksijen miktarn azaltmak boğulmaya 

neden olabilir. Ana kaynak; organik maddelerin çürümesi ve kaya veya kömür 

çatlaklarndan yaylmas ve patlamasdr.  

1.2.1.2. Zehirli Gazlar 

Yer alt kömür ocaklarnda oluşan zehirli gazlar karbonmonoksit, hidrojen sülfür, 

kükürt dioksit ve azot oksitleridir. 

Karbonmonoksit (CO): Son derece zehirli bir gaz olan karbonmonoksit insan 

sağlğ açsndan çok tehlikelidir. Havadan biraz daha hafiftir, özgül ağrlğ 0.96 

(g/cm3)’tür, ksmen ocak tavanlarna yakn yerlerde toplanrlar. Renksiz, kokusuz ve tatsz 

bir gazdr. Özellikle kömürün oksidasyonu ile açğa çkar. 

Karbonmonoksit olmayan bir ortamda oksijen hemoglobinle bağlanarak oksi-

hemoglobin oluşturur, oksijeni beyin ve ciğerler başta olmak üzere bütün dokulara taşr ve 

oksijeni dokularda brakarak geri döner. Karbonmonoksidin hemoglobine bağlanma 

yeteneği oksijenden 200-300 kat fazladr. Eğer havada karbonmonoksit mevcutsa 

hemoglobin oksijen yerine karbonmonoksit ile birleşir ve karboksihemoglobini oluşturur. 

Hemoglobin taşdğ korbondioksidi dokulara brakp dönmek ister ama, karbonmonoksit 

hemoglobinden ayrlmaz bu durumda vücudun dokular oksijensiz kaldğ için ölümle 

sonuçlanr.  

Ortamda bulunan karbonmonoksit konsantrasyonu ile maruziyet süresi kanda 

saptanan karboksihemoglobin seviyelerini etkilemektedir. Ortamda bulunan 

karbonmonoksit konsantrasyonu arttkça solunan hava birim zamanda alnan ve akciğerde 

hemoglobin ile birleşen karbonmonoksit molekülü says da artmakta ve kan 

karboksihemoglobin düzeyi yükselmektedir. Yaşam acilen tehdit eden düzeyin 1200 ppm 

(%0,12) olduğu belirtilmektedir.  

Karbonmonoksit konsantrasyonu zamana bağl olarak;  
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• 50 ppm – cihazsz olarak 8 saat çalşmak mümkün,

• 100 ppm – cihazsz olarak 2 saat çalşmak mümkün,

• 200 ppm – cihazsz olarak 1 saat çalşmak mümkün,

• 300 ppm – cihazsz olarak 1/2 saat çalşmak mümkün,

• 500 ppm – 2 saat içinde baylma,

• 1000 ppm – 1 saat içinde baylma,

• 2000 ppm – 1/2 saat içinde baylma,

• 3000 ppm – ksa sürede ölüm (karbonmonoksit zehirlenmelerine bağl

ölümlerde vücut tipik bir pembe renk almaktadr.) gibi insan üzerinde fizyolojik 

etkiler yaratr. 

“Solunan havadaki karbonmonoksit konsantrasyonuna göre kişilerin kannda 

saptanabilecek kan karboksihemoglobin seviyeleri arasnda bir bağlant vardr ve kan 

karboksihemoglobin düzeylerine göre görülen bulgularn ve bunlarn oluşma süreleri 

değişmektedir.”  

Solunan Havada Bulunan 
Karbonmonoksit 
Konsantrasyonu 

Tahminen Kanda Tespit Edilen En Yüksek 
COHb (Karboksihemoglobin) Düzeyleri 

10 ppm %2 

70 ppm %10 

120 ppm %20 

220 ppm %30 

320-550 ppm %40-50 

800-1220 ppm %60-70 

1950 ppm %80 

3000-10.000 ppm %80 ve üzeri 
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Karbonmonoksit ayrca kas dokularnda bulunan ve kaslarn çalşmasn sağlayan 

miyoglobin molekülüne de bağlanarak kas fonksiyonlarn bozar. Kalp kaslmasn 

sağlayan enzim sistemini bozarak kalbin çalşmasn olumsuz etkiler ve zararl etkisini 

artrr. 

Ocak yangnlarnn habercisi de olan karbonmonoksit gaznn yüksek 

konsantrasyonlar kitleler hâlinde ölümlere yol açabileceğinden, sürekli olarak takip 

edilmesi gerekir. Mevzuatmza göre maden ocaklarnda karbonmonoksit 50 ppm’i 

geçmemelidir. 

Hidrojen sülfür (H2S): Son derece zehirli olan hidrojen sülfür; renksiz bir gazdr. 

Koku duyusuna zarar verir. Çürümüş yumurtaya benzer bir kokusu vardr. Özgül ağrlğ 

1.19 g/cm3tür. Ayrca %4-%44.5 konsantrasyon arasnda patlayc bir gazdr. Hidrojen 

sülfür gaz, kara barutun yanmas, sülfürlü cevherlerin patlatlmas sonucu ve su basmş 

yerlerin suyunu alma işlemi srasnda açğa çkar. 

Hidrojen sülfür, hacimce %0,1 ve üzerindeki konsantrasyonlarda ani ölüme sebep 

olur ve mevzuatmza göre 8 saatlik çalşma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür 

oran 20 ppm’dir. 

Kükürtdioksit (SO2): Kükürtdioksidin sert kükürtsü bir kokusu vardr. Çok 

zehirlidir fakat yanc bir gaz değildir. Özgül ağrlğ 2.26 g/cm3tür, ocağn taban 

ksmlarnda bulunur. Yanmş demir piriti ve kükürtlü cevherlerin patlatlmas ana 

kaynaklardr. Gözü, burnu ve boğaz tahriş eder. Teneffüs edilen havadaki yoğun miktarda 

kükürtdioksit akciğerlere zarar verir. 

Azot Oksitler: Nitrik oksit (NO), azot dioksit (NO2), azot trioksit (NO3), azot 

tetraoksit (N2O4) ve nitröz oksit (N2O) azot oksitlerdir. Göz, burun, ağz ve akciğer 

mukozasn tahriş eder. Ciğerlerde nitrik asit (ödem) meydana getirdiği için suni teneffüsün 

ya da temiz havann yarar yoktur. Patlayc madde ateşlemelerinden sonra oluşan bol 

miktarda azot oksitlerinin diğer bir oluşum kaynağ da egzoz gazlardr. 30 dakikadan fazla 

%0.1 nitröz duman içeren havaya maruz kalmak tehlikelidir. 8 saatlik çalşma süresi 

içerisinde geçmemesi gereken konsantrasyonu 25 ppm’dir. Azot oksitlerin en zararllar 

NO ve NO2 olup %0,008’den sonras öldürücü özelliktedir. 

Azot dioksit, havann içinde bulunan nem ile birleşerek nitrat asidine dönüşür ve bu 

asidin de canllarn sağlğ üzerinde önemli etkileri bulunmaktadr. Azot oksit emisyonlar 

atmosferde nitrik asit (HNO3) oluştururlar ve bu gazlar çok az miktarda teneffüs etmek 
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ölüme sebep olabilir. Azot dioksit (NO2) için eşik snr değeri 5 ppm’dir. 

1.2.1.3. Patlayc Gazlar 

Metan (CH4): Metan renksiz, kokusuz ve tatsz bir gazdr. Metann özgül ağrlğ 

0,716 kg/m3’tür. Metan özgül ağrlğnn hava özgül ağrlğna oran 0,554’tür. Bu durum, 

metann yer alt galeri ve ocaklarnn tavan ksmlarnda birikeceğini ifade etmektedir. 

Metan havaya oranla 1,6 kere daha hzl yaylr. Solunum üzerindeki zararl etkisi hava 

içinde orannn artmas ile oksijen orannn azalmasna yol açmasdr.  

Şekil 1.1: Coward Üçgeni: Grizu Ortam Patlama Diyagram 

Metan gaznn hava ile muayyen bir nispette karşmndan oluşan patlayc ve yanc 

ocak gazna grizu denmektedir. Coward üçgeni üzerinde de görüldüğü gibi metann 

havadaki %5 -15 konsantrasyonu patlayc ortam oluşturmakta ve alev kaynağ ile temas 

sonucu grizu patlamalar gerçekleşebilmektedir. Patlama için gerekli scaklk 650-750 
oC’dir. En şiddetli patlama %9,5 metan konstantrasyonunda oluşmaktadr. %4 metan 

konsantrasyonunun altnda patlama olmaz ve grizu bulunduğu yerde yanar. Fakat yüksek 

scaklkta (100 0C’de %5.5, 175 0C’de %5, 250 0C’de %4.5, 600 0C’de %3 

konsantrasyonda) patlama olabilir. %15 orann üzerinde ise grizu patlama özelliğini 

kaybeder, dşardan hava gönderilirse sönük bir alevle yanar. Havadaki oksijen orannn 

%12’nin altna düştüğü durumda metan-hava karşmlar patlayc değildir. Karşmda 

başka yanc ve patlayc gazlar (etan, hidrojen, karbonmonoksit vb. ) varsa patlama snr 

değerleri değişebilir. 

Grizu patlamas sonucunda scaklk gaz konsantrasyonuna ve ortam basncna bağl 

olarak 1850-2650 oC’ye ulaşabilir. Grizu patlamas sonucunda önce ileriye doğru bir 
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skşma olur, basnç yükselir ve dolaysyla ters dalga olayndaki basnç daha yüksek olup 

hasar da daha büyüktür. İlk grizu patlamasnn peşinden daha şiddetli ikincil ve üçüncül 

patlamalar gelebilir. Grizu patlamas sonrasnda patlama bölgesi azot, karbonmonoksit gibi 

scak gazlar ve kömür tozunun bulunmas hâlinde karbonmonoksit ile dolar. Bu tip grizu 

patlamalarnda ölümlerin yaklaşk 2/3’si oluşan zehirli gazlar nedeniyle gerçekleşir. 

1.2.1.4. Ocak Gazlar İle Mücadele 

Yer alt kömür ocak havas içinde bulunmas mümkün olan zehirli (CO, H2S, vb.), 

patlayc (CH4, H2, vb.), boğucu (CO2, CH4, vb.) gazlar; patlayc (kömür tozu) ve sağlğa 

zararl olan ocak tozlar, çalşanlar ve işletmeler için riskler doğurabilmekte, kalc 

rahatszlklar oluşturabilmekte ve en kötüsü de çalşanlarn hayatn kaybetmesine neden 

olabilmektedir.  

Ocak havasnda bulunan gazlar ve diğer kirleticilerin ortamdan uzaklaştrlmas ve 

solunabilir temiz havann çalşlan yerlere sürekli sağlanacak olmas mekanik 

havalandrma sisteminin kurulmas zorunluluğunu getirmiştir. Kurulan ana ve tali 

havalandrma ekipmanlarnn bulunduğu yerlerde havalandrma sisteminin bir yedeği ve 

enerji kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girecek ikinci yedek enerji kaynağ 

olmaldr. Böylece ocağn sürekli havalandrlmas sağlanr. Gazlar, yeterince 

havalandrlmayan yerlerde tehlike gösterecek konsantrasyonlarda toplanabilir. Dolaysyla 

sürekli olarak gözlemler, kontroller ve ölçümler yaplmal, gerekli önlemler (sağlam 

barajlar, denge barajlar, havalandrlmayan yerlerin kapatlmas vb) alnmaldr. 

Yer alt kömür ocak gazlar çalşanlar ve işletmeler için riskler doğurduğundan; 

ocak havas içindeki gelişmeleri sürekli izlemek, değişimleri tespit etmek, havalandrma 

sistemlerinin çalşp çalşmadğn ve ani gaz yükselmelerini izlemek, değişimlerde sesli ve 

şkl olarak ikaz etmek, tehlike alan içindeki elektrikli ekipmanlarn enerjisini otomatik 

olarak keserek devre dş brakmak, acil durumlarda haberleşmeyi sağlamak ve ocaklar 

tahliye etmek üzere bir merkezden izlenen “Merkezî İzleme Sistemi” kurulmasn zorunlu 

klmaktadr.  

Ülkemizde en fazla maden iş kazasnn görüldüğü iş kolu yer alt kömür 

madenciliğidir. Özellikle metan nedeniyle oluşan kazalarda çok sayda kayp 

yaşanmaktadr. Öncelikle metan geliri olduğu bilinen sahalarda, hazrlk veya üretim 

yaplmadan önce kömür ve yan kayaç içerisinde bulunan metann önemli bir ksmnn 

drene edilerek çalşma srasnda gelebilecek olan metan miktar azaltlmal, hazrlk ve 
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üretim çalşmalar srasnda da metan drenajna devam edilmelidir. 

1.2.2. Ocak Yangnlar ve Etkisi  

Yer alt kömür ocaklarnda meydana gelen yangnlar temelde iki snfa ayrlrlar. 

İlki ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas sonucu 

ortaya çkan yangnlar, diğeri ise kömürün oksidasyona uğrayarak kendiliğinden yanmas 

ile meydana gelen yangnlardr. Bu yangnlar sonucu oluşan zehirli ve boğucu gazlar 

ocaklar için büyük risk oluştururlar. Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda bu yangnlar büyük 

felaketlere yol açan patlamalar tetiklerler.  

1.2.2.1. Ekzojen Ocak Yangnlar 

Ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas 

sonucu ortaya çkan yangnlardr ve ekzojen yangnlar olarak da adlandrlr. Ekzojen 

(açk) ocak yangnlarnn kaynaklarndan bazlar şunlardr: 

Bant Tesislerindeki Yangnlar: Bu tip yangnlar genellikle bant ile tambur, 

tahkimat vb. arasndaki sürtünme sonucu ortaya çkan yangnlardr. Sürtünme dşnda 

harici bir ateş kaynağ da yangn tetikleyebilir. Yangn sonucu bandn üzerindeki ve 

çevresindeki kömür tozlar yanabilir. Bant, yangna karş mukavemetli değilse ve/veya 

erken tespit edilip söndürülemiyorsa alev bant üzerinden yaylp bant boyunca ilerleyebilir. 

Kuyu Vincindeki Yangnlar: Sürtünmenin neden olduğu yangnlardr. Makarann 

halat altnda dönmesi ile etrafa kzgn çelik tel parçalar sçrayarak kömür tozunu yakabilir. 

Elektrik Donanmndaki Yangnlar: Kötü topraklama ve kablolarda ksa devreler 

en önemli açk alev kaynaklar olabilir. Bakmszlk ve aşr yükleme elektrik panolarnda 

kvlcmlara ve patlamalara neden olur. Ayrca tavan basmas ve ateşlemeler sonucu kablo 

hasarlar da açk alev kaynağ oluşturmaktadrlar. 

Kaynak İşleri Sonucu Oluşan Yangnlar: Kaynak işlerinden sçrayan kvlcm 

kömür tozunu yakabilir.  

Sv Yakt Yangnlar: Dizel lokomotifler için ocağa sokulan yakt bir tehlike 

kaynağdr. 

Ateşleme Sonucu Oluşan Yangnlar: Patlayc madde ateşlemeleri srasnda akkor 

hâldeki kapsül ve teller kömür tozu ve diğer kolay yanc malzemeleri yakabilir. 

Patlamalar Sonucu Oluşan Yangnlar: Grizu ve kömür tozu patlamalar büyük 
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skşma olur, basnç yükselir ve dolaysyla ters dalga olayndaki basnç daha yüksek olup 
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olmaldr. Böylece ocağn sürekli havalandrlmas sağlanr. Gazlar, yeterince 

havalandrlmayan yerlerde tehlike gösterecek konsantrasyonlarda toplanabilir. Dolaysyla 

sürekli olarak gözlemler, kontroller ve ölçümler yaplmal, gerekli önlemler (sağlam 

barajlar, denge barajlar, havalandrlmayan yerlerin kapatlmas vb) alnmaldr. 

Yer alt kömür ocak gazlar çalşanlar ve işletmeler için riskler doğurduğundan; 

ocak havas içindeki gelişmeleri sürekli izlemek, değişimleri tespit etmek, havalandrma 

sistemlerinin çalşp çalşmadğn ve ani gaz yükselmelerini izlemek, değişimlerde sesli ve 

şkl olarak ikaz etmek, tehlike alan içindeki elektrikli ekipmanlarn enerjisini otomatik 

olarak keserek devre dş brakmak, acil durumlarda haberleşmeyi sağlamak ve ocaklar 

tahliye etmek üzere bir merkezden izlenen “Merkezî İzleme Sistemi” kurulmasn zorunlu 

klmaktadr.  

Ülkemizde en fazla maden iş kazasnn görüldüğü iş kolu yer alt kömür 

madenciliğidir. Özellikle metan nedeniyle oluşan kazalarda çok sayda kayp 

yaşanmaktadr. Öncelikle metan geliri olduğu bilinen sahalarda, hazrlk veya üretim 

yaplmadan önce kömür ve yan kayaç içerisinde bulunan metann önemli bir ksmnn 

drene edilerek çalşma srasnda gelebilecek olan metan miktar azaltlmal, hazrlk ve 
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üretim çalşmalar srasnda da metan drenajna devam edilmelidir. 

1.2.2. Ocak Yangnlar ve Etkisi  

Yer alt kömür ocaklarnda meydana gelen yangnlar temelde iki snfa ayrlrlar. 

İlki ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas sonucu 

ortaya çkan yangnlar, diğeri ise kömürün oksidasyona uğrayarak kendiliğinden yanmas 

ile meydana gelen yangnlardr. Bu yangnlar sonucu oluşan zehirli ve boğucu gazlar 

ocaklar için büyük risk oluştururlar. Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda bu yangnlar büyük 

felaketlere yol açan patlamalar tetiklerler.  

1.2.2.1. Ekzojen Ocak Yangnlar 

Ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas 

sonucu ortaya çkan yangnlardr ve ekzojen yangnlar olarak da adlandrlr. Ekzojen 

(açk) ocak yangnlarnn kaynaklarndan bazlar şunlardr: 

Bant Tesislerindeki Yangnlar: Bu tip yangnlar genellikle bant ile tambur, 

tahkimat vb. arasndaki sürtünme sonucu ortaya çkan yangnlardr. Sürtünme dşnda 

harici bir ateş kaynağ da yangn tetikleyebilir. Yangn sonucu bandn üzerindeki ve 

çevresindeki kömür tozlar yanabilir. Bant, yangna karş mukavemetli değilse ve/veya 

erken tespit edilip söndürülemiyorsa alev bant üzerinden yaylp bant boyunca ilerleyebilir. 

Kuyu Vincindeki Yangnlar: Sürtünmenin neden olduğu yangnlardr. Makarann 

halat altnda dönmesi ile etrafa kzgn çelik tel parçalar sçrayarak kömür tozunu yakabilir. 

Elektrik Donanmndaki Yangnlar: Kötü topraklama ve kablolarda ksa devreler 

en önemli açk alev kaynaklar olabilir. Bakmszlk ve aşr yükleme elektrik panolarnda 

kvlcmlara ve patlamalara neden olur. Ayrca tavan basmas ve ateşlemeler sonucu kablo 

hasarlar da açk alev kaynağ oluşturmaktadrlar. 

Kaynak İşleri Sonucu Oluşan Yangnlar: Kaynak işlerinden sçrayan kvlcm 

kömür tozunu yakabilir.  

Sv Yakt Yangnlar: Dizel lokomotifler için ocağa sokulan yakt bir tehlike 

kaynağdr. 

Ateşleme Sonucu Oluşan Yangnlar: Patlayc madde ateşlemeleri srasnda akkor 

hâldeki kapsül ve teller kömür tozu ve diğer kolay yanc malzemeleri yakabilir. 

Patlamalar Sonucu Oluşan Yangnlar: Grizu ve kömür tozu patlamalar büyük 
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üretim çalşmalar srasnda da metan drenajna devam edilmelidir. 

1.2.2. Ocak Yangnlar ve Etkisi  

Yer alt kömür ocaklarnda meydana gelen yangnlar temelde iki snfa ayrlrlar. 

İlki ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas sonucu 

ortaya çkan yangnlar, diğeri ise kömürün oksidasyona uğrayarak kendiliğinden yanmas 

ile meydana gelen yangnlardr. Bu yangnlar sonucu oluşan zehirli ve boğucu gazlar 

ocaklar için büyük risk oluştururlar. Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda bu yangnlar büyük 

felaketlere yol açan patlamalar tetiklerler.  

1.2.2.1. Ekzojen Ocak Yangnlar 

Ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas 

sonucu ortaya çkan yangnlardr ve ekzojen yangnlar olarak da adlandrlr. Ekzojen 

(açk) ocak yangnlarnn kaynaklarndan bazlar şunlardr: 

Bant Tesislerindeki Yangnlar: Bu tip yangnlar genellikle bant ile tambur, 

tahkimat vb. arasndaki sürtünme sonucu ortaya çkan yangnlardr. Sürtünme dşnda 

harici bir ateş kaynağ da yangn tetikleyebilir. Yangn sonucu bandn üzerindeki ve 

çevresindeki kömür tozlar yanabilir. Bant, yangna karş mukavemetli değilse ve/veya 

erken tespit edilip söndürülemiyorsa alev bant üzerinden yaylp bant boyunca ilerleyebilir. 

Kuyu Vincindeki Yangnlar: Sürtünmenin neden olduğu yangnlardr. Makarann 

halat altnda dönmesi ile etrafa kzgn çelik tel parçalar sçrayarak kömür tozunu yakabilir. 

Elektrik Donanmndaki Yangnlar: Kötü topraklama ve kablolarda ksa devreler 

en önemli açk alev kaynaklar olabilir. Bakmszlk ve aşr yükleme elektrik panolarnda 

kvlcmlara ve patlamalara neden olur. Ayrca tavan basmas ve ateşlemeler sonucu kablo 

hasarlar da açk alev kaynağ oluşturmaktadrlar. 

Kaynak İşleri Sonucu Oluşan Yangnlar: Kaynak işlerinden sçrayan kvlcm 

kömür tozunu yakabilir.  

Sv Yakt Yangnlar: Dizel lokomotifler için ocağa sokulan yakt bir tehlike 

kaynağdr. 

Ateşleme Sonucu Oluşan Yangnlar: Patlayc madde ateşlemeleri srasnda akkor 

hâldeki kapsül ve teller kömür tozu ve diğer kolay yanc malzemeleri yakabilir. 

Patlamalar Sonucu Oluşan Yangnlar: Grizu ve kömür tozu patlamalar büyük 
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yangnlara neden olabilir. Yangn, patlama alevinin son bulduğu, oksijenin bol olduğu 

yerde oluşur. Daha iç ksmda oksijen azlğndan yangn olmaz. 

Açk Alevlerin Neden Olduğu Yangnlar: Açk alevli lambalar, çakmak ve kibrit 

alevi, sigara ateşi vb. nedenler önemli yangn kaynaklardr. 

Kesici-Kazc Makinelerin Neden Olduğu Yangnlar: Kesici uçlarn sert 

kayaçlara rastlamas sonucu oluşan s önemli bir yangn kaynağdr. Bu nedenle ve kesici 

makinelerin kullanmlarnn artmasyla arn yangnlar önemli miktarda çoğalmştr.  

1.2.2.2.Endojen Ocak Yangnlar 

Endojen ocak yangnlar; kendi kendine yanma, kendiliğinden yanma veya gizli 

yangnlar olarak da isimlendirilirler; kömürün kendi kendine kzşmas sonucu oluşan 

yangnlardr. Asl neden oksidasyon ssdr, dşardan s alma yoktur. ‘Kömürün 

kendiliğinden yanmasyla ilgili olarak, genelde kabul edilen teori, uygun atmosferik 

koşullarda kömürün oksijeni absorbe etmesine (oksidasyona) dayanmaktadr. Kömürle 

oksijen arasnda dşa sveren bir kimyasal tepkime söz konusudur. 

 “Kömür yüzeyleri havayla temas eder etmez oksidasyon olay başlamaktadr. 

Ocakta, normal koşullar altnda, dşa verilen s alnmakta ve oksidasyon, yavaş bir 

biçimde ve bir kzşma tehlikesi doğurmakszn sürmektedir. Ancak, baz durumlarda dşa 

verilen s, ortamdan ayrlamamakta ve scaklk giderek artmaktadr. Scaklk arttkça 

ortamda yeterli oksijen varsa oksidasyon hz da artmakta ve buna bağl olarak kömürün 

scaklğ yükselmektedir. Kömürün tutuşma scaklğna (kritik scaklk) ulaşldğnda ise, 

yanma olay baş göstermektedir. 

Özetle, snrl miktarda hava, bir yandan oksidasyon için gerekli oksijeni sağlarken, 

diğer yandan, oluşan sy uzaklaştrmakta yetersiz kalarak ortamda scaklk artşnn ve 

kendiliğinden yanmann başlca nedeni olmaktadr.” 

Oksidasyon için kömür ve oksijenin varlğ yeterlidir. Ancak kendi kendine yanma 

için, oluşan snn taşnmamas gerekir. Bu nedenle, ramble boşluklar, göçükler, çatlamş 

topuklar, silolar vb. yerler yangn için çok elverişlidirler. 

Duyu organlaryla ilk yangn belirtilerinin anlaşlmasna kadar geçen zamana 

“inkübasyon” periyodu denir. Bu periyot, birkaç saat ya da haftalarca sürebilir. Terleme 

(su buharnn yoğunlaşmas) gibi önemli belirtilerin görülmesi ile “indikasyon” periyodu 

başlar. Terlemeden sonra karbonmonoksit ve karbondioksit oluşumu artar ve koku duyulur. 
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Bu hâlde, artk “olgunlaşma” periyodu başlamştr. Yangna elverişli şartlarda, birkaç saat 

içinde yangn başlar. 

“Kömür damarlarnn düşük scaklkta oksitlenmesi ile başlayp açk alevli 

yanmaya kadar dönüşebilen kendiliğinden yanma olay değişik çevre koşullar ve kömür 

damarnn özelliklerine bağl olarak farkl nitelikler göstermektedir. Düşük scaklkta 

oksitlenme özelliği ve scaklk artşna bağl olarak belirli bir yanmaya yatknlk derecesini 

gösteren kömürlerin kendiliğinden yanma riski, değiştirilemeyen jeolojik yap ve 

değiştirilmesi mümkün olan madencilik uygulamasndan oluşan çevre koşullarna (üretim 

yöntemi, havalandrma yöntemi, ince/kaln damar gibi) bağl olarak artabilmekte veya 

azalabilmektedir”. 

Yer altnda olas bir yangnn yaratabileceği tehlikeler şu şekilde sralanabilir: 

Yangn nedeniyle ölüm ya da yaralanma,

Kömürün kendiliğinden yanmas neticesinde ortaya çkan karbonmonoksit

gaz zehirlenmesi nedeniyle ölüme yol açabilecek şekilde zarar görme, 

Braklan topuklarn açk alev ya da için için yanmas neticesinde tavan

göçmelerinin oluşmas, 

Yanma neticesinde kömürün kaybedilmesi,

Yangn barajlar arkasnda ekonomik olarak işletilebilir rezervlerin

braklmak zorunda kalnmas. 

1.2.2.3. Yer Alt Kömür Ocaklarnda Yangnla Mücadele 

Kömürün kendi kendine kzşmas sonucu oluşan yangnn dşnda ve yukarda 

tanmlanmş olan açk ocak yangnlarnda klasik yangn söndürme sistemleri kullanlr. 

Açk ocak yangnlarnda; su, köpük ve diğer yöntemlerle yanan ksmn hava ile yani 

oksijen ile temas kesilir ve yangnn yaylmas önlenir.  

Kömürün kendi kendine kzşmas ve yangnlara sebep olmas, kzşmaya müsait 

kömür damarlarnda sürekli kontrol edilmesi gereken bir sorundur. Kzşma olay kömür 

ile havann uzun süre temas etmesi ile meydana geldiği için özellikle üretim yaplan 

ayaklarda hzl bir şekilde üretim yaplacak teknikler kullanlmas önemlidir. Uygun 

havalandrma sistemleri ile üretim ayağnn ve göçük arkasnn havalandrlmas ve 

meydana gelen s ve zehirli gazlarn ortamdan uzaklaştrlmas önemlidir.  
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üretim çalşmalar srasnda da metan drenajna devam edilmelidir. 

1.2.2. Ocak Yangnlar ve Etkisi  

Yer alt kömür ocaklarnda meydana gelen yangnlar temelde iki snfa ayrlrlar. 

İlki ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas sonucu 

ortaya çkan yangnlar, diğeri ise kömürün oksidasyona uğrayarak kendiliğinden yanmas 

ile meydana gelen yangnlardr. Bu yangnlar sonucu oluşan zehirli ve boğucu gazlar 

ocaklar için büyük risk oluştururlar. Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda bu yangnlar büyük 

felaketlere yol açan patlamalar tetiklerler.  

1.2.2.1. Ekzojen Ocak Yangnlar 

Ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas 

sonucu ortaya çkan yangnlardr ve ekzojen yangnlar olarak da adlandrlr. Ekzojen 

(açk) ocak yangnlarnn kaynaklarndan bazlar şunlardr: 

Bant Tesislerindeki Yangnlar: Bu tip yangnlar genellikle bant ile tambur, 

tahkimat vb. arasndaki sürtünme sonucu ortaya çkan yangnlardr. Sürtünme dşnda 

harici bir ateş kaynağ da yangn tetikleyebilir. Yangn sonucu bandn üzerindeki ve 

çevresindeki kömür tozlar yanabilir. Bant, yangna karş mukavemetli değilse ve/veya 

erken tespit edilip söndürülemiyorsa alev bant üzerinden yaylp bant boyunca ilerleyebilir. 

Kuyu Vincindeki Yangnlar: Sürtünmenin neden olduğu yangnlardr. Makarann 

halat altnda dönmesi ile etrafa kzgn çelik tel parçalar sçrayarak kömür tozunu yakabilir. 

Elektrik Donanmndaki Yangnlar: Kötü topraklama ve kablolarda ksa devreler 

en önemli açk alev kaynaklar olabilir. Bakmszlk ve aşr yükleme elektrik panolarnda 

kvlcmlara ve patlamalara neden olur. Ayrca tavan basmas ve ateşlemeler sonucu kablo 

hasarlar da açk alev kaynağ oluşturmaktadrlar. 

Kaynak İşleri Sonucu Oluşan Yangnlar: Kaynak işlerinden sçrayan kvlcm 

kömür tozunu yakabilir.  

Sv Yakt Yangnlar: Dizel lokomotifler için ocağa sokulan yakt bir tehlike 

kaynağdr. 

Ateşleme Sonucu Oluşan Yangnlar: Patlayc madde ateşlemeleri srasnda akkor 

hâldeki kapsül ve teller kömür tozu ve diğer kolay yanc malzemeleri yakabilir. 

Patlamalar Sonucu Oluşan Yangnlar: Grizu ve kömür tozu patlamalar büyük 
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yangnlara neden olabilir. Yangn, patlama alevinin son bulduğu, oksijenin bol olduğu 

yerde oluşur. Daha iç ksmda oksijen azlğndan yangn olmaz. 

Açk Alevlerin Neden Olduğu Yangnlar: Açk alevli lambalar, çakmak ve kibrit 

alevi, sigara ateşi vb. nedenler önemli yangn kaynaklardr. 

Kesici-Kazc Makinelerin Neden Olduğu Yangnlar: Kesici uçlarn sert 

kayaçlara rastlamas sonucu oluşan s önemli bir yangn kaynağdr. Bu nedenle ve kesici 

makinelerin kullanmlarnn artmasyla arn yangnlar önemli miktarda çoğalmştr.  

1.2.2.2.Endojen Ocak Yangnlar 

Endojen ocak yangnlar; kendi kendine yanma, kendiliğinden yanma veya gizli 

yangnlar olarak da isimlendirilirler; kömürün kendi kendine kzşmas sonucu oluşan 

yangnlardr. Asl neden oksidasyon ssdr, dşardan s alma yoktur. ‘Kömürün 

kendiliğinden yanmasyla ilgili olarak, genelde kabul edilen teori, uygun atmosferik 

koşullarda kömürün oksijeni absorbe etmesine (oksidasyona) dayanmaktadr. Kömürle 

oksijen arasnda dşa sveren bir kimyasal tepkime söz konusudur. 

 “Kömür yüzeyleri havayla temas eder etmez oksidasyon olay başlamaktadr. 

Ocakta, normal koşullar altnda, dşa verilen s alnmakta ve oksidasyon, yavaş bir 

biçimde ve bir kzşma tehlikesi doğurmakszn sürmektedir. Ancak, baz durumlarda dşa 

verilen s, ortamdan ayrlamamakta ve scaklk giderek artmaktadr. Scaklk arttkça 

ortamda yeterli oksijen varsa oksidasyon hz da artmakta ve buna bağl olarak kömürün 

scaklğ yükselmektedir. Kömürün tutuşma scaklğna (kritik scaklk) ulaşldğnda ise, 

yanma olay baş göstermektedir. 

Özetle, snrl miktarda hava, bir yandan oksidasyon için gerekli oksijeni sağlarken, 

diğer yandan, oluşan sy uzaklaştrmakta yetersiz kalarak ortamda scaklk artşnn ve 

kendiliğinden yanmann başlca nedeni olmaktadr.” 

Oksidasyon için kömür ve oksijenin varlğ yeterlidir. Ancak kendi kendine yanma 

için, oluşan snn taşnmamas gerekir. Bu nedenle, ramble boşluklar, göçükler, çatlamş 

topuklar, silolar vb. yerler yangn için çok elverişlidirler. 

Duyu organlaryla ilk yangn belirtilerinin anlaşlmasna kadar geçen zamana 

“inkübasyon” periyodu denir. Bu periyot, birkaç saat ya da haftalarca sürebilir. Terleme 

(su buharnn yoğunlaşmas) gibi önemli belirtilerin görülmesi ile “indikasyon” periyodu 

başlar. Terlemeden sonra karbonmonoksit ve karbondioksit oluşumu artar ve koku duyulur. 
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Bu hâlde, artk “olgunlaşma” periyodu başlamştr. Yangna elverişli şartlarda, birkaç saat 

içinde yangn başlar. 

“Kömür damarlarnn düşük scaklkta oksitlenmesi ile başlayp açk alevli 

yanmaya kadar dönüşebilen kendiliğinden yanma olay değişik çevre koşullar ve kömür 

damarnn özelliklerine bağl olarak farkl nitelikler göstermektedir. Düşük scaklkta 

oksitlenme özelliği ve scaklk artşna bağl olarak belirli bir yanmaya yatknlk derecesini 

gösteren kömürlerin kendiliğinden yanma riski, değiştirilemeyen jeolojik yap ve 

değiştirilmesi mümkün olan madencilik uygulamasndan oluşan çevre koşullarna (üretim 

yöntemi, havalandrma yöntemi, ince/kaln damar gibi) bağl olarak artabilmekte veya 

azalabilmektedir”. 

Yer altnda olas bir yangnn yaratabileceği tehlikeler şu şekilde sralanabilir: 

Yangn nedeniyle ölüm ya da yaralanma,

Kömürün kendiliğinden yanmas neticesinde ortaya çkan karbonmonoksit

gaz zehirlenmesi nedeniyle ölüme yol açabilecek şekilde zarar görme, 

Braklan topuklarn açk alev ya da için için yanmas neticesinde tavan

göçmelerinin oluşmas, 

Yanma neticesinde kömürün kaybedilmesi,

Yangn barajlar arkasnda ekonomik olarak işletilebilir rezervlerin

braklmak zorunda kalnmas. 

1.2.2.3. Yer Alt Kömür Ocaklarnda Yangnla Mücadele 

Kömürün kendi kendine kzşmas sonucu oluşan yangnn dşnda ve yukarda 

tanmlanmş olan açk ocak yangnlarnda klasik yangn söndürme sistemleri kullanlr. 

Açk ocak yangnlarnda; su, köpük ve diğer yöntemlerle yanan ksmn hava ile yani 

oksijen ile temas kesilir ve yangnn yaylmas önlenir.  

Kömürün kendi kendine kzşmas ve yangnlara sebep olmas, kzşmaya müsait 

kömür damarlarnda sürekli kontrol edilmesi gereken bir sorundur. Kzşma olay kömür 

ile havann uzun süre temas etmesi ile meydana geldiği için özellikle üretim yaplan 

ayaklarda hzl bir şekilde üretim yaplacak teknikler kullanlmas önemlidir. Uygun 

havalandrma sistemleri ile üretim ayağnn ve göçük arkasnn havalandrlmas ve 

meydana gelen s ve zehirli gazlarn ortamdan uzaklaştrlmas önemlidir.  
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üretim çalşmalar srasnda da metan drenajna devam edilmelidir. 

1.2.2. Ocak Yangnlar ve Etkisi  

Yer alt kömür ocaklarnda meydana gelen yangnlar temelde iki snfa ayrlrlar. 

İlki ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas sonucu 

ortaya çkan yangnlar, diğeri ise kömürün oksidasyona uğrayarak kendiliğinden yanmas 

ile meydana gelen yangnlardr. Bu yangnlar sonucu oluşan zehirli ve boğucu gazlar 

ocaklar için büyük risk oluştururlar. Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda bu yangnlar büyük 

felaketlere yol açan patlamalar tetiklerler.  

1.2.2.1. Ekzojen Ocak Yangnlar 

Ocak içerisinde yanc malzemelerin herhangi bir alev kaynağ ile buluşmas 

sonucu ortaya çkan yangnlardr ve ekzojen yangnlar olarak da adlandrlr. Ekzojen 

(açk) ocak yangnlarnn kaynaklarndan bazlar şunlardr: 

Bant Tesislerindeki Yangnlar: Bu tip yangnlar genellikle bant ile tambur, 

tahkimat vb. arasndaki sürtünme sonucu ortaya çkan yangnlardr. Sürtünme dşnda 

harici bir ateş kaynağ da yangn tetikleyebilir. Yangn sonucu bandn üzerindeki ve 

çevresindeki kömür tozlar yanabilir. Bant, yangna karş mukavemetli değilse ve/veya 

erken tespit edilip söndürülemiyorsa alev bant üzerinden yaylp bant boyunca ilerleyebilir. 

Kuyu Vincindeki Yangnlar: Sürtünmenin neden olduğu yangnlardr. Makarann 

halat altnda dönmesi ile etrafa kzgn çelik tel parçalar sçrayarak kömür tozunu yakabilir. 

Elektrik Donanmndaki Yangnlar: Kötü topraklama ve kablolarda ksa devreler 

en önemli açk alev kaynaklar olabilir. Bakmszlk ve aşr yükleme elektrik panolarnda 

kvlcmlara ve patlamalara neden olur. Ayrca tavan basmas ve ateşlemeler sonucu kablo 

hasarlar da açk alev kaynağ oluşturmaktadrlar. 

Kaynak İşleri Sonucu Oluşan Yangnlar: Kaynak işlerinden sçrayan kvlcm 

kömür tozunu yakabilir.  

Sv Yakt Yangnlar: Dizel lokomotifler için ocağa sokulan yakt bir tehlike 

kaynağdr. 

Ateşleme Sonucu Oluşan Yangnlar: Patlayc madde ateşlemeleri srasnda akkor 

hâldeki kapsül ve teller kömür tozu ve diğer kolay yanc malzemeleri yakabilir. 

Patlamalar Sonucu Oluşan Yangnlar: Grizu ve kömür tozu patlamalar büyük 



‒ 152 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
149 

Daha önce de bahsedildiği üzere üretim ayağnda, s, nem ve karbonmonoksit artş 

kömür arnnda ve göçük arkasnda kzşmann işaretidir. Havalandrma ile s, nem ve 

karbonmonoksit istenilen seviyeye düşürülemezse, üretimin durdurularak ayağn su veya 

azot veya kül baslarak kömürün kzşmasna neden olan hava ile temas belli bir süre 

kesilir. 

Kzşmann önlenmesinde su kullanlmas etkili bir yöntemdir. Üretim yaplan 

ayağn taban yollarndan giriş ve çkşlar barajlama yöntemi ile kapatlarak içeriye bol 

miktarda su baslr. Uzun süre suyun içerisinde kalan ayaktaki ve göçük arkasndaki 

kömürlerin hava ile temas kesilir, kzşma önlenir ve kömür soğutularak kzşmann 

nedeni ortadan kalkmş olur. Fakat ayağa baslan suyun çatlaklardan kaçarak diğer 

ayaklara veya ocaklara zarar vermesi söz konusu olabilir. 

Kzşmann önlenmesinde azot gaz kullanlmas bir diğer modern yangn söndürme 

aracdr. Azot inert bir gazdr, yanan ve kzşan kömürlere uygulandğ zaman oksijenin 

yanma etkisini aniden keser ve hzl bir söndürme yapar. Ancak gazn ortamda uzun süre 

tutulamamas, çatlaklardan hzla kaçmas, kzşmay geçici olarak durdursa da kzşmaya 

neden olan kaynağ ortadan kaldramaz. Azot gaz ortamdan hzla kaybolduğu andan 

itibaren kömürde hava ile temas yeniden artar ve kzşma yeniden başlar. Azot gaz ile 

kzşmann önlenmesi ancak kzşmaya neden olan ve oksidasyonu hzlandran inkübasyon 

süresinin uzun olduğu kömürler de etkili olabilir.  

Kzşmann önlenmesinde kullanlan bir diğer metot da ayak arkasna ve yanmas 

muhtemel yerlere kül dolgusu yaplarak oksijen ile temasn kesilmesidir. Termik 

santrallerden alnan kuru kül, tesislerde belli oranlarda su ile karştrlr ve borularla yer 

altna pompalanr. Ayrca göçertmeli yöntemle kömür çkarlan yer alt kömür ocaklarna, 

yer üstünde oluşan çatlaklardan hava girmesini önlemek için de kül kullanlr. 

Ocak yangnlarnda bunlardan ayr olarak dünyada farkl yöntemler de 

kullanlmaktadr. Bunlar aşağda ksaca tadat edilmiştir: 

1. Duman ve Is Dedektörleri ve Otomatik Yangn Söndürme Sistemleri 

Ocak içinde özellikle bant konveyör, motor tahrik üniteleri gibi sürtünme ve yüzey 

ssndan kaynakl yangnlara sebep olabilecek ekipmanlar ve yanc maddelerin civarna 

yerleştirilecek duman ve/veya s sensörleri ile otomatik devreye giren yangn söndürme 

sistemleri entegre olarak kullanlabilmektedir. 
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2. Düşük Akşkan Sistemler (Low-Flow Systems) ile Yangn Kontrolü

a) Maden Kalkan Sv Nitrojen Sitemi (Mineshield): Sv nitrojen tankerlerde

stlarak gaz hâline getirilmekte ve problemli alana borular vastas ile iletilmektedir. 

Saatte 17 tona kadar sv nitrojen kullanlabilmekte ve problemli alandaki oksijen oran bu 

yöntem ile %2’lere kadar düşürülebilmektedir. Bu yöntem ABD’de yaygn olarak 

kullanlmaktadr. Yardmc ihtiyaçlarn nispeten az olmas, ksa sürede büyük oranda inert 

gaz üretilmesi, üretilen gazn %100 inert olmas sistemin avantajlar iken, ilk kurulum 

maliyetinin yüksek olmas, sv nitrojen tanknn sahada kurulu olmas gerekliliği, sürekli 

olarak sv nitrojen ihtiyacnn olmas, inert gazn yüksek spesifik giderinin olmas 

dezavantajlardr. 

b) Membran Nitrojen Filtre Üniteleri: Hava (yaklaşk %78 nitrojen, %21 oksijen

ve %1 diğer gazlar) nitrojen filtrelerinden geçirilir. Bu filtrelerden su, karbondioksit ve 

oksijen molekülleri nitrojene göre daha hzl geçerler. Bu havadan nitrojen elde edilir. Tüm 

sistem uzaktan ve otomatik olarak çalştrlabilir. Sistemin ayrca uzaktan izleme sistemleri 

de mevcuttur. 

c) Tomlinson Boiler - Tomlinson Kazan: Ana uygulama alan, madende yangnl

alan ile maden havalandrma sistemi arasnda szdrmazlk sağlayarak metandan kaynakl 

patlama olaslğn azaltmaktr. Yanma sonucu üretilen söndürücü gaz kullanlmaktadr. 

3. Yüksek Akşkan Sistemler (High-Flow Systems) ile Yangn Kontrolü

GAG 3A: Sovyetlerde tasarlanan tarmsal jet motorunun 1970’lerde Polonya 

madencilik endüstrisine adaptasyonu ile kullanlmaya başlanmştr. GAG 3A uçak yakt 

ve O2 yakarak yanma sonras temel olarak karbondioksit ve H2O üretir. Bu üretimle 

havadan alnan azot ve çok düşük miktarda karbonmonoksit ve H2 de ortaya çkar. 

1997’den beri Avustralya’da kullanlmaktadr. Yaklaşk 5 ton ağrlkta ve 14 kişi ile 

çalştrlmaktadr. İyi bilinen bir teknoloji olmas ve yüksek hacimde inert gaz üretmesi 

avantajl yönleridir. Dezavantajlar ise yüksek ilk yatrm maliyeti, sürekli yakt ve su ile 

besleme ihtiyac, sürekli deneyimli kişi gözetiminde olmas gerekliliği ve düşük basnçta 

inert gaz yaymasdr. 

4. Köpük Uygulamas

 Hzl bir şekilde açklklarn kapatlmas için köpük uygulamas kullanlmaktadr. 

Köpük sistemleri nitrojen gazyla zenginleştirilmiş köpük içerir ve açklk kamera sistemi 
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ile izlenir.  

5. Ventstop VCU - Hava Kontrol Üniteleri

Ventstop; hafif, dayankl ve hzla şişebilen bir balondur ve maden açklklarnn 

hava ile temasn kesmek için kullanlr. Ayn zamanda uzun ayaklarda ayak içi ekipmann 

taşnmas srasnda geçici olarak havann yönünün değiştirilmesinde ya da kalc olarak 

açklklarn kapatlmasnda da kullanlmaktadr.  

1.2.3. Kömür Tozu ve Yarattğ Sorunlar 

Madencilikte hazrlk, üretim, doldurma, boşaltma, krma, eleme ve nakliye gibi 

faaliyetler srasnda kömür ve yan taşn özelliklerine göre toz oluşabilmektedir. Yer alt 

kömür madenlerinde oluşan toz, yer altnda çalşanlar psikolojik olarak etkileyebilmekte, 

çalşma ortamlarndaki görüş mesafesini azaltmakta çalşanlarn gözlerini tahriş 

edebilmekte ve bu nedenle kazalara yol açabilmektedir. Kömür tozunun neden olduğu 

sağlk problemlerinden bir diğeri ise solunum yoluyla akciğerlere alnan tozlardan 

meydana gelen pnömokonyozun kömür madenlerinde rastlanan türü olan antrakozdur. 

Antrakoz, solunum yoluyla alnan kömür taneciklerinin akciğerde destek dokusunda 

depolanmasyla ortaya çkar; solunum işlevlerinde bir bozukluk yaratmaz. Kömür 

tozlarnn solunum yoluyla alm, solunum yollarnda tahrişe ve siyah balgamla birlikte 

kronik bronşite neden olur. Genellikle bunun dşnda belirti yoktur. Solunum srasnda 

kömür tozuyla birlikte, silikat parçacklar da alnrsa, madenci pnömokonyozu oluşur. Bu 

hastalkta da silikozdaki bozukluklar ortaya çkar. Silikoz, solunum yoluyla pnömokonyoz 

yapabilecek miktarda silikat parçacğ alnmas sonucu gelişir ve akciğer kanserine kadar 

uzanan ölümcül sonuçlara sebep olabilir. 

Kömür tozunun yol açtğ ciddi sorunlarn başnda ise patlamalar yer almaktadr. 

Ciddi istatistiksel veri biriktiren ülkelerde patlamalar içinde kömür tozuna bağl olanlar ilk 

sralar almaktadr. Kömür tozu patlamalar, büyük boyutlu kazalarn başta gelen nedenleri 

arasndadr. Bugünkü bilgi birikimi, havasnda % 1-2 orannda metan içeren kömür 

ocaklarnda, tozluluk, nemlilik vb. koşullar ne denli olumlu olursa olsun, toz patlamas 

tehlikesinin tartşlamayacak bir olgu olduğunu göstermektedir.  

Bir toz patlamasnn olmas için havada askya geçmiş bir toz bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştrmalar ocaklarda metan-hava 

karşmlarn patlatabilecek her türlü kaynağn bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocaklarn en tozlu yerlerinde bile askdaki tozlar patlayc bir toz 
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Daha önce de bahsedildiği üzere üretim ayağnda, s, nem ve karbonmonoksit artş 

kömür arnnda ve göçük arkasnda kzşmann işaretidir. Havalandrma ile s, nem ve 

karbonmonoksit istenilen seviyeye düşürülemezse, üretimin durdurularak ayağn su veya 

azot veya kül baslarak kömürün kzşmasna neden olan hava ile temas belli bir süre 

kesilir. 

Kzşmann önlenmesinde su kullanlmas etkili bir yöntemdir. Üretim yaplan 

ayağn taban yollarndan giriş ve çkşlar barajlama yöntemi ile kapatlarak içeriye bol 

miktarda su baslr. Uzun süre suyun içerisinde kalan ayaktaki ve göçük arkasndaki 

kömürlerin hava ile temas kesilir, kzşma önlenir ve kömür soğutularak kzşmann 

nedeni ortadan kalkmş olur. Fakat ayağa baslan suyun çatlaklardan kaçarak diğer 

ayaklara veya ocaklara zarar vermesi söz konusu olabilir. 

Kzşmann önlenmesinde azot gaz kullanlmas bir diğer modern yangn söndürme 

aracdr. Azot inert bir gazdr, yanan ve kzşan kömürlere uygulandğ zaman oksijenin 

yanma etkisini aniden keser ve hzl bir söndürme yapar. Ancak gazn ortamda uzun süre 

tutulamamas, çatlaklardan hzla kaçmas, kzşmay geçici olarak durdursa da kzşmaya 

neden olan kaynağ ortadan kaldramaz. Azot gaz ortamdan hzla kaybolduğu andan 

itibaren kömürde hava ile temas yeniden artar ve kzşma yeniden başlar. Azot gaz ile 

kzşmann önlenmesi ancak kzşmaya neden olan ve oksidasyonu hzlandran inkübasyon 

süresinin uzun olduğu kömürler de etkili olabilir.  

Kzşmann önlenmesinde kullanlan bir diğer metot da ayak arkasna ve yanmas 

muhtemel yerlere kül dolgusu yaplarak oksijen ile temasn kesilmesidir. Termik 

santrallerden alnan kuru kül, tesislerde belli oranlarda su ile karştrlr ve borularla yer 

altna pompalanr. Ayrca göçertmeli yöntemle kömür çkarlan yer alt kömür ocaklarna, 

yer üstünde oluşan çatlaklardan hava girmesini önlemek için de kül kullanlr. 

Ocak yangnlarnda bunlardan ayr olarak dünyada farkl yöntemler de 

kullanlmaktadr. Bunlar aşağda ksaca tadat edilmiştir: 

1. Duman ve Is Dedektörleri ve Otomatik Yangn Söndürme Sistemleri 

Ocak içinde özellikle bant konveyör, motor tahrik üniteleri gibi sürtünme ve yüzey 

ssndan kaynakl yangnlara sebep olabilecek ekipmanlar ve yanc maddelerin civarna 

yerleştirilecek duman ve/veya s sensörleri ile otomatik devreye giren yangn söndürme 

sistemleri entegre olarak kullanlabilmektedir. 
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2. Düşük Akşkan Sistemler (Low-Flow Systems) ile Yangn Kontrolü

a) Maden Kalkan Sv Nitrojen Sitemi (Mineshield): Sv nitrojen tankerlerde

stlarak gaz hâline getirilmekte ve problemli alana borular vastas ile iletilmektedir. 

Saatte 17 tona kadar sv nitrojen kullanlabilmekte ve problemli alandaki oksijen oran bu 

yöntem ile %2’lere kadar düşürülebilmektedir. Bu yöntem ABD’de yaygn olarak 

kullanlmaktadr. Yardmc ihtiyaçlarn nispeten az olmas, ksa sürede büyük oranda inert 

gaz üretilmesi, üretilen gazn %100 inert olmas sistemin avantajlar iken, ilk kurulum 

maliyetinin yüksek olmas, sv nitrojen tanknn sahada kurulu olmas gerekliliği, sürekli 

olarak sv nitrojen ihtiyacnn olmas, inert gazn yüksek spesifik giderinin olmas 

dezavantajlardr. 

b) Membran Nitrojen Filtre Üniteleri: Hava (yaklaşk %78 nitrojen, %21 oksijen

ve %1 diğer gazlar) nitrojen filtrelerinden geçirilir. Bu filtrelerden su, karbondioksit ve 

oksijen molekülleri nitrojene göre daha hzl geçerler. Bu havadan nitrojen elde edilir. Tüm 

sistem uzaktan ve otomatik olarak çalştrlabilir. Sistemin ayrca uzaktan izleme sistemleri 

de mevcuttur. 

c) Tomlinson Boiler - Tomlinson Kazan: Ana uygulama alan, madende yangnl

alan ile maden havalandrma sistemi arasnda szdrmazlk sağlayarak metandan kaynakl 

patlama olaslğn azaltmaktr. Yanma sonucu üretilen söndürücü gaz kullanlmaktadr. 

3. Yüksek Akşkan Sistemler (High-Flow Systems) ile Yangn Kontrolü

GAG 3A: Sovyetlerde tasarlanan tarmsal jet motorunun 1970’lerde Polonya 

madencilik endüstrisine adaptasyonu ile kullanlmaya başlanmştr. GAG 3A uçak yakt 

ve O2 yakarak yanma sonras temel olarak karbondioksit ve H2O üretir. Bu üretimle 

havadan alnan azot ve çok düşük miktarda karbonmonoksit ve H2 de ortaya çkar. 

1997’den beri Avustralya’da kullanlmaktadr. Yaklaşk 5 ton ağrlkta ve 14 kişi ile 

çalştrlmaktadr. İyi bilinen bir teknoloji olmas ve yüksek hacimde inert gaz üretmesi 

avantajl yönleridir. Dezavantajlar ise yüksek ilk yatrm maliyeti, sürekli yakt ve su ile 

besleme ihtiyac, sürekli deneyimli kişi gözetiminde olmas gerekliliği ve düşük basnçta 

inert gaz yaymasdr. 

4. Köpük Uygulamas

 Hzl bir şekilde açklklarn kapatlmas için köpük uygulamas kullanlmaktadr. 

Köpük sistemleri nitrojen gazyla zenginleştirilmiş köpük içerir ve açklk kamera sistemi 
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ile izlenir.  

5. Ventstop VCU - Hava Kontrol Üniteleri

Ventstop; hafif, dayankl ve hzla şişebilen bir balondur ve maden açklklarnn 

hava ile temasn kesmek için kullanlr. Ayn zamanda uzun ayaklarda ayak içi ekipmann 

taşnmas srasnda geçici olarak havann yönünün değiştirilmesinde ya da kalc olarak 

açklklarn kapatlmasnda da kullanlmaktadr.  

1.2.3. Kömür Tozu ve Yarattğ Sorunlar 

Madencilikte hazrlk, üretim, doldurma, boşaltma, krma, eleme ve nakliye gibi 

faaliyetler srasnda kömür ve yan taşn özelliklerine göre toz oluşabilmektedir. Yer alt 

kömür madenlerinde oluşan toz, yer altnda çalşanlar psikolojik olarak etkileyebilmekte, 

çalşma ortamlarndaki görüş mesafesini azaltmakta çalşanlarn gözlerini tahriş 

edebilmekte ve bu nedenle kazalara yol açabilmektedir. Kömür tozunun neden olduğu 

sağlk problemlerinden bir diğeri ise solunum yoluyla akciğerlere alnan tozlardan 

meydana gelen pnömokonyozun kömür madenlerinde rastlanan türü olan antrakozdur. 

Antrakoz, solunum yoluyla alnan kömür taneciklerinin akciğerde destek dokusunda 

depolanmasyla ortaya çkar; solunum işlevlerinde bir bozukluk yaratmaz. Kömür 

tozlarnn solunum yoluyla alm, solunum yollarnda tahrişe ve siyah balgamla birlikte 

kronik bronşite neden olur. Genellikle bunun dşnda belirti yoktur. Solunum srasnda 

kömür tozuyla birlikte, silikat parçacklar da alnrsa, madenci pnömokonyozu oluşur. Bu 

hastalkta da silikozdaki bozukluklar ortaya çkar. Silikoz, solunum yoluyla pnömokonyoz 

yapabilecek miktarda silikat parçacğ alnmas sonucu gelişir ve akciğer kanserine kadar 

uzanan ölümcül sonuçlara sebep olabilir. 

Kömür tozunun yol açtğ ciddi sorunlarn başnda ise patlamalar yer almaktadr. 

Ciddi istatistiksel veri biriktiren ülkelerde patlamalar içinde kömür tozuna bağl olanlar ilk 

sralar almaktadr. Kömür tozu patlamalar, büyük boyutlu kazalarn başta gelen nedenleri 

arasndadr. Bugünkü bilgi birikimi, havasnda % 1-2 orannda metan içeren kömür 

ocaklarnda, tozluluk, nemlilik vb. koşullar ne denli olumlu olursa olsun, toz patlamas 

tehlikesinin tartşlamayacak bir olgu olduğunu göstermektedir.  

Bir toz patlamasnn olmas için havada askya geçmiş bir toz bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştrmalar ocaklarda metan-hava 

karşmlarn patlatabilecek her türlü kaynağn bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocaklarn en tozlu yerlerinde bile askdaki tozlar patlayc bir toz 



‒ 154 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

151 

ile izlenir.  

5. Ventstop VCU - Hava Kontrol Üniteleri

Ventstop; hafif, dayankl ve hzla şişebilen bir balondur ve maden açklklarnn 

hava ile temasn kesmek için kullanlr. Ayn zamanda uzun ayaklarda ayak içi ekipmann 

taşnmas srasnda geçici olarak havann yönünün değiştirilmesinde ya da kalc olarak 

açklklarn kapatlmasnda da kullanlmaktadr.  

1.2.3. Kömür Tozu ve Yarattğ Sorunlar 

Madencilikte hazrlk, üretim, doldurma, boşaltma, krma, eleme ve nakliye gibi 

faaliyetler srasnda kömür ve yan taşn özelliklerine göre toz oluşabilmektedir. Yer alt 

kömür madenlerinde oluşan toz, yer altnda çalşanlar psikolojik olarak etkileyebilmekte, 

çalşma ortamlarndaki görüş mesafesini azaltmakta çalşanlarn gözlerini tahriş 

edebilmekte ve bu nedenle kazalara yol açabilmektedir. Kömür tozunun neden olduğu 

sağlk problemlerinden bir diğeri ise solunum yoluyla akciğerlere alnan tozlardan 

meydana gelen pnömokonyozun kömür madenlerinde rastlanan türü olan antrakozdur. 

Antrakoz, solunum yoluyla alnan kömür taneciklerinin akciğerde destek dokusunda 

depolanmasyla ortaya çkar; solunum işlevlerinde bir bozukluk yaratmaz. Kömür 

tozlarnn solunum yoluyla alm, solunum yollarnda tahrişe ve siyah balgamla birlikte 

kronik bronşite neden olur. Genellikle bunun dşnda belirti yoktur. Solunum srasnda 

kömür tozuyla birlikte, silikat parçacklar da alnrsa, madenci pnömokonyozu oluşur. Bu 

hastalkta da silikozdaki bozukluklar ortaya çkar. Silikoz, solunum yoluyla pnömokonyoz 

yapabilecek miktarda silikat parçacğ alnmas sonucu gelişir ve akciğer kanserine kadar 

uzanan ölümcül sonuçlara sebep olabilir. 

Kömür tozunun yol açtğ ciddi sorunlarn başnda ise patlamalar yer almaktadr. 

Ciddi istatistiksel veri biriktiren ülkelerde patlamalar içinde kömür tozuna bağl olanlar ilk 

sralar almaktadr. Kömür tozu patlamalar, büyük boyutlu kazalarn başta gelen nedenleri 

arasndadr. Bugünkü bilgi birikimi, havasnda % 1-2 orannda metan içeren kömür 

ocaklarnda, tozluluk, nemlilik vb. koşullar ne denli olumlu olursa olsun, toz patlamas 

tehlikesinin tartşlamayacak bir olgu olduğunu göstermektedir.  

Bir toz patlamasnn olmas için havada askya geçmiş bir toz bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştrmalar ocaklarda metan-hava 

karşmlarn patlatabilecek her türlü kaynağn bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocaklarn en tozlu yerlerinde bile askdaki tozlar patlayc bir toz 
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bulutu oluşturamazlar. Patlama için önemli olan tavan, taban ve yan duvarlarda birikmiş 

(çökmüş) olan toz olup bunun bir darbe etkisiyle girdaplanarak havaya karşmas 

gerekmektedir. Yani, bir patlamann olabilmesi için çökmüş tozu havalandracak bir etken 

ile bu bulutu ateşleyecek bir etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu koşulun en kolay 

oluştuğu durumlar grizu patlamalar ve patlayc maddelerle yaplan ateşlemeler 

olmaktadr. Yerel bir grizu patlamasnda yanma sonucu oluşan scak gazlarn 

genleşmesiyle güçlü bir hava darbesi oluşmakta, eğer çökmüş toz uygun durumdaysa, bu 

darbe kolayca bir toz bulutu yaratabilmektedir. Yanmakta olan metan ise bu bulutu 

ateşleyebilmektedir. Patlayc maddelerin patlamas srasnda, arnda bir darbe dalgas 

oluşmakta ve patlama sonras gazlaryla birlikte bir hava darbesi bunu izlemektedir. Bu 

darbeyle bir toz bulutu oluşabilmekte ve eğer kullanlan patlayc madde yeterince güvenli 

değilse patlama alevi, bu toz bulutunu ateşleyebilmektedir. Ateşlenen ilk toz bulutu 

birdenbire bir s enerjisinin açğa çkmasna neden olmaktadr. Kömür tozu taneciklerinin 

yanmasyla oluşan yüksek scaklktaki gazlar, genleşerek hemen yaknda yeni bir toz 

bulutunun oluşmasna yol açacaktr. Böylece ilk toz bulutundaki yanma, yeni buluta 

atlayacak ve daha da güçlenen bir darbe etkisiyle bir üçüncü bulut oluşacaktr. Bir ocak 

kesiminde yer alan çökmüş toz, uygun durumdaysa, olay süreklilik kazanacak ve toz 

patlamas böylece gelişecektir. 

Toz patlamalarn başlatan en önemli kaynak grizu patlamalardr. Daha sonra hatal 

patlayc maddelerle yaplan ateşlemeler gelir. Keza, yangnlar sonrasnda oluşan karşk 

gaz patlamalar da olaya neden olabilen kaynaklardandr. Bu saylanlar, hem tozu 

havalandran, hem de ateşleyebilen unsurlar birleştirdikleri için daha önemlidirler. Öte 

yandan herhangi bir nedenle havada askya geçmiş bir toz bulutunun ateşlenmesi için 

ocakta grizuyu ateşleyebilen tüm kaynaklar uygun olabilmektedir. Kömür tozu patlamalar 

sonucu önemli miktarda karbonmonoksit gaz oluşabilmektedir. Bu gaz yer alt maden 

ocaklarnda öldürücü olmaktadr. 

Kömür tozu tahkimat üzerinde ve bant nakliye yollarnda birikerek her zaman 

tehlikeli yanc bir unsur olmaktadr. Bu nedenle kömür tozu ile ilgili gerekli tedbirlerin 

alnmas çok önemli bir husustur. Maden ocaklarnda, kaz öncesi kömür damarna su 

emdirme, kaz arnnda toz oluşumunu önleme, çalşma yerinin havalandrlmas, delik 

delme işlemlerinde toz oluşumunun azaltlmas, nakliye işlemlerinde toz oluşumunun 

engellenmesi, toz toplama ve filtrasyon, uygun patlayc madde ve ateşleyici kullanm, 

üretim, yükleme, taşma, aktarma ve boşaltma yaplan yerlerde tozun havaya yaylmasn 
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ile izlenir.  

5. Ventstop VCU - Hava Kontrol Üniteleri

Ventstop; hafif, dayankl ve hzla şişebilen bir balondur ve maden açklklarnn 

hava ile temasn kesmek için kullanlr. Ayn zamanda uzun ayaklarda ayak içi ekipmann 

taşnmas srasnda geçici olarak havann yönünün değiştirilmesinde ya da kalc olarak 

açklklarn kapatlmasnda da kullanlmaktadr.  

1.2.3. Kömür Tozu ve Yarattğ Sorunlar 

Madencilikte hazrlk, üretim, doldurma, boşaltma, krma, eleme ve nakliye gibi 

faaliyetler srasnda kömür ve yan taşn özelliklerine göre toz oluşabilmektedir. Yer alt 

kömür madenlerinde oluşan toz, yer altnda çalşanlar psikolojik olarak etkileyebilmekte, 

çalşma ortamlarndaki görüş mesafesini azaltmakta çalşanlarn gözlerini tahriş 

edebilmekte ve bu nedenle kazalara yol açabilmektedir. Kömür tozunun neden olduğu 

sağlk problemlerinden bir diğeri ise solunum yoluyla akciğerlere alnan tozlardan 

meydana gelen pnömokonyozun kömür madenlerinde rastlanan türü olan antrakozdur. 

Antrakoz, solunum yoluyla alnan kömür taneciklerinin akciğerde destek dokusunda 

depolanmasyla ortaya çkar; solunum işlevlerinde bir bozukluk yaratmaz. Kömür 

tozlarnn solunum yoluyla alm, solunum yollarnda tahrişe ve siyah balgamla birlikte 

kronik bronşite neden olur. Genellikle bunun dşnda belirti yoktur. Solunum srasnda 

kömür tozuyla birlikte, silikat parçacklar da alnrsa, madenci pnömokonyozu oluşur. Bu 

hastalkta da silikozdaki bozukluklar ortaya çkar. Silikoz, solunum yoluyla pnömokonyoz 

yapabilecek miktarda silikat parçacğ alnmas sonucu gelişir ve akciğer kanserine kadar 

uzanan ölümcül sonuçlara sebep olabilir. 

Kömür tozunun yol açtğ ciddi sorunlarn başnda ise patlamalar yer almaktadr. 

Ciddi istatistiksel veri biriktiren ülkelerde patlamalar içinde kömür tozuna bağl olanlar ilk 

sralar almaktadr. Kömür tozu patlamalar, büyük boyutlu kazalarn başta gelen nedenleri 

arasndadr. Bugünkü bilgi birikimi, havasnda % 1-2 orannda metan içeren kömür 

ocaklarnda, tozluluk, nemlilik vb. koşullar ne denli olumlu olursa olsun, toz patlamas 

tehlikesinin tartşlamayacak bir olgu olduğunu göstermektedir.  

Bir toz patlamasnn olmas için havada askya geçmiş bir toz bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştrmalar ocaklarda metan-hava 

karşmlarn patlatabilecek her türlü kaynağn bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocaklarn en tozlu yerlerinde bile askdaki tozlar patlayc bir toz 
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bulutu oluşturamazlar. Patlama için önemli olan tavan, taban ve yan duvarlarda birikmiş 

(çökmüş) olan toz olup bunun bir darbe etkisiyle girdaplanarak havaya karşmas 

gerekmektedir. Yani, bir patlamann olabilmesi için çökmüş tozu havalandracak bir etken 

ile bu bulutu ateşleyecek bir etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu koşulun en kolay 

oluştuğu durumlar grizu patlamalar ve patlayc maddelerle yaplan ateşlemeler 

olmaktadr. Yerel bir grizu patlamasnda yanma sonucu oluşan scak gazlarn 

genleşmesiyle güçlü bir hava darbesi oluşmakta, eğer çökmüş toz uygun durumdaysa, bu 

darbe kolayca bir toz bulutu yaratabilmektedir. Yanmakta olan metan ise bu bulutu 

ateşleyebilmektedir. Patlayc maddelerin patlamas srasnda, arnda bir darbe dalgas 

oluşmakta ve patlama sonras gazlaryla birlikte bir hava darbesi bunu izlemektedir. Bu 

darbeyle bir toz bulutu oluşabilmekte ve eğer kullanlan patlayc madde yeterince güvenli 

değilse patlama alevi, bu toz bulutunu ateşleyebilmektedir. Ateşlenen ilk toz bulutu 

birdenbire bir s enerjisinin açğa çkmasna neden olmaktadr. Kömür tozu taneciklerinin 

yanmasyla oluşan yüksek scaklktaki gazlar, genleşerek hemen yaknda yeni bir toz 

bulutunun oluşmasna yol açacaktr. Böylece ilk toz bulutundaki yanma, yeni buluta 

atlayacak ve daha da güçlenen bir darbe etkisiyle bir üçüncü bulut oluşacaktr. Bir ocak 

kesiminde yer alan çökmüş toz, uygun durumdaysa, olay süreklilik kazanacak ve toz 

patlamas böylece gelişecektir. 

Toz patlamalarn başlatan en önemli kaynak grizu patlamalardr. Daha sonra hatal 

patlayc maddelerle yaplan ateşlemeler gelir. Keza, yangnlar sonrasnda oluşan karşk 

gaz patlamalar da olaya neden olabilen kaynaklardandr. Bu saylanlar, hem tozu 

havalandran, hem de ateşleyebilen unsurlar birleştirdikleri için daha önemlidirler. Öte 

yandan herhangi bir nedenle havada askya geçmiş bir toz bulutunun ateşlenmesi için 

ocakta grizuyu ateşleyebilen tüm kaynaklar uygun olabilmektedir. Kömür tozu patlamalar 

sonucu önemli miktarda karbonmonoksit gaz oluşabilmektedir. Bu gaz yer alt maden 

ocaklarnda öldürücü olmaktadr. 

Kömür tozu tahkimat üzerinde ve bant nakliye yollarnda birikerek her zaman 

tehlikeli yanc bir unsur olmaktadr. Bu nedenle kömür tozu ile ilgili gerekli tedbirlerin 

alnmas çok önemli bir husustur. Maden ocaklarnda, kaz öncesi kömür damarna su 

emdirme, kaz arnnda toz oluşumunu önleme, çalşma yerinin havalandrlmas, delik 

delme işlemlerinde toz oluşumunun azaltlmas, nakliye işlemlerinde toz oluşumunun 

engellenmesi, toz toplama ve filtrasyon, uygun patlayc madde ve ateşleyici kullanm, 

üretim, yükleme, taşma, aktarma ve boşaltma yaplan yerlerde tozun havaya yaylmasn 
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önlemek için pülverize su fisketeleri kullanm, taş tozu ve benzeri maddelerle tozun 

yanma özelliğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak 

uzaklaştrlmasn sağlayacak tedbirler alnmaldr.  

Ocaklarda, kömür tozunun oluşmasn engellemek için, her türlü önlemler 

alnmasna karşn yine de patlama kaçnlmaz olabilmektedir. Bu noktada, toz patlamasnn 

yaylmn ve etkilerini azaltc; patlama barajlar, su teknesi gibi uygulama ve tedbirler 

devreye girmektedir. Kömür tozu patlamalar, diğer madencilik kollarnda görülmeyen 

büyük bir risktir. 

1.2.4. Tasman ve Yarattğ Sorunlar 

Yer altndaki maden üretimi srasnda doğacak boşluklarn, üst katmanlar tarafndan 

doldurulmaya çalşlmasyla yeryüzüne kadar varan bir zemin içi ve üstü çöküntü yaps 

meydana gelir. Bu durum üç boyutlu oluşum olup; üretimin derinliği, damarn kalnlğ, 

damarn eğimi, damarn üstünde bulunan katmanlarn jeolojik ve fiziksel özellikleri, 

üretimin şekli ve hz gibi birçok özelliğin fonksiyonu olarak yeryüzündeki ve zemin 

içindeki tüm yaplar etkiler. Bu nedenle, topoğrafyadaki bir noktann yatay ve düşey 

yöndeki bu hareketlerine madencilikte “tasman” ad verilir. Kömür madenleri diğer metal 

madenlerinden farkl olarak geniş, uzun ve kaln damarlara sahiptir. Kömürün tavan ve 

taban taşlar diğer metal maden ocaklar ile kyaslandğnda daha dayankszdr.  

Şekil 1.2: Tasman Olaynn Temsili Olarak Gösterilmesi  

Tasman oluşumuna etkisi olduğu bilinen bir diğer etken ise faylardr. Fay hatlar 

ayn zamanda tasman krğ olarak da ortaya çkabilmektedir.  

154 

Yer alt kömür ocaklar yeryüzüne yakn ise tasman olay daha belirgin hâle gelir. 

Tasman ile kömürün üstünde tavan taşn oluşturan ksm oturma yapar, oturan ksmn 

formasyonu zaman içerisinde bozulacağ için çatlaklar oluşur bu çatlaklar kömür alndktan 

sonra terk edilen göçük arkasnn hava ile temasn sağlayarak kömürün yanmasn teşvik 

eder.  

Kömür ocaklarnda üfleyiciden ziyade emici havalandrma önerilmektedir. Ancak 

tasmanlarn varlğnda; havadan hafif gaz, tasmanlardan baca etkisiyle çkmak isteyecek ve 

havalandrmaya ters yönde bir direnç oluşturacaktr. Tasman oluşumu gözlenen ocaklarda 

özellikle metan gibi havadan hafif gazlarn temizlenmesinde kurulacak olan havalandrma 

sisteminin bu oluşumun etkisine göre düzenlenmesi gerekir. 

Tasman, kömür üretimi esnasnda ana galerilerde ve ayaklarda tavan oturmas 

şeklinde de kendini gösterebilir. Kömür üretimi bir yerleşim bölgesinin altnda ise zamanla 

oluşan tasman yol ve binalarda çatlak ve göçmelere neden olabilir. Bu nedenle yerleşim 

yerlerinin altndaki kömürler topuk braklarak genelde alnmazlar.  

1.2.5. Yer Alt Kömür Madenciliğinde Tahkimatn Önemi ve Zorluğu  

Yer alt madenciliğinde üretim alanlarnn teşkili için desandre, kuyu, tavan-taban 

yollar, ayak oluşturulmas hazrlklar yaplr. Birinci bölümde kömürün oluşumu 

ksmnda da bahsedildiği üzere kömürleşme bataklk ortamnda çökelleşme sonucunda 

meydana gelir. Çökelleşme esnasnda kömür tabanlar oldukça yumuşak olan killi 

katmanlardan oluşmaktadr. Kömürleşme sonucu oluşan kömür yataklar yine bataklk 

ortamndan kaynaklanan özellikleri nedeniyle geniş, uzun ve kaln damarlaşma şeklindedir. 

Kömürler bu özelliklerinden dolay diğer metal madenlerinden önemli farkllklar 

gösterirler.  

 Şekil 1.3: Kömür Galerilerinde Taban Kabarmas 
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önlemek için pülverize su fisketeleri kullanm, taş tozu ve benzeri maddelerle tozun 

yanma özelliğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak 

uzaklaştrlmasn sağlayacak tedbirler alnmaldr.  

Ocaklarda, kömür tozunun oluşmasn engellemek için, her türlü önlemler 

alnmasna karşn yine de patlama kaçnlmaz olabilmektedir. Bu noktada, toz patlamasnn 

yaylmn ve etkilerini azaltc; patlama barajlar, su teknesi gibi uygulama ve tedbirler 

devreye girmektedir. Kömür tozu patlamalar, diğer madencilik kollarnda görülmeyen 

büyük bir risktir. 

1.2.4. Tasman ve Yarattğ Sorunlar 

Yer altndaki maden üretimi srasnda doğacak boşluklarn, üst katmanlar tarafndan 

doldurulmaya çalşlmasyla yeryüzüne kadar varan bir zemin içi ve üstü çöküntü yaps 

meydana gelir. Bu durum üç boyutlu oluşum olup; üretimin derinliği, damarn kalnlğ, 

damarn eğimi, damarn üstünde bulunan katmanlarn jeolojik ve fiziksel özellikleri, 

üretimin şekli ve hz gibi birçok özelliğin fonksiyonu olarak yeryüzündeki ve zemin 

içindeki tüm yaplar etkiler. Bu nedenle, topoğrafyadaki bir noktann yatay ve düşey 

yöndeki bu hareketlerine madencilikte “tasman” ad verilir. Kömür madenleri diğer metal 

madenlerinden farkl olarak geniş, uzun ve kaln damarlara sahiptir. Kömürün tavan ve 

taban taşlar diğer metal maden ocaklar ile kyaslandğnda daha dayankszdr.  

Şekil 1.2: Tasman Olaynn Temsili Olarak Gösterilmesi  

Tasman oluşumuna etkisi olduğu bilinen bir diğer etken ise faylardr. Fay hatlar 

ayn zamanda tasman krğ olarak da ortaya çkabilmektedir.  
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Yer alt kömür ocaklar yeryüzüne yakn ise tasman olay daha belirgin hâle gelir. 

Tasman ile kömürün üstünde tavan taşn oluşturan ksm oturma yapar, oturan ksmn 

formasyonu zaman içerisinde bozulacağ için çatlaklar oluşur bu çatlaklar kömür alndktan 

sonra terk edilen göçük arkasnn hava ile temasn sağlayarak kömürün yanmasn teşvik 

eder.  

Kömür ocaklarnda üfleyiciden ziyade emici havalandrma önerilmektedir. Ancak 

tasmanlarn varlğnda; havadan hafif gaz, tasmanlardan baca etkisiyle çkmak isteyecek ve 

havalandrmaya ters yönde bir direnç oluşturacaktr. Tasman oluşumu gözlenen ocaklarda 

özellikle metan gibi havadan hafif gazlarn temizlenmesinde kurulacak olan havalandrma 

sisteminin bu oluşumun etkisine göre düzenlenmesi gerekir. 

Tasman, kömür üretimi esnasnda ana galerilerde ve ayaklarda tavan oturmas 

şeklinde de kendini gösterebilir. Kömür üretimi bir yerleşim bölgesinin altnda ise zamanla 

oluşan tasman yol ve binalarda çatlak ve göçmelere neden olabilir. Bu nedenle yerleşim 

yerlerinin altndaki kömürler topuk braklarak genelde alnmazlar.  

1.2.5. Yer Alt Kömür Madenciliğinde Tahkimatn Önemi ve Zorluğu  

Yer alt madenciliğinde üretim alanlarnn teşkili için desandre, kuyu, tavan-taban 

yollar, ayak oluşturulmas hazrlklar yaplr. Birinci bölümde kömürün oluşumu 

ksmnda da bahsedildiği üzere kömürleşme bataklk ortamnda çökelleşme sonucunda 

meydana gelir. Çökelleşme esnasnda kömür tabanlar oldukça yumuşak olan killi 

katmanlardan oluşmaktadr. Kömürleşme sonucu oluşan kömür yataklar yine bataklk 

ortamndan kaynaklanan özellikleri nedeniyle geniş, uzun ve kaln damarlaşma şeklindedir. 

Kömürler bu özelliklerinden dolay diğer metal madenlerinden önemli farkllklar 

gösterirler.  

 Şekil 1.3: Kömür Galerilerinde Taban Kabarmas 
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Metal madenlerinin etrafn çevreleyen yer alt zonlarn ve jeolojik formasyonlarn 

daha sert ve mukavemeti yüksek kayaçlar oluştururken, kömür yataklarnn tavan ve taban 

taşlar diye adlandrdğmz üst ve alt zeminlerini kil ve benzeri yumuşak taşlar 

oluşturmaktadr. Bu taşlarn hem mukavemetleri daha düşük hem de şişme 

potansiyellerinden dolay tahkimatlar daha zordur. Kazlan açklklarda bulunan killi 

kayaçlardaki şişme olay, kayaçta oluşan gerilme ve tabandaki gerilme rahatlamas sonucu 

oluşur. Şişen kayaçlarda tünel açlrken tasarm mühendisleri şişme potansiyelinin neden 

olduğu taban kabarmas, aşr basnçlar ve tünel kaplamasndaki hasarlar gibi belirgin 

problemlerle karşlaşrlar. Şekil 1.3’te galeride oluşan taban kabarmas gösterilmektedir. 

Oluşan yüksek basnç ve kabarmalar açklk genişliğinin ve şeklinin korunmasn 

zorlaştrmaktadr. Su gelirinin olduğu bölgelerde, yumuşamş kil içerisine kurulan 

tahkimatlar kil içerisine batarak açklğ koruyamaz hâle gelebilmektedir. Yaygn olarak 

kullanlan TH profilli tahkimatlar yandan gelen basnçlara karş daha az dirençlidir. Bu 

yüzden şişen malzeme içerisinde açlan galerilerde oluşan yüksek yanal basnçlar TH 

profilli tahkimatlarn deforme olmasna sebep olabilirler. 

Yukarda bahsedilen problemler, kömür madenciliğinde yaplmas gereken 

tahkimat, metal madenciliğindekine oranla daha kuvvetli ve dolaysyla daha maliyetli bir 

duruma getirmektedir. Ayrca, açklğn sabit bir genişlikte tutulabilmesi için oluşan tavan 

basmas ve taban kabarmas sorunlarn gidermek için sürekli bakm ve onarm işlemi 

yapan tarama ekiplerine ve malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadr.  

Tahkimat Çeşitleri 

1. Ağaç Tahkimat: Ağaç tahkimat, bir numaral tahkimat malzemesi olarak, ilk

madencilik faaliyetlerinden bugüne kadar kullanlagelmiştir. Çelik tahkimat, püskürtme 

beton ve kaya saplamalarnn kullanlmaya başlanmasndan sonra, dünyada ağaç tahkimat 

kullanm azalmasna karşn ülkemizde hâlen geniş çapta kullanlan bir tahkimat türüdür. 

Türkiye’de özellikle özel sektöre ait küçük ocaklarn hemen hemen hepsinde ağaç tahkimat 

kullanmnn yaygn olduğu söylenebilir.  

a) Galerilerde Ağaç Ttahkimat Kullanm: Ağaç tahkimat kasa ya da trapez bağ

olarak da adlandrlan, yatay konulan boyunduruk ve bunu destekleyen iki dikmeden 

oluşmaktadr. Tahkimatn dayanm artmakta, tahkimatlarn birlikte hareket etmesini 

sağlamak ve tavan ve yan cidarlardan akmay engellemek için galeri bağna sarma, kilit, 

poligon, kama ve frça gibi yaplar ile takviyeler yaplabilmektedir. 

156 

Şekil 1.4: Ağaç Tahkimat Örnekleri 

b) Uzun Ayaklarda Ağaç Tahkimat Kullanm: Arna paralel ve arna dik tahkimat

sistemi uygulanmaktadr. Arna paralel tahkimat sistemi, arna paralel olarak konmuş 3-4 

m uzunlukta sarma, sarmay en az 3 yerinden destekleyen çatallar ve tavan tutan 

kamalardan oluşur. Sistem ilerlemesi srasnda kama ve lata denen elemanlar ile 

desteklenir. Arna dik tahkimat sistemi ise yaklaşk 1,50 m boyunda arna dik konan sarma 

ve sarmay destekleyen iki adet çataldan oluşur. Tahkimat ünitesi iki ucundan mesnetli 

basit kiriş gibi çalşr.  

2. Çelik Tahkimat: Çelik tahkimat, yapsal kusurlarnn az olmas, malzeme

özelliklerinin malzemenin her yerinde ayn olmasyla ve sahip olduğu yüksek elastisite 

modülü ile deformasyon karşsnda yüksek direnç göstermesiyle ağaç tahkimata göre daha 

üstün bir tahkimat çeşididir. Kimyasal özellikleri değiştirilerek farkl mekanik özelliklere 

sahip malzemeler üretilebilir. Ağaca nazaran doğal şartlar ve yangndan daha az etkilenir.  

a) Galerilerde Çelik Tahkimat Kullanm: Dayankl bağlar, geçme (TH) ve/veya

mafsall bağlar kullanlmaktadr. 
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Metal madenlerinin etrafn çevreleyen yer alt zonlarn ve jeolojik formasyonlarn 

daha sert ve mukavemeti yüksek kayaçlar oluştururken, kömür yataklarnn tavan ve taban 

taşlar diye adlandrdğmz üst ve alt zeminlerini kil ve benzeri yumuşak taşlar 

oluşturmaktadr. Bu taşlarn hem mukavemetleri daha düşük hem de şişme 

potansiyellerinden dolay tahkimatlar daha zordur. Kazlan açklklarda bulunan killi 

kayaçlardaki şişme olay, kayaçta oluşan gerilme ve tabandaki gerilme rahatlamas sonucu 

oluşur. Şişen kayaçlarda tünel açlrken tasarm mühendisleri şişme potansiyelinin neden 

olduğu taban kabarmas, aşr basnçlar ve tünel kaplamasndaki hasarlar gibi belirgin 

problemlerle karşlaşrlar. Şekil 1.3’te galeride oluşan taban kabarmas gösterilmektedir. 

Oluşan yüksek basnç ve kabarmalar açklk genişliğinin ve şeklinin korunmasn 

zorlaştrmaktadr. Su gelirinin olduğu bölgelerde, yumuşamş kil içerisine kurulan 

tahkimatlar kil içerisine batarak açklğ koruyamaz hâle gelebilmektedir. Yaygn olarak 

kullanlan TH profilli tahkimatlar yandan gelen basnçlara karş daha az dirençlidir. Bu 

yüzden şişen malzeme içerisinde açlan galerilerde oluşan yüksek yanal basnçlar TH 

profilli tahkimatlarn deforme olmasna sebep olabilirler. 

Yukarda bahsedilen problemler, kömür madenciliğinde yaplmas gereken 

tahkimat, metal madenciliğindekine oranla daha kuvvetli ve dolaysyla daha maliyetli bir 

duruma getirmektedir. Ayrca, açklğn sabit bir genişlikte tutulabilmesi için oluşan tavan 

basmas ve taban kabarmas sorunlarn gidermek için sürekli bakm ve onarm işlemi 

yapan tarama ekiplerine ve malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadr.  

Tahkimat Çeşitleri 

1. Ağaç Tahkimat: Ağaç tahkimat, bir numaral tahkimat malzemesi olarak, ilk

madencilik faaliyetlerinden bugüne kadar kullanlagelmiştir. Çelik tahkimat, püskürtme 

beton ve kaya saplamalarnn kullanlmaya başlanmasndan sonra, dünyada ağaç tahkimat 

kullanm azalmasna karşn ülkemizde hâlen geniş çapta kullanlan bir tahkimat türüdür. 

Türkiye’de özellikle özel sektöre ait küçük ocaklarn hemen hemen hepsinde ağaç tahkimat 

kullanmnn yaygn olduğu söylenebilir.  

a) Galerilerde Ağaç Ttahkimat Kullanm: Ağaç tahkimat kasa ya da trapez bağ

olarak da adlandrlan, yatay konulan boyunduruk ve bunu destekleyen iki dikmeden 

oluşmaktadr. Tahkimatn dayanm artmakta, tahkimatlarn birlikte hareket etmesini 

sağlamak ve tavan ve yan cidarlardan akmay engellemek için galeri bağna sarma, kilit, 

poligon, kama ve frça gibi yaplar ile takviyeler yaplabilmektedir. 
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Şekil 1.4: Ağaç Tahkimat Örnekleri 

b) Uzun Ayaklarda Ağaç Tahkimat Kullanm: Arna paralel ve arna dik tahkimat

sistemi uygulanmaktadr. Arna paralel tahkimat sistemi, arna paralel olarak konmuş 3-4 

m uzunlukta sarma, sarmay en az 3 yerinden destekleyen çatallar ve tavan tutan 

kamalardan oluşur. Sistem ilerlemesi srasnda kama ve lata denen elemanlar ile 

desteklenir. Arna dik tahkimat sistemi ise yaklaşk 1,50 m boyunda arna dik konan sarma 

ve sarmay destekleyen iki adet çataldan oluşur. Tahkimat ünitesi iki ucundan mesnetli 

basit kiriş gibi çalşr.  

2. Çelik Tahkimat: Çelik tahkimat, yapsal kusurlarnn az olmas, malzeme

özelliklerinin malzemenin her yerinde ayn olmasyla ve sahip olduğu yüksek elastisite 

modülü ile deformasyon karşsnda yüksek direnç göstermesiyle ağaç tahkimata göre daha 

üstün bir tahkimat çeşididir. Kimyasal özellikleri değiştirilerek farkl mekanik özelliklere 

sahip malzemeler üretilebilir. Ağaca nazaran doğal şartlar ve yangndan daha az etkilenir.  

a) Galerilerde Çelik Tahkimat Kullanm: Dayankl bağlar, geçme (TH) ve/veya

mafsall bağlar kullanlmaktadr. 
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Şekil 1.5: Galerilerde Çelik Tahkimat 

b) Ayaklarda Çelik tahkimat Kullanm

Direk-Çelik Sarma Tahkimat Sistemleri: Ayak çelik tahkimat sistemi arna dik 

ahşap tahkimat sistemine benzer. Aynaya dik sarmay destekleyen sürtünmeli ya da 

hidrolik direkten oluşur. 

Direk Çelik Sarma Tahkimat Sistemleri: 

Hidrolik Kayan Tahkimat: Hidrolik direkler ve tavan tutan sarmalarn birleşik bir 

yap olarak oluşturduğu bir sistemdir. Arnda serbest bölge oluşturmak üzere daha uzun 

olan kiriş iki hidrolik direk ile desteklenir. Arka ksmdaki kiriş ise öndekine oranla daha 

ksadr ve bir direk ile desteklenir. Arka ksmdaki kirişin ucunda ön ksmn içine geçen bir 

parça ve buna bağl bir hidrolik itme ünitesi vardr. Sistem 25 dereceye kadar damar 

eğimlerinde başaryla kullanlabilir. 

Şekil 1.6: Hidrolik Kayan Tahkimat Hareket Şekli 

3. Yürüyen Tahkimat Türleri

Domuzdam Yürüyen Tahkimat: Direklerin birlikte bir taşyc sistem oluşturduğu 

ilk modeldir. Ayak açklğ konsol şeklindeki sarmalarla desteklenir. Ünitenin kaidesi bir 
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piston sistemi ile zincirli oluğa bağldr. Piston sistemi hem konveyörün itilmesini, hem de 

tahkimat ünitesinin aynaya çekilmesini sağlar. 

Şekil 1.7: Domuzdam Türü Yürüyen Tahkimat Örnekleri 

Çerçeve Türü Yürüyen Tahkimat: Sistem bir kombine hidrolik direk+çelik sarma 

uygulamasdr. Bir ünite kare kesitli taban eleman; taban eleman üzerinde sabitlenmiş 2-3 

direk; direklerin desteklediği çelik sarma ve zincirli oluğu iten hidrolik düzenekten oluşur. 

Ayak arkas göçertildikten sonra; iki direkli üniteler arna çekilir, ayak arkas 

göçertildikten sonra üç direkli üniteler arna çekilir. 

Şekil 1.8: Çerçeve Türü Yürüyen Tahkimat ve Ayak Uygulamas 

Şekil 1.9: Kalkan Türü Yürüyen Tahkimat 
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Kaya Saplamalar: Açklğ çevreleyen kaya kütlesinin de kaya saplamalar ile 

birlikte bir tahkimat ünitesi olarak kullanlmas sonucunda, kaya kütlesinin kendi kendini 

taşmasna yardmc olur. Kaya saplamalar, kaya kütlesinin deforme olmasna izin 

vermeyerek ayrk bloklar veya çatlak yüzeyleri arasnda sürtünme direncinin artmasn 

sağlarlar. Kaya saplamalarnn oluşturduğu askya alma etkisi, sürtünme ve birleşik kiriş 

oluşturma etkisi, kilitleme etkisi, tavan skştrma etkisi ile duyarllk sağlanabilmektedir.  

Mekanik Ankrajl Saplamalar Mekanik ankrajl kaya saplamalar, saplama dibinde 

bulunan yivli uca konik genişleme eleman bağlanmas ve saplamann döndürülmesi 

sayesinde konik elemann genişleyerek delik duvarna bask yapmas ve sürtünme 

kuvvetinin artrlmas sonucunda bir kilitlenmenin sağlanmas ilkesine uygun olarak 

çalşmaktadr. 

Şekil 1.10: Mekanik Ankrajl Kaya Saplamas 

Dolgulu ya da Kablolu Saplamalar: Dolgulu kaya saplamalar ve kablolu 

saplamalar delik içerisinde çimentolu ya da reçineli bir malzeme ile sabitlenmektedir. 

Böylece, kaya saplamas boyunca kimyasal yapşma, sürtünme ve kilitleme mekanizmalar 

ile ankraj sağlanmş olur. 

Sürtünme Ankrajl Saplamalar: Sürtünmeli saplamalarda, saplama tarafndan 

delik boyunca şnsal yönde kuvvet uygulanarak herhangi bir dolgu ya da mekanik 

sklama ünitesi olmadan doğrudan kaya ile etkileşim sağlanarak yük taşma söz 

konusudur. 
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Lamal Saplamalar: Taban yollarnn konumu gereği yüksek arazi basncna ek 

olarak dinamik yüklemelerin de etkisi altnda olmalar nedeniyle, yüksek dayanma ve 

esneme özelliğine sahip saplamalarn geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Fiber Saplamalar: Özellikle geri dönümlü uzun ayak taban yollarnda, taban 

yolunun ayak tarafnda bulunan ve bask altnda olan kömürün duyarl hâle getirilmesi için 

fiber saplamalar kullanlmaktadr. Çünkü bu bölümde çelikten yaplmş saplamalarn 

kullanlmas, kesici makinenin çalşmasna engel teşkil etmektedir; fiberden yaplmş 

saplamalar kömürün tamburlu kesici ile kesilmesi srasnda kolaylkla krlarak problem 

yaratmazlar. 

4. Beton Tahkimat

Yekpare Beton Kaplama: Galeri duvarlarnn belli kalnlkta beton ile kaplandğ 

bir uygulamadr. Rijit bağlarn kullanldğ galerilerde de yekpare beton tahkimat 

uygulanabilir. 

Beton Bloklarla Galeri Kaplama: Düzgün olmayan arazi hareketlerinin yoğun 

olduğu yerlerde yekpare betondan oluşan kaplama çabuk deforme olur. Bu durumda, galeri 

duvarnn beton bloklar ve bunlarn arasna konulan 2 – 4 cm kalnlğnda takozlarla 

desteklenmesi daha uygundur. 

Püskürtme Beton: Amerikan Beton Enstitüsü püskürtme betonu (shotcrete) "bir 

hortumla taşnarak bir yüzey üzerine basnçl hava yardmyla yüksek hzla püskürtülen 

beton ya da harç karşmdr" şeklinde tanmlamaktadr. Püskürtme beton; çimento, çakl, 

kum, su ve özel katk maddelerinin karştrlarak, yüzey üzerine basnçl hava ile 

püskürtülerek bir kabuk oluşmasn sağlayan bir kaplama yöntemidir. 

1.3. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

6331 sayl İş Salğ ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş yerinde var olan ya da 

dşardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 

faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve 

kontrol tedbirlerinin kararlaştrlmas amacyla yaplmas gerekli çalşmalar olarak 

tanmlanan risk değerlendirmesi, iş yerlerinde çalşma ortamnn ve çalşanlarn sağlk ve 

güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amac ile hazrlanr.  

Önceki yaklaşmlarda daha çok reaktif yani meslek hastalğ veya iş kazas 

meydana geldikten sonra sebebini araştrmak ve bir daha bu olayn olmamas için gerekli 
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tedbirleri almak yaklaşm hâkimdi. Risk değerlendirmesi ile hedeflenen ise proaktif bir 

yaklaşm olan, meslek hastalğ ve iş kazas meydana gelmeden tüm tehlike ve riskleri 

belirlemek ve çalşma ortam ve koşullarna buna göre düzenleyerek kazalarn meslek 

hastalklarnn oluşumunu önlemektir.  

Ülkemizde daha önce 4857 sayl İş Kanunu’na göre çkarlan ilgili yönetmeliklerde, 

yalnzca tehlikeli kimyasal maddeler bulunduran iş yerleri için yaplmas zorunluluğu 

açkça bulunan risk değerlendirmesi, bugün 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği 

Kanunu’nun kabulü ile bütün iş yerleri için zorunlu hâle getirilmiştir. Kanun’un 25. 

maddesinde risk değerlendirmesi yaplmamas diğer hayati tehlikeler ile bir tutulmuş, çok 

tehlikeli snfta yer alan maden, metal ve yap işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalşlan 

işlerin yapldğ veya büyük endüstriyel kazalarn olabileceği iş yerlerinde, risk 

değerlendirmesi yaplmamş olmas durdurma sebebi olarak belirtilmiştir. 

Risk değerlendirmesi kavram mevzuatmza yeni girmiş olmakla birlikte içeriği ve 

kullanlan yöntemler yeni değildir. Risk değerlendirmesi kavram 20. yüzyln başlarnda 

güvenilirlik teoreminin oluşturulmas ve kullanlmaya başlanmas sonrasnda telaffuz 

edilmeye başlanmştr. İlk defa NASA tarafndan geliştirilen MIL-STD-882 numaral 

standart bu alandaki gelişmelerin önünü açan ilk sistemli belge olmuştur. Drucker’a göre 

riskleri yönetme ve önlem alma çalşmalar gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler 

arasndaki en önemli farktr.  

İşverenin risk değerlendirmesi yapma veya yaptrma yükümlülüğü 6331 sayl 

Kanun’un 4. ve 10. Maddelerinde ve İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.  

Risk değerlendirmesi; tüm iş yerleri için tasarm veya kuruluş aşamasndan 

başlamak üzere tehlikeleri tanmlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol 

tedbirlerinin kararlaştrlmas, dokümantasyon, yaplan çalşmalarn güncellenmesi ve 

gerektiğinde yenileme aşamalar izlenerek gerçekleştirilir. 

İş yerinde uygulanacak iş sağlğ ve güvenliği tedbirleri, çalşma şekilleri ve 

üretim yöntemleri; çalşanlarn sağlk ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek 

ve iş yerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilecek nitelikte olmaldr. 

İş sağlğ ve güvenliği yönünden çalşma ortamna ve çalşanlarn bu ortamda maruz 

kaldğ risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştrmalarn 

yaplmas sağlanarak ve belirli risklerden etkilenecek çalşanlarn durumu, kullanlacak iş 
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ekipman ile kimyasal madde ve müstahzarlarn seçimi, iş yerinin tertip ve düzeni gibi 

konularn dikkate alnarak risk değerlendirmesi hazrlanr. Tehlikeler tanmlanrken, iş 

yerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler, üretim süreç ve teknikleri, iş ekipmanlar, 

kullanlan maddeler, organizasyon ve hiyerarşik yap, görev, yetki ve sorumluluklar, 

çalşanlarn tecrübe ve düşünceleri, iş kazas kaytlar, iş yerinde meydana gelen ancak 

yaralanma veya ölüme neden olmadğ hâlde iş yeri ya da iş ekipmannn zarara 

uğramasna yol açan olaylara ilişkin kaytlar, ramak kala olay kaytlar, acil durum planlar, 

sağlk ve güvenlik plan vb. konular hakknda bilgiler toplanr. Tehlikelere ilişkin bilgiler 

toplanrken ayn üretim, yöntem ve teknikler ile üretim yapan benzer iş yerlerinde 

meydana gelen iş kazalar ve ortaya çkan meslek hastalklar da değerlendirilebilir. 

Hazrlanan risk değerlendirmesi sonucu işveren, alnacak iş sağlğ ve güvenliği tedbirleri 

ile kullanlmas gereken koruyucu donanm veya ekipman belirler.  

İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk 

değerlendirmesi ekibi işveren veya işveren vekili, iş yerinde sağlk ve güvenlik hizmetini 

yürüten iş güvenliği uzmanlar ile iş yeri hekimleri, iş yerindeki çalşan temsilcileri, iş 

yerindeki destek elemanlar ve iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen 

ve iş yerinde yürütülen çalşmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklar ile riskler 

konusunda bilgi sahibi çalşanlardan oluşur. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek 

olmak üzere iş yeri dşndaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. 

Yaplmş olan risk değerlendirmesi; çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde en 

geç iki ylda bir yenilenir. Ancak; iş yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve 

ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, üretim yönteminde değişiklikler olmas, iş 

kazas, meslek hastalğ veya ramak kala olay meydana gelmesi, çalşma ortam ölçümü ve 

sağlk gözetim sonuçlarna göre gerekli görülmesi ve iş yeri dşndan kaynaklanan ve iş 

yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çkmas gibi durumlarda risk 

değerlendirmesi ihtiyaca göre ksmen ya da tamamen yenilenir. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Sağlğ ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nün 2010-2012 yllar arasnda Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği destekli 

gerçekleştirdiği İSGİP (Türkiye`de İş yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Koşullarnn 

İyileştirilmesi Projesi) raporunda konu ile ilgili şu cümleler bulunmaktadr: “İş sağlğ ve 

güvenliği yönetimi iş yerindeki koşullarn risk değerlendirmesine dayanr. Düzeltici ve 

önleyici önlemler ancak tehlikelerin ve bu tehlikelerin doğurduğu risklerin tespit edilmesi 

yoluyla belirlenebilir. Risk değerlendirmesi, farkl yöntemler kullanlarak yaplabilir. 
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tedbirleri almak yaklaşm hâkimdi. Risk değerlendirmesi ile hedeflenen ise proaktif bir 

yaklaşm olan, meslek hastalğ ve iş kazas meydana gelmeden tüm tehlike ve riskleri 

belirlemek ve çalşma ortam ve koşullarna buna göre düzenleyerek kazalarn meslek 

hastalklarnn oluşumunu önlemektir.  

Ülkemizde daha önce 4857 sayl İş Kanunu’na göre çkarlan ilgili yönetmeliklerde, 

yalnzca tehlikeli kimyasal maddeler bulunduran iş yerleri için yaplmas zorunluluğu 

açkça bulunan risk değerlendirmesi, bugün 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği 

Kanunu’nun kabulü ile bütün iş yerleri için zorunlu hâle getirilmiştir. Kanun’un 25. 

maddesinde risk değerlendirmesi yaplmamas diğer hayati tehlikeler ile bir tutulmuş, çok 

tehlikeli snfta yer alan maden, metal ve yap işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalşlan 

işlerin yapldğ veya büyük endüstriyel kazalarn olabileceği iş yerlerinde, risk 

değerlendirmesi yaplmamş olmas durdurma sebebi olarak belirtilmiştir. 

Risk değerlendirmesi kavram mevzuatmza yeni girmiş olmakla birlikte içeriği ve 

kullanlan yöntemler yeni değildir. Risk değerlendirmesi kavram 20. yüzyln başlarnda 

güvenilirlik teoreminin oluşturulmas ve kullanlmaya başlanmas sonrasnda telaffuz 

edilmeye başlanmştr. İlk defa NASA tarafndan geliştirilen MIL-STD-882 numaral 

standart bu alandaki gelişmelerin önünü açan ilk sistemli belge olmuştur. Drucker’a göre 

riskleri yönetme ve önlem alma çalşmalar gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler 

arasndaki en önemli farktr.  

İşverenin risk değerlendirmesi yapma veya yaptrma yükümlülüğü 6331 sayl 

Kanun’un 4. ve 10. Maddelerinde ve İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.  

Risk değerlendirmesi; tüm iş yerleri için tasarm veya kuruluş aşamasndan 

başlamak üzere tehlikeleri tanmlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol 

tedbirlerinin kararlaştrlmas, dokümantasyon, yaplan çalşmalarn güncellenmesi ve 

gerektiğinde yenileme aşamalar izlenerek gerçekleştirilir. 

İş yerinde uygulanacak iş sağlğ ve güvenliği tedbirleri, çalşma şekilleri ve 

üretim yöntemleri; çalşanlarn sağlk ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek 

ve iş yerinin idari yaplanmasnn her kademesinde uygulanabilecek nitelikte olmaldr. 

İş sağlğ ve güvenliği yönünden çalşma ortamna ve çalşanlarn bu ortamda maruz 

kaldğ risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştrmalarn 

yaplmas sağlanarak ve belirli risklerden etkilenecek çalşanlarn durumu, kullanlacak iş 
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ekipman ile kimyasal madde ve müstahzarlarn seçimi, iş yerinin tertip ve düzeni gibi 

konularn dikkate alnarak risk değerlendirmesi hazrlanr. Tehlikeler tanmlanrken, iş 

yerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler, üretim süreç ve teknikleri, iş ekipmanlar, 

kullanlan maddeler, organizasyon ve hiyerarşik yap, görev, yetki ve sorumluluklar, 

çalşanlarn tecrübe ve düşünceleri, iş kazas kaytlar, iş yerinde meydana gelen ancak 

yaralanma veya ölüme neden olmadğ hâlde iş yeri ya da iş ekipmannn zarara 

uğramasna yol açan olaylara ilişkin kaytlar, ramak kala olay kaytlar, acil durum planlar, 

sağlk ve güvenlik plan vb. konular hakknda bilgiler toplanr. Tehlikelere ilişkin bilgiler 

toplanrken ayn üretim, yöntem ve teknikler ile üretim yapan benzer iş yerlerinde 

meydana gelen iş kazalar ve ortaya çkan meslek hastalklar da değerlendirilebilir. 

Hazrlanan risk değerlendirmesi sonucu işveren, alnacak iş sağlğ ve güvenliği tedbirleri 

ile kullanlmas gereken koruyucu donanm veya ekipman belirler.  

İş Sağlğ ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk 

değerlendirmesi ekibi işveren veya işveren vekili, iş yerinde sağlk ve güvenlik hizmetini 

yürüten iş güvenliği uzmanlar ile iş yeri hekimleri, iş yerindeki çalşan temsilcileri, iş 

yerindeki destek elemanlar ve iş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen 

ve iş yerinde yürütülen çalşmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklar ile riskler 

konusunda bilgi sahibi çalşanlardan oluşur. İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek 

olmak üzere iş yeri dşndaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. 

Yaplmş olan risk değerlendirmesi; çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde en 

geç iki ylda bir yenilenir. Ancak; iş yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve 

ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi, üretim yönteminde değişiklikler olmas, iş 

kazas, meslek hastalğ veya ramak kala olay meydana gelmesi, çalşma ortam ölçümü ve 

sağlk gözetim sonuçlarna göre gerekli görülmesi ve iş yeri dşndan kaynaklanan ve iş 

yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çkmas gibi durumlarda risk 

değerlendirmesi ihtiyaca göre ksmen ya da tamamen yenilenir. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Sağlğ ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nün 2010-2012 yllar arasnda Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği destekli 

gerçekleştirdiği İSGİP (Türkiye`de İş yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Koşullarnn 

İyileştirilmesi Projesi) raporunda konu ile ilgili şu cümleler bulunmaktadr: “İş sağlğ ve 

güvenliği yönetimi iş yerindeki koşullarn risk değerlendirmesine dayanr. Düzeltici ve 

önleyici önlemler ancak tehlikelerin ve bu tehlikelerin doğurduğu risklerin tespit edilmesi 

yoluyla belirlenebilir. Risk değerlendirmesi, farkl yöntemler kullanlarak yaplabilir. 



‒ 166 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

163 

İSGİP Projesi "Yer Alt Kömür Ocaklar İşletmeciliği için 3T Risk Değerlendirmesi" 

yönteminin kullanlmasn tavsiye etmektedir.  

Hem AB hem de Türk mevzuat, işverenin çalşma ortamndaki güvenlik ve sağlk 

risklerini tespit etmekle yükümlü olduğu ilkesine dayanlarak hazrlanmştr. O hâlde, 

tehlikeler ortadan kaldrlamyorsa işveren, bu tehlikelerin sağlk üzerindeki olas etkilerini 

değerlendirerek kazalar ve hastalklar önlemek için gerekli kontrol önlemlerini almak 

zorundadr. 

İşletmedeki çalşanlarn tamamnn dolayl ya da dolaysz şekilde risk 

değerlendirmesine katlmalar gerekir. Bulunan riskler konusunda mühendislere, 

nezaretçilere ve çalşanlara veya çalşan temsilcilerine bilgi verilmelidir. Verilecek talimat 

ve eğitimler, risk değerlendirme sürecini ve çalşma ortamnda yaplacak iyileştirmeleri 

kolaylaştracaktr.”  

1.4. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE ÜRETİM YÖNTEMLERİ  

Kömür oluşumlar sedimanter tipte olup damar veya büyük kalnlk gösteren 

yataklardr. Kömürleşme derecelerine göre taş kömürü, linyit ve turba olarak bulunurlar. 

Bunlardan taş kömürü yataklar derinlerde bulunduğundan, genellikle yer alt işletmeciliği 

ile üretilirler. Dünyada açk işletmecilikle çalşanlarn says ise çok azdr. Buna karşn 

linyitler kömürleşme derecelerine göre derinlerde veya yeryüzüne yakn bulunurlar. 

Dolaysyla bu tip oluşumlarda yer alt ve açk işletmecilik uygulanr. Diğer tip kömür 

yataklar ise işletilmeleri ekonomik oluyorsa açk işletmecilikle üretilirler.  

Kömür yataklar metalik maden yataklarna kyasla daha çok tabaka hâlinde 

(damar) bir yapya sahip olduklarndan bunlarda uygulanan üretim yöntemleri, metalik 

maden yataklarndan farkldr. 

Yer alt kömür üretim yöntemleri; yatağn oluşum şekli, kalnlğ, eğimi ve 

yaygnlğ göz önünde tutularak daha çok kömür kazsnn yapldğ arna göre snflara 

ayrlr. Bunun yannda kaz yapldktan sonra açlan boşluk ve havann kontrol altnda 

tutulabilme durumlarna göre snflama bulunursa da yaygn değildir. 

1.4.1. Uzun Kaz Arnl Üretim Yöntemleri 

Tabaka şeklinde yaygnlk gösteren maden yataklarnda özellikle kömür 

damarlarnda uygulanr. Üretime başlamak için yaplmas gereken hazrlklarn az olmas 

yannda fazla üretim yaplabilmesi ve iş yerinin kontrol kolaylğ yöntemin 
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üstünlüklerindendir. 

Uzun Ayak 

Uzun ayak üretim yöntemi, 3-4 m kalnlğnda 40° eğime kadar olan kömür 

yataklarnda uygulanan bir yöntemdir. Yöntem birbirinden belirli uzaklkta ve damar 

içerisinde yatay sürülen iki galerinin, yine damar içerisinde, damarn eğimine göre meyil 

yönünde sürülen bir baca ile birleştirilmesi ve buradan damar doğrultusu yani yatay yönde 

ilerleme sağlayacak şekilde üretime başlanmas esasna dayanr. Damar tavan ve tabanna 

paralel dilimlere ayrmak koşuluyla kaln damarlarda da uygulanabilir. Üretim panolar 

genellikle kare veya dikdörtgen şeklindeki damar kesimleri hâlinde hazrlanr. Ayak ismi 

verilen panonun alt ve üst yollarn birleştiren ve tahkimat ile açk tutulan boşlukta yaplan 

işlemler şunlardr: Kaz, nakliye ve kaz ile açlan boşluğa dolgu yaplmas veya göçertmeli 

çalşmada tahkimatn öne alnarak ayak arkasnn göçmesinin sağlanmas. Bu boşluğun 

uzunluğu kaz yaplan ksmn uzunluğu kadar olup, nakliyat aracnn uzunluğuna eşittir. 

Ayağn genişliği yani kaz arn ile ayak arkas mesafe en az 0,8-1,5 m en fazla 4,5-6 m 

kadardr. Üretim yapldkça arn ilerlemekte, gerideki ayak arkas ya göçertilmekte ya da 

dolgu yaplmaktadr.  

Kaz kömürün cinsine ve tavann durumuna göre patlayc madde, martopikör, 

potkabaç makinesi, kömür saban veya kesici yükleyici makine ile yaplr. 

Uzun ayaklarn düzenlenmesi, ilerletimli ve dönümlü olarak yaplmaktadr. 

İlerletimli uzun ayakta taban yolu kaz arnnn önünde ilerler. Ayak arn ilerledikçe bu 

galeri de sürülür. Kazlan kömür bu taban yoluna yani nakliyat yoluna sevk edilir. 

Dönümlü uzun ayakta ise taban yollar önce sürülür. Pano sonunda kaz arn (ayak) 

oluşturulur ve geriye doğru üretim yaplr. 

Ayak uzunluğuna pek çok faktörün etkisi vardr. Nakliyat araçlar, kaz cinsi, dolgu 

şekli, damarn yaps, yan taşn yaps, damar kalnlğ, metan oluşumu, hava scaklğ, 

günlük ilerleme, ocağn kapasitesi, işçi says bu faktörler arasnda saylabilir. Ayak içi 

nakliye arac olarak genellikle zincirli oluklar kullanlr.  

Meyil Yükselme Yönündeki Uzun Ayak 

Damarn eğimi yönünde düzenlenmiş (yükselen ayak) uzun ayakta kaz, meyilin 

yükselme yönünde yaplr. Damar eğiminin fazla olmas hâlinde kömür düşme tehlikesi ve 

ayak içi nakliyat donanmlarnn yerleştirme güçlüğünden dolay ancak yatk ve orta 
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üstünlüklerindendir. 

Uzun Ayak 

Uzun ayak üretim yöntemi, 3-4 m kalnlğnda 40° eğime kadar olan kömür 

yataklarnda uygulanan bir yöntemdir. Yöntem birbirinden belirli uzaklkta ve damar 

içerisinde yatay sürülen iki galerinin, yine damar içerisinde, damarn eğimine göre meyil 

yönünde sürülen bir baca ile birleştirilmesi ve buradan damar doğrultusu yani yatay yönde 

ilerleme sağlayacak şekilde üretime başlanmas esasna dayanr. Damar tavan ve tabanna 

paralel dilimlere ayrmak koşuluyla kaln damarlarda da uygulanabilir. Üretim panolar 

genellikle kare veya dikdörtgen şeklindeki damar kesimleri hâlinde hazrlanr. Ayak ismi 

verilen panonun alt ve üst yollarn birleştiren ve tahkimat ile açk tutulan boşlukta yaplan 

işlemler şunlardr: Kaz, nakliye ve kaz ile açlan boşluğa dolgu yaplmas veya göçertmeli 

çalşmada tahkimatn öne alnarak ayak arkasnn göçmesinin sağlanmas. Bu boşluğun 

uzunluğu kaz yaplan ksmn uzunluğu kadar olup, nakliyat aracnn uzunluğuna eşittir. 

Ayağn genişliği yani kaz arn ile ayak arkas mesafe en az 0,8-1,5 m en fazla 4,5-6 m 

kadardr. Üretim yapldkça arn ilerlemekte, gerideki ayak arkas ya göçertilmekte ya da 

dolgu yaplmaktadr.  

Kaz kömürün cinsine ve tavann durumuna göre patlayc madde, martopikör, 

potkabaç makinesi, kömür saban veya kesici yükleyici makine ile yaplr. 

Uzun ayaklarn düzenlenmesi, ilerletimli ve dönümlü olarak yaplmaktadr. 

İlerletimli uzun ayakta taban yolu kaz arnnn önünde ilerler. Ayak arn ilerledikçe bu 

galeri de sürülür. Kazlan kömür bu taban yoluna yani nakliyat yoluna sevk edilir. 

Dönümlü uzun ayakta ise taban yollar önce sürülür. Pano sonunda kaz arn (ayak) 

oluşturulur ve geriye doğru üretim yaplr. 

Ayak uzunluğuna pek çok faktörün etkisi vardr. Nakliyat araçlar, kaz cinsi, dolgu 

şekli, damarn yaps, yan taşn yaps, damar kalnlğ, metan oluşumu, hava scaklğ, 

günlük ilerleme, ocağn kapasitesi, işçi says bu faktörler arasnda saylabilir. Ayak içi 

nakliye arac olarak genellikle zincirli oluklar kullanlr.  

Meyil Yükselme Yönündeki Uzun Ayak 

Damarn eğimi yönünde düzenlenmiş (yükselen ayak) uzun ayakta kaz, meyilin 

yükselme yönünde yaplr. Damar eğiminin fazla olmas hâlinde kömür düşme tehlikesi ve 

ayak içi nakliyat donanmlarnn yerleştirme güçlüğünden dolay ancak yatk ve orta 
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kalnlktaki damarlarda uygulanr. 

Ayak hazrlğ, alt ve üst taban yollar (hava dönüş yolu ve nakliyat yolu) ile bu 

yollar birbirine bağlayan ve havann geçişi ile dolgu malzemesinin ayak içerisine 

getirilmesini ve kömür naklini sağlayan başyukardan ibarettir. Tek ve çift kaz arnl 

olabilirler. 

Göçertmeli Uzun Ayak 

Ayak arkasnn göçertilmesi ile ilerlemeye devam edilir. Göçertme işleminin daima 

düzenli bir şekilde yaplmas, mümkünse her have ilerlemesinden sonra ayak arkasndan 

ayn miktarda göçertilmesi uygun olur. Ayak arkasnn göçertilmesi ile tavann askda 

kalarak kaz arnna büyük basnçlarn gelmesi önlenmektedir. Dolaysyla yükü alnmş 

tavan altnda rahat bir çalşma ortam elde edilmektedir. Kömür alndktan sonra tavann 

göçerek açlan boşluğu iyi bir şekilde doldurmas, ancak tavann mümkün olduğunca fazla 

yüksekliğe kadar krlmas ile mümkün olur. Krlmş kayacn kapladğ hacim daha fazla 

olacağndan boşluğun göçük malzemesi ile dolmas kolaylaşr. Tavan kendiliğinden 

göçmezse patlayc kullanlr. Çok sağlam tavanlarda dolgulu çalşmak daha avantajldr. 

Killi şist, kumlu şist ve tabaka hâlindeki kum taşlarnn göçmeye yatknlğ, kaln 

tabakal kum taşlar ve kuvarsitlere kyasla daha fazladr. Tavan tabakalarnn göçtüğü 

yükseklik, damarn kalnlğna ve kayacn kabarma faktörüne bağldr. Kural olarak bu 

yükseklik, damar kalnlğnn 2-3 kat kadar alnabilir. Keza taban tabakalarnn cinsi de 

ayağn düzenlenmesinde etkendir. Tavan ağrlğ tahkimat üzerine bineceğinden taban 

sağlam ise fazla tahkimat direğine gerek kalmaz. Yumuşak tabanlar tahkimat açsndan 

problem yaratr. 

Göçertmeli ayaklarda damar kalnlğ arttkça ve meyil fazlalaştkça tavan kontrolü 

zorlaşacağndan kalnlk ve eğim önemli bir faktör olarak karşmza çkar. Ocak yangn 

tehlikesi de göçertmeli uzun ayak uygulanmasn kstlayabilir. Ocak yangnlar üretim 

yaplan damarn üzerinde kendi kendine yanmaya yatkn ince bir damarn veya bitümlü 

şistlerin olmas ve bunlarn göçertme esnasnda ayak arkasna gelmesi neticesinde de 

görülmektedir. 

Kaln Damarlarda Uzun Ayak (Dilimli Ayak) 

Dilimli ayak denilen yöntemin uygulanabilmesi için damar tavan ve tabana paralel 

dilimlere ayrmak gerekir. Damar içerisindeki ara kesmeler dilim kalnlklarnda esas 
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yönteminin kullanlmasn tavsiye etmektedir.  

Hem AB hem de Türk mevzuat, işverenin çalşma ortamndaki güvenlik ve sağlk 

risklerini tespit etmekle yükümlü olduğu ilkesine dayanlarak hazrlanmştr. O hâlde, 

tehlikeler ortadan kaldrlamyorsa işveren, bu tehlikelerin sağlk üzerindeki olas etkilerini 

değerlendirerek kazalar ve hastalklar önlemek için gerekli kontrol önlemlerini almak 

zorundadr. 

İşletmedeki çalşanlarn tamamnn dolayl ya da dolaysz şekilde risk 

değerlendirmesine katlmalar gerekir. Bulunan riskler konusunda mühendislere, 

nezaretçilere ve çalşanlara veya çalşan temsilcilerine bilgi verilmelidir. Verilecek talimat 

ve eğitimler, risk değerlendirme sürecini ve çalşma ortamnda yaplacak iyileştirmeleri 

kolaylaştracaktr.”  

1.4. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE ÜRETİM YÖNTEMLERİ  

Kömür oluşumlar sedimanter tipte olup damar veya büyük kalnlk gösteren 

yataklardr. Kömürleşme derecelerine göre taş kömürü, linyit ve turba olarak bulunurlar. 

Bunlardan taş kömürü yataklar derinlerde bulunduğundan, genellikle yer alt işletmeciliği 

ile üretilirler. Dünyada açk işletmecilikle çalşanlarn says ise çok azdr. Buna karşn 

linyitler kömürleşme derecelerine göre derinlerde veya yeryüzüne yakn bulunurlar. 

Dolaysyla bu tip oluşumlarda yer alt ve açk işletmecilik uygulanr. Diğer tip kömür 

yataklar ise işletilmeleri ekonomik oluyorsa açk işletmecilikle üretilirler.  

Kömür yataklar metalik maden yataklarna kyasla daha çok tabaka hâlinde 

(damar) bir yapya sahip olduklarndan bunlarda uygulanan üretim yöntemleri, metalik 

maden yataklarndan farkldr. 

Yer alt kömür üretim yöntemleri; yatağn oluşum şekli, kalnlğ, eğimi ve 

yaygnlğ göz önünde tutularak daha çok kömür kazsnn yapldğ arna göre snflara 

ayrlr. Bunun yannda kaz yapldktan sonra açlan boşluk ve havann kontrol altnda 

tutulabilme durumlarna göre snflama bulunursa da yaygn değildir. 

1.4.1. Uzun Kaz Arnl Üretim Yöntemleri 

Tabaka şeklinde yaygnlk gösteren maden yataklarnda özellikle kömür 

damarlarnda uygulanr. Üretime başlamak için yaplmas gereken hazrlklarn az olmas 

yannda fazla üretim yaplabilmesi ve iş yerinin kontrol kolaylğ yöntemin 
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üstünlüklerindendir. 

Uzun Ayak 

Uzun ayak üretim yöntemi, 3-4 m kalnlğnda 40° eğime kadar olan kömür 

yataklarnda uygulanan bir yöntemdir. Yöntem birbirinden belirli uzaklkta ve damar 

içerisinde yatay sürülen iki galerinin, yine damar içerisinde, damarn eğimine göre meyil 

yönünde sürülen bir baca ile birleştirilmesi ve buradan damar doğrultusu yani yatay yönde 

ilerleme sağlayacak şekilde üretime başlanmas esasna dayanr. Damar tavan ve tabanna 

paralel dilimlere ayrmak koşuluyla kaln damarlarda da uygulanabilir. Üretim panolar 

genellikle kare veya dikdörtgen şeklindeki damar kesimleri hâlinde hazrlanr. Ayak ismi 

verilen panonun alt ve üst yollarn birleştiren ve tahkimat ile açk tutulan boşlukta yaplan 

işlemler şunlardr: Kaz, nakliye ve kaz ile açlan boşluğa dolgu yaplmas veya göçertmeli 

çalşmada tahkimatn öne alnarak ayak arkasnn göçmesinin sağlanmas. Bu boşluğun 

uzunluğu kaz yaplan ksmn uzunluğu kadar olup, nakliyat aracnn uzunluğuna eşittir. 

Ayağn genişliği yani kaz arn ile ayak arkas mesafe en az 0,8-1,5 m en fazla 4,5-6 m 

kadardr. Üretim yapldkça arn ilerlemekte, gerideki ayak arkas ya göçertilmekte ya da 

dolgu yaplmaktadr.  

Kaz kömürün cinsine ve tavann durumuna göre patlayc madde, martopikör, 

potkabaç makinesi, kömür saban veya kesici yükleyici makine ile yaplr. 

Uzun ayaklarn düzenlenmesi, ilerletimli ve dönümlü olarak yaplmaktadr. 

İlerletimli uzun ayakta taban yolu kaz arnnn önünde ilerler. Ayak arn ilerledikçe bu 

galeri de sürülür. Kazlan kömür bu taban yoluna yani nakliyat yoluna sevk edilir. 

Dönümlü uzun ayakta ise taban yollar önce sürülür. Pano sonunda kaz arn (ayak) 

oluşturulur ve geriye doğru üretim yaplr. 

Ayak uzunluğuna pek çok faktörün etkisi vardr. Nakliyat araçlar, kaz cinsi, dolgu 

şekli, damarn yaps, yan taşn yaps, damar kalnlğ, metan oluşumu, hava scaklğ, 

günlük ilerleme, ocağn kapasitesi, işçi says bu faktörler arasnda saylabilir. Ayak içi 

nakliye arac olarak genellikle zincirli oluklar kullanlr.  

Meyil Yükselme Yönündeki Uzun Ayak 

Damarn eğimi yönünde düzenlenmiş (yükselen ayak) uzun ayakta kaz, meyilin 

yükselme yönünde yaplr. Damar eğiminin fazla olmas hâlinde kömür düşme tehlikesi ve 

ayak içi nakliyat donanmlarnn yerleştirme güçlüğünden dolay ancak yatk ve orta 
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üstünlüklerindendir. 

Uzun Ayak 

Uzun ayak üretim yöntemi, 3-4 m kalnlğnda 40° eğime kadar olan kömür 

yataklarnda uygulanan bir yöntemdir. Yöntem birbirinden belirli uzaklkta ve damar 

içerisinde yatay sürülen iki galerinin, yine damar içerisinde, damarn eğimine göre meyil 

yönünde sürülen bir baca ile birleştirilmesi ve buradan damar doğrultusu yani yatay yönde 

ilerleme sağlayacak şekilde üretime başlanmas esasna dayanr. Damar tavan ve tabanna 

paralel dilimlere ayrmak koşuluyla kaln damarlarda da uygulanabilir. Üretim panolar 

genellikle kare veya dikdörtgen şeklindeki damar kesimleri hâlinde hazrlanr. Ayak ismi 

verilen panonun alt ve üst yollarn birleştiren ve tahkimat ile açk tutulan boşlukta yaplan 

işlemler şunlardr: Kaz, nakliye ve kaz ile açlan boşluğa dolgu yaplmas veya göçertmeli 

çalşmada tahkimatn öne alnarak ayak arkasnn göçmesinin sağlanmas. Bu boşluğun 

uzunluğu kaz yaplan ksmn uzunluğu kadar olup, nakliyat aracnn uzunluğuna eşittir. 

Ayağn genişliği yani kaz arn ile ayak arkas mesafe en az 0,8-1,5 m en fazla 4,5-6 m 

kadardr. Üretim yapldkça arn ilerlemekte, gerideki ayak arkas ya göçertilmekte ya da 

dolgu yaplmaktadr.  

Kaz kömürün cinsine ve tavann durumuna göre patlayc madde, martopikör, 

potkabaç makinesi, kömür saban veya kesici yükleyici makine ile yaplr. 

Uzun ayaklarn düzenlenmesi, ilerletimli ve dönümlü olarak yaplmaktadr. 

İlerletimli uzun ayakta taban yolu kaz arnnn önünde ilerler. Ayak arn ilerledikçe bu 

galeri de sürülür. Kazlan kömür bu taban yoluna yani nakliyat yoluna sevk edilir. 

Dönümlü uzun ayakta ise taban yollar önce sürülür. Pano sonunda kaz arn (ayak) 

oluşturulur ve geriye doğru üretim yaplr. 

Ayak uzunluğuna pek çok faktörün etkisi vardr. Nakliyat araçlar, kaz cinsi, dolgu 

şekli, damarn yaps, yan taşn yaps, damar kalnlğ, metan oluşumu, hava scaklğ, 

günlük ilerleme, ocağn kapasitesi, işçi says bu faktörler arasnda saylabilir. Ayak içi 

nakliye arac olarak genellikle zincirli oluklar kullanlr.  

Meyil Yükselme Yönündeki Uzun Ayak 

Damarn eğimi yönünde düzenlenmiş (yükselen ayak) uzun ayakta kaz, meyilin 

yükselme yönünde yaplr. Damar eğiminin fazla olmas hâlinde kömür düşme tehlikesi ve 

ayak içi nakliyat donanmlarnn yerleştirme güçlüğünden dolay ancak yatk ve orta 
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kalnlktaki damarlarda uygulanr. 

Ayak hazrlğ, alt ve üst taban yollar (hava dönüş yolu ve nakliyat yolu) ile bu 

yollar birbirine bağlayan ve havann geçişi ile dolgu malzemesinin ayak içerisine 

getirilmesini ve kömür naklini sağlayan başyukardan ibarettir. Tek ve çift kaz arnl 

olabilirler. 

Göçertmeli Uzun Ayak 

Ayak arkasnn göçertilmesi ile ilerlemeye devam edilir. Göçertme işleminin daima 

düzenli bir şekilde yaplmas, mümkünse her have ilerlemesinden sonra ayak arkasndan 

ayn miktarda göçertilmesi uygun olur. Ayak arkasnn göçertilmesi ile tavann askda 

kalarak kaz arnna büyük basnçlarn gelmesi önlenmektedir. Dolaysyla yükü alnmş 

tavan altnda rahat bir çalşma ortam elde edilmektedir. Kömür alndktan sonra tavann 

göçerek açlan boşluğu iyi bir şekilde doldurmas, ancak tavann mümkün olduğunca fazla 

yüksekliğe kadar krlmas ile mümkün olur. Krlmş kayacn kapladğ hacim daha fazla 

olacağndan boşluğun göçük malzemesi ile dolmas kolaylaşr. Tavan kendiliğinden 

göçmezse patlayc kullanlr. Çok sağlam tavanlarda dolgulu çalşmak daha avantajldr. 

Killi şist, kumlu şist ve tabaka hâlindeki kum taşlarnn göçmeye yatknlğ, kaln 

tabakal kum taşlar ve kuvarsitlere kyasla daha fazladr. Tavan tabakalarnn göçtüğü 

yükseklik, damarn kalnlğna ve kayacn kabarma faktörüne bağldr. Kural olarak bu 

yükseklik, damar kalnlğnn 2-3 kat kadar alnabilir. Keza taban tabakalarnn cinsi de 

ayağn düzenlenmesinde etkendir. Tavan ağrlğ tahkimat üzerine bineceğinden taban 

sağlam ise fazla tahkimat direğine gerek kalmaz. Yumuşak tabanlar tahkimat açsndan 

problem yaratr. 

Göçertmeli ayaklarda damar kalnlğ arttkça ve meyil fazlalaştkça tavan kontrolü 

zorlaşacağndan kalnlk ve eğim önemli bir faktör olarak karşmza çkar. Ocak yangn 

tehlikesi de göçertmeli uzun ayak uygulanmasn kstlayabilir. Ocak yangnlar üretim 

yaplan damarn üzerinde kendi kendine yanmaya yatkn ince bir damarn veya bitümlü 

şistlerin olmas ve bunlarn göçertme esnasnda ayak arkasna gelmesi neticesinde de 

görülmektedir. 

Kaln Damarlarda Uzun Ayak (Dilimli Ayak) 

Dilimli ayak denilen yöntemin uygulanabilmesi için damar tavan ve tabana paralel 

dilimlere ayrmak gerekir. Damar içerisindeki ara kesmeler dilim kalnlklarnda esas 
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kalnlktaki damarlarda uygulanr. 

Ayak hazrlğ, alt ve üst taban yollar (hava dönüş yolu ve nakliyat yolu) ile bu 

yollar birbirine bağlayan ve havann geçişi ile dolgu malzemesinin ayak içerisine 

getirilmesini ve kömür naklini sağlayan başyukardan ibarettir. Tek ve çift kaz arnl 

olabilirler. 

Göçertmeli Uzun Ayak 

Ayak arkasnn göçertilmesi ile ilerlemeye devam edilir. Göçertme işleminin daima 

düzenli bir şekilde yaplmas, mümkünse her have ilerlemesinden sonra ayak arkasndan 

ayn miktarda göçertilmesi uygun olur. Ayak arkasnn göçertilmesi ile tavann askda 

kalarak kaz arnna büyük basnçlarn gelmesi önlenmektedir. Dolaysyla yükü alnmş 

tavan altnda rahat bir çalşma ortam elde edilmektedir. Kömür alndktan sonra tavann 

göçerek açlan boşluğu iyi bir şekilde doldurmas, ancak tavann mümkün olduğunca fazla 

yüksekliğe kadar krlmas ile mümkün olur. Krlmş kayacn kapladğ hacim daha fazla 

olacağndan boşluğun göçük malzemesi ile dolmas kolaylaşr. Tavan kendiliğinden 

göçmezse patlayc kullanlr. Çok sağlam tavanlarda dolgulu çalşmak daha avantajldr. 

Killi şist, kumlu şist ve tabaka hâlindeki kum taşlarnn göçmeye yatknlğ, kaln 

tabakal kum taşlar ve kuvarsitlere kyasla daha fazladr. Tavan tabakalarnn göçtüğü 

yükseklik, damarn kalnlğna ve kayacn kabarma faktörüne bağldr. Kural olarak bu 

yükseklik, damar kalnlğnn 2-3 kat kadar alnabilir. Keza taban tabakalarnn cinsi de 

ayağn düzenlenmesinde etkendir. Tavan ağrlğ tahkimat üzerine bineceğinden taban 

sağlam ise fazla tahkimat direğine gerek kalmaz. Yumuşak tabanlar tahkimat açsndan 

problem yaratr. 

Göçertmeli ayaklarda damar kalnlğ arttkça ve meyil fazlalaştkça tavan kontrolü 

zorlaşacağndan kalnlk ve eğim önemli bir faktör olarak karşmza çkar. Ocak yangn 

tehlikesi de göçertmeli uzun ayak uygulanmasn kstlayabilir. Ocak yangnlar üretim 

yaplan damarn üzerinde kendi kendine yanmaya yatkn ince bir damarn veya bitümlü 

şistlerin olmas ve bunlarn göçertme esnasnda ayak arkasna gelmesi neticesinde de 

görülmektedir. 

Kaln Damarlarda Uzun Ayak (Dilimli Ayak) 

Dilimli ayak denilen yöntemin uygulanabilmesi için damar tavan ve tabana paralel 

dilimlere ayrmak gerekir. Damar içerisindeki ara kesmeler dilim kalnlklarnda esas 
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alnabilir. Dilimlerde ayr ayr uzun ayak yöntemi uygulanr.  

Her ne kadar dilimlerde üretim müstakilen yaplacakmş gibi görünse de üretim 

srasnda alt ve üst dilimin etkisi daima vardr. Burada üzerinde karar verilmesi gereken 

hususlar; önce alt sonra üst dilimin veya üst dilim alndktan sonra alt dilimin veyahut 

dilimlerin ayn zamanda fakat ksa mesafelerle arka arkaya kazlmas veya bir panoda bir 

dilim tamamen bitirildikten sonra diğer dilimde üretime başlanmasdr.  

Kömür kendi kendine yanmaya yatkn ise veya tektonizmadan dolay arzal bir 

yap arz ediyorsa, önce üst, daha sonra srayla alttaki dilimler alnmaldr. Bu şekilde 

göçertmeli de çalşlabilir. Alt dilimden üst dilime doğru üretim yaplyorsa, göçertmeli 

çalşma ancak en üst dilimde uygulanabilir. 

Dilimler belirli aralklarla ayn anda kazlyorsa, ayaklar arasndaki uzaklklar üst 

dilimin önceden alnmas hâlinde daha fazla, ters işlem hâlinde daha az olur. Bunun 

nedeni, dolgu veya göçüğün alttaki dilimin tavan olacağndan, uzun bir süre 

bekletilmesiyle skşp sertleşmesinin sağlanmasdr. 

Damar içinde ara kesme varsa, bekleme süresi önemli olmamakta, ayaklar 

birbirlerini daha yakn aralklarla takip edebilmektedir. 

Kaln damar kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden 

farkllklar gösterir. Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman 

gözlenen memnuniyet, zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas 

srasnda yerini kayglara ve problemlere brakr. 

Diyagonal Ayak (Çapraz Ayak) 

Damar meyli 40 dereceye kadar olan yataklarda uzun ayak başar ile uygulanabilir. 

Fakat damar meyli arttkça, kazanlan kömürün aşağ yuvarlanmas büyük tehlikeler 

yaratabilir. Bu bakmdan ayak meylinin azaltlmas gerekir. Yeni ayak hazrlğ için 

sürülen başyukar, damarn meyli yönünde değil, meyil yönünde çapraz bir aç altnda 

açlr.  

Diyagonal ayaklarda üretim, uzun ayaklarda olduğu gibi ilerletimli ve dönümlü 

olmak üzere uygulanmaktadr. 

Diyagonal ayaklarda dört türlü kaz şekli vardr. Bunlar:  

1) İnce şeritler hâlinde kaz,
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alnabilir. Dilimlerde ayr ayr uzun ayak yöntemi uygulanr.  

Her ne kadar dilimlerde üretim müstakilen yaplacakmş gibi görünse de üretim 

srasnda alt ve üst dilimin etkisi daima vardr. Burada üzerinde karar verilmesi gereken 

hususlar; önce alt sonra üst dilimin veya üst dilim alndktan sonra alt dilimin veyahut 

dilimlerin ayn zamanda fakat ksa mesafelerle arka arkaya kazlmas veya bir panoda bir 

dilim tamamen bitirildikten sonra diğer dilimde üretime başlanmasdr.  

Kömür kendi kendine yanmaya yatkn ise veya tektonizmadan dolay arzal bir 

yap arz ediyorsa, önce üst, daha sonra srayla alttaki dilimler alnmaldr. Bu şekilde 

göçertmeli de çalşlabilir. Alt dilimden üst dilime doğru üretim yaplyorsa, göçertmeli 

çalşma ancak en üst dilimde uygulanabilir. 

Dilimler belirli aralklarla ayn anda kazlyorsa, ayaklar arasndaki uzaklklar üst 

dilimin önceden alnmas hâlinde daha fazla, ters işlem hâlinde daha az olur. Bunun 

nedeni, dolgu veya göçüğün alttaki dilimin tavan olacağndan, uzun bir süre 

bekletilmesiyle skşp sertleşmesinin sağlanmasdr. 

Damar içinde ara kesme varsa, bekleme süresi önemli olmamakta, ayaklar 

birbirlerini daha yakn aralklarla takip edebilmektedir. 

Kaln damar kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden 

farkllklar gösterir. Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman 

gözlenen memnuniyet, zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas 

srasnda yerini kayglara ve problemlere brakr. 

Diyagonal Ayak (Çapraz Ayak) 

Damar meyli 40 dereceye kadar olan yataklarda uzun ayak başar ile uygulanabilir. 

Fakat damar meyli arttkça, kazanlan kömürün aşağ yuvarlanmas büyük tehlikeler 

yaratabilir. Bu bakmdan ayak meylinin azaltlmas gerekir. Yeni ayak hazrlğ için 

sürülen başyukar, damarn meyli yönünde değil, meyil yönünde çapraz bir aç altnda 

açlr.  

Diyagonal ayaklarda üretim, uzun ayaklarda olduğu gibi ilerletimli ve dönümlü 

olmak üzere uygulanmaktadr. 

Diyagonal ayaklarda dört türlü kaz şekli vardr. Bunlar:  

1) İnce şeritler hâlinde kaz,
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kalnlktaki damarlarda uygulanr. 

Ayak hazrlğ, alt ve üst taban yollar (hava dönüş yolu ve nakliyat yolu) ile bu 

yollar birbirine bağlayan ve havann geçişi ile dolgu malzemesinin ayak içerisine 

getirilmesini ve kömür naklini sağlayan başyukardan ibarettir. Tek ve çift kaz arnl 

olabilirler. 

Göçertmeli Uzun Ayak 

Ayak arkasnn göçertilmesi ile ilerlemeye devam edilir. Göçertme işleminin daima 

düzenli bir şekilde yaplmas, mümkünse her have ilerlemesinden sonra ayak arkasndan 

ayn miktarda göçertilmesi uygun olur. Ayak arkasnn göçertilmesi ile tavann askda 

kalarak kaz arnna büyük basnçlarn gelmesi önlenmektedir. Dolaysyla yükü alnmş 

tavan altnda rahat bir çalşma ortam elde edilmektedir. Kömür alndktan sonra tavann 

göçerek açlan boşluğu iyi bir şekilde doldurmas, ancak tavann mümkün olduğunca fazla 

yüksekliğe kadar krlmas ile mümkün olur. Krlmş kayacn kapladğ hacim daha fazla 

olacağndan boşluğun göçük malzemesi ile dolmas kolaylaşr. Tavan kendiliğinden 

göçmezse patlayc kullanlr. Çok sağlam tavanlarda dolgulu çalşmak daha avantajldr. 

Killi şist, kumlu şist ve tabaka hâlindeki kum taşlarnn göçmeye yatknlğ, kaln 

tabakal kum taşlar ve kuvarsitlere kyasla daha fazladr. Tavan tabakalarnn göçtüğü 

yükseklik, damarn kalnlğna ve kayacn kabarma faktörüne bağldr. Kural olarak bu 

yükseklik, damar kalnlğnn 2-3 kat kadar alnabilir. Keza taban tabakalarnn cinsi de 

ayağn düzenlenmesinde etkendir. Tavan ağrlğ tahkimat üzerine bineceğinden taban 

sağlam ise fazla tahkimat direğine gerek kalmaz. Yumuşak tabanlar tahkimat açsndan 

problem yaratr. 

Göçertmeli ayaklarda damar kalnlğ arttkça ve meyil fazlalaştkça tavan kontrolü 

zorlaşacağndan kalnlk ve eğim önemli bir faktör olarak karşmza çkar. Ocak yangn 

tehlikesi de göçertmeli uzun ayak uygulanmasn kstlayabilir. Ocak yangnlar üretim 

yaplan damarn üzerinde kendi kendine yanmaya yatkn ince bir damarn veya bitümlü 

şistlerin olmas ve bunlarn göçertme esnasnda ayak arkasna gelmesi neticesinde de 

görülmektedir. 

Kaln Damarlarda Uzun Ayak (Dilimli Ayak) 

Dilimli ayak denilen yöntemin uygulanabilmesi için damar tavan ve tabana paralel 

dilimlere ayrmak gerekir. Damar içerisindeki ara kesmeler dilim kalnlklarnda esas 
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alnabilir. Dilimlerde ayr ayr uzun ayak yöntemi uygulanr.  

Her ne kadar dilimlerde üretim müstakilen yaplacakmş gibi görünse de üretim 

srasnda alt ve üst dilimin etkisi daima vardr. Burada üzerinde karar verilmesi gereken 

hususlar; önce alt sonra üst dilimin veya üst dilim alndktan sonra alt dilimin veyahut 

dilimlerin ayn zamanda fakat ksa mesafelerle arka arkaya kazlmas veya bir panoda bir 

dilim tamamen bitirildikten sonra diğer dilimde üretime başlanmasdr.  

Kömür kendi kendine yanmaya yatkn ise veya tektonizmadan dolay arzal bir 

yap arz ediyorsa, önce üst, daha sonra srayla alttaki dilimler alnmaldr. Bu şekilde 

göçertmeli de çalşlabilir. Alt dilimden üst dilime doğru üretim yaplyorsa, göçertmeli 

çalşma ancak en üst dilimde uygulanabilir. 

Dilimler belirli aralklarla ayn anda kazlyorsa, ayaklar arasndaki uzaklklar üst 

dilimin önceden alnmas hâlinde daha fazla, ters işlem hâlinde daha az olur. Bunun 

nedeni, dolgu veya göçüğün alttaki dilimin tavan olacağndan, uzun bir süre 

bekletilmesiyle skşp sertleşmesinin sağlanmasdr. 

Damar içinde ara kesme varsa, bekleme süresi önemli olmamakta, ayaklar 

birbirlerini daha yakn aralklarla takip edebilmektedir. 

Kaln damar kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden 

farkllklar gösterir. Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman 

gözlenen memnuniyet, zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas 

srasnda yerini kayglara ve problemlere brakr. 

Diyagonal Ayak (Çapraz Ayak) 

Damar meyli 40 dereceye kadar olan yataklarda uzun ayak başar ile uygulanabilir. 

Fakat damar meyli arttkça, kazanlan kömürün aşağ yuvarlanmas büyük tehlikeler 

yaratabilir. Bu bakmdan ayak meylinin azaltlmas gerekir. Yeni ayak hazrlğ için 

sürülen başyukar, damarn meyli yönünde değil, meyil yönünde çapraz bir aç altnda 

açlr.  

Diyagonal ayaklarda üretim, uzun ayaklarda olduğu gibi ilerletimli ve dönümlü 

olmak üzere uygulanmaktadr. 

Diyagonal ayaklarda dört türlü kaz şekli vardr. Bunlar:  

1) İnce şeritler hâlinde kaz,
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alnabilir. Dilimlerde ayr ayr uzun ayak yöntemi uygulanr.  

Her ne kadar dilimlerde üretim müstakilen yaplacakmş gibi görünse de üretim 

srasnda alt ve üst dilimin etkisi daima vardr. Burada üzerinde karar verilmesi gereken 

hususlar; önce alt sonra üst dilimin veya üst dilim alndktan sonra alt dilimin veyahut 

dilimlerin ayn zamanda fakat ksa mesafelerle arka arkaya kazlmas veya bir panoda bir 

dilim tamamen bitirildikten sonra diğer dilimde üretime başlanmasdr.  

Kömür kendi kendine yanmaya yatkn ise veya tektonizmadan dolay arzal bir 

yap arz ediyorsa, önce üst, daha sonra srayla alttaki dilimler alnmaldr. Bu şekilde 

göçertmeli de çalşlabilir. Alt dilimden üst dilime doğru üretim yaplyorsa, göçertmeli 

çalşma ancak en üst dilimde uygulanabilir. 

Dilimler belirli aralklarla ayn anda kazlyorsa, ayaklar arasndaki uzaklklar üst 

dilimin önceden alnmas hâlinde daha fazla, ters işlem hâlinde daha az olur. Bunun 

nedeni, dolgu veya göçüğün alttaki dilimin tavan olacağndan, uzun bir süre 

bekletilmesiyle skşp sertleşmesinin sağlanmasdr. 

Damar içinde ara kesme varsa, bekleme süresi önemli olmamakta, ayaklar 

birbirlerini daha yakn aralklarla takip edebilmektedir. 

Kaln damar kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden 

farkllklar gösterir. Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman 

gözlenen memnuniyet, zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas 

srasnda yerini kayglara ve problemlere brakr. 

Diyagonal Ayak (Çapraz Ayak) 

Damar meyli 40 dereceye kadar olan yataklarda uzun ayak başar ile uygulanabilir. 

Fakat damar meyli arttkça, kazanlan kömürün aşağ yuvarlanmas büyük tehlikeler 

yaratabilir. Bu bakmdan ayak meylinin azaltlmas gerekir. Yeni ayak hazrlğ için 

sürülen başyukar, damarn meyli yönünde değil, meyil yönünde çapraz bir aç altnda 

açlr.  

Diyagonal ayaklarda üretim, uzun ayaklarda olduğu gibi ilerletimli ve dönümlü 

olmak üzere uygulanmaktadr. 

Diyagonal ayaklarda dört türlü kaz şekli vardr. Bunlar:  

1) İnce şeritler hâlinde kaz,
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2) Arna ters merdiven şekli vererek yatay yöndeki kaz (dişli ayak),

3) Testere dişi şeklindeki kaz,

4) Cepler açmak suretiyle kaz.

İnce şeritler hâlindeki kaz şekli; ancak birkaç şerit, tavann sağlam olmas 

durumunda ise en fazla 4 şerit hâlinde kaz olanağ sağlar. Bunun nedeni, şerit says 

arttkça ayak genişliğinin fazlalaşmas, dolaysyla tavan kontrolünün zorlaşmasdr. Bu 

yöntem eski olup, pek fazla uygulanmamaktadr. 

Arna ters merdiven şeklinin verildiği diyagonal ayaklarda ise, kaz yönü yatay 

olmak üzere kaz arnnda dişler meydana getirilmektedir. Bu suretle kaz arnnda pek çok 

yerde çalşma sağlandğndan, ayak içerisinde fazla sayda işçinin çalştrlabilmesi ve 

dolaysyla günlük üretim artmas, yöntemin üstünlüğü olmaktadr. İşçiler damarn tavan 

ve taban arasna yerleştirdikleri platform üzerine çkarak kaz yapmakta, kazlan cevher 

dolgu veya bunun üzerine döşenmiş oluk üzerine dökülerek, buradan nakliyat galerisine 

inmektedir. Bu ayaklara merdivenli diyagonal ayak veya ters merdiven ya da dişli ayak 

isimleri verilmektedir. Dişli ayaklarn, eğimin 45onin üzerinde bulunduğu damarlarda 

uygulanmas gerekir. 

Dişlerin, testere dişlerine benzetilmesiyle elde edilen diyagonal ayağa testere dişli 

ayak denilir. 

Bu tip kaz şeklinde, ayak içerisinde çalşan işçi says, diyagonal dişli ayağa kyasla 

2/3 defa daha az olmaktadr. Kömür arn ve dolgu arasndaki mesafe azaltlabildiği için, 

kömür parçalanmas ve toz meydana gelişi azalmakta, ayağn havalandrlmas daha 

iyileşmektedir. 

Cepler açmak yoluyla diyagonal ayak yönteminin uygulama alan ekseriya eğimi 45-

55o arasnda olan damarlardr. Bunun nedeni, dik meyillerde kömür düşme tehlikesinin 

bulunmas ve ceplerin açlmasnn zor olmasdr. Kaz arnndan iyi bir şekilde yararlanma 

imkân sağlanabilir ve önemli üstünlüğü, tahkimat ve oluğun veya dolgu yüzeyinin 

birbirine paralel olma durumunun bulunmasdr. Kömür ve dolgu arasndaki mesafe diğer 

kaz cinslerine kyasla daha küçük tutulabilir. Fakat bu yöntemin uygulanabilmesi için 

kömürün yumuşak ve çatlakl bir yap arz etmesi gerekir. Aksi hâlde ceplerin açlmas 

uzun zaman alabilir. 
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1.4.2. Dar Kaz Arnl Yöntemler 

Dar kaz arnl veya ksa kaz arnl yöntemlerde esas olan, kömürün yan yana veya 

üst üste bulunan dilimlere ayrlmas ve bunlarn birbirlerinden ayr olarak üretilmesidir. 

Yöntem daha çok sert yapya sahip metalik maden yataklarnda uygulanr. Fakat kömür 

damarlarnda az da olsa kullanlmaktadr. 

Dar kaz arnl yöntemlerin yerini bugün daha fazla üretimin sağlanabildiği ve 

mekanize olmaya daha yatkn olan uzun kaz arnl yöntemler almştr. 

Tavan Ayak 

Bu yöntemin kömür damarlarnda ender uygulama alan vardr. Tavan taban yollar 

sürüldükten sonra bunlar 100-200 m aralkl başyukarlarla irtibatlandrlr ve aşağdan 

yukar doğru yatay dilimler hâlinde üretime geçilir. Açlan boşluk ise ramble malzemesi ile 

doldurulmuştur. Dolaysyla çalşlan yerin taban, ramblenin üstü olmaktadr. 

Portatif Tavanl Taban Ayağ 

Portatif tavanl taban ayağ çok dik meyilli damarlarda uygulanan bir üretim 

yöntemidir. Yöntemin esas, taban ayağnn ayn olmas, fakat çalşlan yerin tavann özel 

olarak yaplmş portatif bir tavan ile kontrol altna alnmasndan oluşmaktadr. Portatif 

tavan burada yapay bir tavan görevi yapmakta ve göçüğün ayak içerisine gelmesine engel 

olmaktadr. 

Üretim, damar içerisinde sürülen muhtelif galeriler yardmyla panolara ayrlmş 

ksmlarn ayr ayr kazlmasyla yaplr. Ayaklar tek veya iki yönlü olarak düzenlenebilir. 

Dolaysyla panonun yatay uzunluklar 200 m veya 400 m olur. Kazya panonun uç 

tarafndan başlanr. 

Portatif tavan çelik profilden yaplr, tahta levha veya direklerle takviye edilir. 

Portatif tavan birbirlerine bağl ünitelerden meydana getirilir ve her ünitenin boyu 6 m’dir. 

Genişliği ise damarn kalnlğ kadardr. Bu üniteler çkacak çelik halatlar yardmyla 

bağlanr. 

Damar kalnlğ 6 m’nin altnda ise tek sral, 6 m’nin üzerinde ise çift sral portatif 

tavan kullanlr. Portatif tavan, parçalar hâlinde sökülüp tekrar taklabilmektedir. Bunlar, 

damarn tavan ve taban tabakas arasnda önceden kazlmayarak braklan kömür duvarlar 

üzerine yerleştirilmektedir.  



‒ 171 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
167 

2) Arna ters merdiven şekli vererek yatay yöndeki kaz (dişli ayak),

3) Testere dişi şeklindeki kaz,

4) Cepler açmak suretiyle kaz.

İnce şeritler hâlindeki kaz şekli; ancak birkaç şerit, tavann sağlam olmas 

durumunda ise en fazla 4 şerit hâlinde kaz olanağ sağlar. Bunun nedeni, şerit says 

arttkça ayak genişliğinin fazlalaşmas, dolaysyla tavan kontrolünün zorlaşmasdr. Bu 

yöntem eski olup, pek fazla uygulanmamaktadr. 

Arna ters merdiven şeklinin verildiği diyagonal ayaklarda ise, kaz yönü yatay 

olmak üzere kaz arnnda dişler meydana getirilmektedir. Bu suretle kaz arnnda pek çok 

yerde çalşma sağlandğndan, ayak içerisinde fazla sayda işçinin çalştrlabilmesi ve 

dolaysyla günlük üretim artmas, yöntemin üstünlüğü olmaktadr. İşçiler damarn tavan 

ve taban arasna yerleştirdikleri platform üzerine çkarak kaz yapmakta, kazlan cevher 

dolgu veya bunun üzerine döşenmiş oluk üzerine dökülerek, buradan nakliyat galerisine 

inmektedir. Bu ayaklara merdivenli diyagonal ayak veya ters merdiven ya da dişli ayak 

isimleri verilmektedir. Dişli ayaklarn, eğimin 45onin üzerinde bulunduğu damarlarda 

uygulanmas gerekir. 

Dişlerin, testere dişlerine benzetilmesiyle elde edilen diyagonal ayağa testere dişli 

ayak denilir. 

Bu tip kaz şeklinde, ayak içerisinde çalşan işçi says, diyagonal dişli ayağa kyasla 

2/3 defa daha az olmaktadr. Kömür arn ve dolgu arasndaki mesafe azaltlabildiği için, 

kömür parçalanmas ve toz meydana gelişi azalmakta, ayağn havalandrlmas daha 

iyileşmektedir. 

Cepler açmak yoluyla diyagonal ayak yönteminin uygulama alan ekseriya eğimi 45-

55o arasnda olan damarlardr. Bunun nedeni, dik meyillerde kömür düşme tehlikesinin 

bulunmas ve ceplerin açlmasnn zor olmasdr. Kaz arnndan iyi bir şekilde yararlanma 

imkân sağlanabilir ve önemli üstünlüğü, tahkimat ve oluğun veya dolgu yüzeyinin 

birbirine paralel olma durumunun bulunmasdr. Kömür ve dolgu arasndaki mesafe diğer 

kaz cinslerine kyasla daha küçük tutulabilir. Fakat bu yöntemin uygulanabilmesi için 

kömürün yumuşak ve çatlakl bir yap arz etmesi gerekir. Aksi hâlde ceplerin açlmas 

uzun zaman alabilir. 
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1.4.2. Dar Kaz Arnl Yöntemler 

Dar kaz arnl veya ksa kaz arnl yöntemlerde esas olan, kömürün yan yana veya 

üst üste bulunan dilimlere ayrlmas ve bunlarn birbirlerinden ayr olarak üretilmesidir. 

Yöntem daha çok sert yapya sahip metalik maden yataklarnda uygulanr. Fakat kömür 

damarlarnda az da olsa kullanlmaktadr. 

Dar kaz arnl yöntemlerin yerini bugün daha fazla üretimin sağlanabildiği ve 

mekanize olmaya daha yatkn olan uzun kaz arnl yöntemler almştr. 

Tavan Ayak 

Bu yöntemin kömür damarlarnda ender uygulama alan vardr. Tavan taban yollar 

sürüldükten sonra bunlar 100-200 m aralkl başyukarlarla irtibatlandrlr ve aşağdan 

yukar doğru yatay dilimler hâlinde üretime geçilir. Açlan boşluk ise ramble malzemesi ile 

doldurulmuştur. Dolaysyla çalşlan yerin taban, ramblenin üstü olmaktadr. 

Portatif Tavanl Taban Ayağ 

Portatif tavanl taban ayağ çok dik meyilli damarlarda uygulanan bir üretim 

yöntemidir. Yöntemin esas, taban ayağnn ayn olmas, fakat çalşlan yerin tavann özel 

olarak yaplmş portatif bir tavan ile kontrol altna alnmasndan oluşmaktadr. Portatif 

tavan burada yapay bir tavan görevi yapmakta ve göçüğün ayak içerisine gelmesine engel 

olmaktadr. 

Üretim, damar içerisinde sürülen muhtelif galeriler yardmyla panolara ayrlmş 

ksmlarn ayr ayr kazlmasyla yaplr. Ayaklar tek veya iki yönlü olarak düzenlenebilir. 

Dolaysyla panonun yatay uzunluklar 200 m veya 400 m olur. Kazya panonun uç 

tarafndan başlanr. 

Portatif tavan çelik profilden yaplr, tahta levha veya direklerle takviye edilir. 

Portatif tavan birbirlerine bağl ünitelerden meydana getirilir ve her ünitenin boyu 6 m’dir. 

Genişliği ise damarn kalnlğ kadardr. Bu üniteler çkacak çelik halatlar yardmyla 

bağlanr. 

Damar kalnlğ 6 m’nin altnda ise tek sral, 6 m’nin üzerinde ise çift sral portatif 

tavan kullanlr. Portatif tavan, parçalar hâlinde sökülüp tekrar taklabilmektedir. Bunlar, 

damarn tavan ve taban tabakas arasnda önceden kazlmayarak braklan kömür duvarlar 

üzerine yerleştirilmektedir.  
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1.4.3. Topuklu Yöntemler 

Topuklu üretim yöntemlerinde esas, panonun galeriler yardmyla şeritler hâlinde 

bölümlere ayrlmasdr. Galeriler arasnda kazlmadan braklan bu kömür şeritlerine topuk 

denilmekte olup, üretimin büyük bir ksm buradan sağlanr. Topuklardaki kaz işleri ise 

genellikle değişik şekillerde yaplmaktadr. 

Taş kömürü ve linyit yataklarnda topuklu üretim yöntemleri damar meyli az ise, 

kesintisiz veya dilimlere ayrlmş olarak uygulanr. Kesintisiz üretim şeklinde tavann 

göçertilmesi kendiliğinden olur, dolaysyla arndaki kaz her gün yaplr. Ancak bu husus3 

m kalnlğna kadar olan damarlarda mümkündür. Kaln damarlarda, özellikle taş kömürü 

ve linyit damarlarnda ise topuklu üretimin göçertmeli olarak dilimlere ayrlarak yerine 

getirilmesi gerekir. 

Dolgulu çalşma yaplyorsa (özellikle su ile yaplan dolgu), çok kaln olan yatk 

damarlarda 4-6 m’lik dilimler hâlinde üretim yapmak mümkün olur. 

Topuklu üretim yöntemleri olarak göçertmeli ve dolgulu uygulanabilen Ayak, 

Çapraz Topuklu Ayak, Travers Ayak ve Ara Katl Topuklu Ayak söz konusu edilebilir. 

Göçertmeli Topuklu Ayak 

Bu yöntem, eskiden taş kömürü damarlarnda yaygn bir şekilde uygulanmştr. 

Topuklar 10-20 m genişlikte olup, bunlardan üretim yapldkça arka taraf göçertilmektedir. 

Burada göçük hattnn bacalar doğrultusuna göre 45o aç yaparak çapraz şekilde devam 

etmesi sağlanr. Topuklar üstten alta doğru birbirini takiben toplanmakta, panonun 

ortasnda ise yeni topuklar meydana getirmek için topuk galeri sürülmektedir. Kazlan 

cevher topuk galerileri (bacalar) boyunca alt nakliyat yoluna indirilir ve buradan kuyuya 

gönderilir. 

Topuklu ayağn başka bir uygulanş şekli de iki topuk galerisi (bacas) arasndaki 

topuğun ayr bölümler hâlinde ksm ksm kazldğ ve bir ksm alndktan sonra ikinci 

ksmda çalşmaya başlamadan, açlan yerin tavannn göçertildiği bir üretim yöntemidir. 

Bu kaz şekli, örneğin, uzun ayakta kesintisiz ilerleme yapma olanaklarnn bulunmamas 

hâlinde uygulanr. Bu tip topuklu ayak yatay, meyil aşağ veya diyagonal olabilir. 

Yatay yöndeki göçertmeli topuk ayak 4-10 m kalnlğndaki yatk ve meyilli 

damarlarda uygulanr. Topuklar yatay yönde toplanmaktadr. Kazlan kömür yatay yöndeki 

bacalardan başyukar ağzna getirilmekte, buradan alt nakliyat yoluna indirilmektedir. 
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Meyil alçalma yönündeki göçertmeli topuklu ayakta ise topuklar srasyla aşağ 

doğru kazlrlar. Topuk galerileri meyil yönünde sürülürler ve içerisine yerleştirilen oluklar 

sayesinde cevher nakliyesi kolaylaşr. Yöntemin başka bir üstünlüğü, iki yönlü üretim 

olanağnn sağlanabilmesidir. 

Topuklu ayaklarda topuklarn iyi alnamamas rezerv kaybna yol açtğ gibi bunlarn 

yangna yatkn olmas ve havalandrmann iyi yaplmamas yöntemin önemli sakncalar 

olmaktadr. 

Dolgulu Topuklu Ayak 

Göçertmeli topuklu ayaklarda tahkimat alndğ hâlde tavann göçmesi gecikirse 

bitişik topukta üretime geçmek tehlikelidir. Böyle durumlarda sağlam tavanlarda göçme 

zorlaştğ için dolgulu çalşma zorunlu olmaktadr. 

Yöntemin üstünlüğü kaln damarlarda kaz olanağn sağlamas ve kazmac 

randmann yüksek olmasdr. Buna karş üretime geçinceye kadar çok uzun süren 

hazrlklarn olmas, buna bağl olarak tahkimatn zorlanmas, kömürün ezilmesi ve ocağn 

fazla miktarda gazla dolmas ve yangn tehlikesi yöntemin sakncal yönleri olmaktadr. 

Çapraz Topuklu Ayak 

Orta kalnlktaki dik kömür yataklarnda topuklar meydana getirmek amacyla 

sürülen bacalar yatay olduğu için, baca içi nakliyatnn yaplmas zincirli oluk, vagonet 

veya el arabalar ile yerine getirilebilir. Ayak nakliyatn kolaylaştrmak amacyla bacalar 

meyilli sürmek yoluna gidilebilir. Bu durumda kazlan kömür, yüklemeye gerek kalmadan, 

meyilli yolda kendiliğinden kayarak, ana nakliyat yoluna inecektir.  

Hazrlk olarak damar içerisinde 10-15 m aralklarla topuk galerileri (bacalar) 

sürülmektedir. Bu bacalarn ana nakliyat yoluyla 45o’lik aç yapmas gerekir. Bacalarn 

genişliği 2,5-4 m arasnda seçilmektedir. 

Çapraz topuklu ayağn memleketimizde uygulanan bir şekli de “Balk Klçğ 

Ayak”tr. Bu ayakta meyilli bacalar, damarn eğimi boyunca sürülmüş başyukardan 

itibaren sağl sollu açlr. Dolaysyla her iki yönde kaz olanağ sağlanmş olur. Yöntemin 

sakncal yönü, alt ve üst yollar ile bacalar arasnda kalan üçgen şekilli ksmlarn 

toplanmasndaki zorluklar ve üçgen şeklindeki topuklarn ezilerek göçüklerin meydana 

gelmesi ve ölümlü kazalara sebebiyet vermesidir. 
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1.4.3. Topuklu Yöntemler 
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genellikle değişik şekillerde yaplmaktadr. 
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Topuklu üretim yöntemleri olarak göçertmeli ve dolgulu uygulanabilen Ayak, 

Çapraz Topuklu Ayak, Travers Ayak ve Ara Katl Topuklu Ayak söz konusu edilebilir. 

Göçertmeli Topuklu Ayak 

Bu yöntem, eskiden taş kömürü damarlarnda yaygn bir şekilde uygulanmştr. 

Topuklar 10-20 m genişlikte olup, bunlardan üretim yapldkça arka taraf göçertilmektedir. 

Burada göçük hattnn bacalar doğrultusuna göre 45o aç yaparak çapraz şekilde devam 

etmesi sağlanr. Topuklar üstten alta doğru birbirini takiben toplanmakta, panonun 

ortasnda ise yeni topuklar meydana getirmek için topuk galeri sürülmektedir. Kazlan 

cevher topuk galerileri (bacalar) boyunca alt nakliyat yoluna indirilir ve buradan kuyuya 

gönderilir. 

Topuklu ayağn başka bir uygulanş şekli de iki topuk galerisi (bacas) arasndaki 

topuğun ayr bölümler hâlinde ksm ksm kazldğ ve bir ksm alndktan sonra ikinci 

ksmda çalşmaya başlamadan, açlan yerin tavannn göçertildiği bir üretim yöntemidir. 

Bu kaz şekli, örneğin, uzun ayakta kesintisiz ilerleme yapma olanaklarnn bulunmamas 

hâlinde uygulanr. Bu tip topuklu ayak yatay, meyil aşağ veya diyagonal olabilir. 

Yatay yöndeki göçertmeli topuk ayak 4-10 m kalnlğndaki yatk ve meyilli 

damarlarda uygulanr. Topuklar yatay yönde toplanmaktadr. Kazlan kömür yatay yöndeki 

bacalardan başyukar ağzna getirilmekte, buradan alt nakliyat yoluna indirilmektedir. 
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olanağnn sağlanabilmesidir. 

Topuklu ayaklarda topuklarn iyi alnamamas rezerv kaybna yol açtğ gibi bunlarn 

yangna yatkn olmas ve havalandrmann iyi yaplmamas yöntemin önemli sakncalar 

olmaktadr. 

Dolgulu Topuklu Ayak 

Göçertmeli topuklu ayaklarda tahkimat alndğ hâlde tavann göçmesi gecikirse 

bitişik topukta üretime geçmek tehlikelidir. Böyle durumlarda sağlam tavanlarda göçme 

zorlaştğ için dolgulu çalşma zorunlu olmaktadr. 

Yöntemin üstünlüğü kaln damarlarda kaz olanağn sağlamas ve kazmac 

randmann yüksek olmasdr. Buna karş üretime geçinceye kadar çok uzun süren 

hazrlklarn olmas, buna bağl olarak tahkimatn zorlanmas, kömürün ezilmesi ve ocağn 

fazla miktarda gazla dolmas ve yangn tehlikesi yöntemin sakncal yönleri olmaktadr. 

Çapraz Topuklu Ayak 

Orta kalnlktaki dik kömür yataklarnda topuklar meydana getirmek amacyla 

sürülen bacalar yatay olduğu için, baca içi nakliyatnn yaplmas zincirli oluk, vagonet 

veya el arabalar ile yerine getirilebilir. Ayak nakliyatn kolaylaştrmak amacyla bacalar 

meyilli sürmek yoluna gidilebilir. Bu durumda kazlan kömür, yüklemeye gerek kalmadan, 

meyilli yolda kendiliğinden kayarak, ana nakliyat yoluna inecektir.  

Hazrlk olarak damar içerisinde 10-15 m aralklarla topuk galerileri (bacalar) 

sürülmektedir. Bu bacalarn ana nakliyat yoluyla 45o’lik aç yapmas gerekir. Bacalarn 

genişliği 2,5-4 m arasnda seçilmektedir. 

Çapraz topuklu ayağn memleketimizde uygulanan bir şekli de “Balk Klçğ 

Ayak”tr. Bu ayakta meyilli bacalar, damarn eğimi boyunca sürülmüş başyukardan 

itibaren sağl sollu açlr. Dolaysyla her iki yönde kaz olanağ sağlanmş olur. Yöntemin 

sakncal yönü, alt ve üst yollar ile bacalar arasnda kalan üçgen şekilli ksmlarn 

toplanmasndaki zorluklar ve üçgen şeklindeki topuklarn ezilerek göçüklerin meydana 

gelmesi ve ölümlü kazalara sebebiyet vermesidir. 
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Travers Ayak 

Kaln kömür damarlarnda yaygn bir şekilde uygulanan yöntemlerden biri de travers 

ayaktr. Damar çok kaln ve çok dik olursa, ayak uzunluğu damarn yatay kalnlğ kadar 

olur. 2-3 m kalnlğndaki yatay dilimler hâlinde maden yatağnda kaz yaplmaktadr. 

Travers ayağn uygulanabilmesi için, maden yatağnn oldukça fazla bir kalnlğa 

sahip olmas gerekir. Yöntemin üstünlüğü üretim kayplarnn az oluşu ve yatak şartlarna 

kolaylkla uydurulabilmesidir. Sakncal yönleri ise, ayak boyunun ksa oluşu, yükleme ve 

dolgulu çalşma hâlinde dolgu işinin mekanize edilmesinin zor oluşudur. Ayrca farkl 

miktarda tahkimat malzemesine de gereksinme gösterir; dolaysyla pahal bir üretim 

yöntemidir. Travers ayak ancak çok kaln ve gevrek yap gösteren maden yataklarnda, 

diğer üretim yöntemlerinin uygulanmadğ hâllerde kullanlr. 

Dilimlerin aşağdan yukarya doğru toplandğ travers ayakta dolgu yaplmas 

zorunludur. Ayak hazrlğ, yukarda bahsedildiği gibi yaplmaktadr. Dolgu malzemesi üst 

yoldan getirilmekte, kazlan kömürler ise bürler içerisinden alt yola indirilmektedir.  

Meyilli bir maden yatağ yatay dilimler hâlinde işletilmektedir. Kazlan kömür, dolgu 

içerisindeki bür yardmyla alt kata indirilmekte, dolgu için gerekli olan taş ise kömür 

içerisinde açlmş bürden ayağa indirilmektedir.  

Dilimlerin üst düzeyden aşağ doğru alnmas dolgulu veya göçertmeli olarak 

uygulanabilir. Bu uygulamada yangn tehlikesi görülmez. Ayrca kazlan kömürün dolguya 

karşmas ve aşağdan yukar doğru yaplan kazdaki zorluklar bu uygulamada söz konusu 

olmaz. Buna karş en son dilim büyük yük altnda bulunduğundan fazla tahkimat 

malzemesine gereksinme göstermekte ve üretim kayb fazla olmaktadr. Bunun yannda, 

her dilimde üretim yapldğ srada tabana, bir sonraki dilimin üretiminin yaplabilmesi için 

tel örgü gibi bir malzemeden suni tavan döşenmesi zorunluluğu vardr.  

Kara Tumba Yöntemi 

Tabaka şeklinde yataklanmş damarlarda panonun klavuz ve başyukarlarla 

parçalanarak arada kalan topuklar da almak şeklinde uygulanan göçertmeli (üretim) 

işletme metodudur. 

Ara-kat göçertme ile klasik ksa-ayak sistemlerinin bir kombinasyonu olan bu metot 

daha evvel Armutçuk maden ocaklarndaki dik ve 8 ile 30 metre kalnlğndaki kömür 

damarlarnda uygulanmştr. Hâlen de kullanldğ hâller mevcuttur.  
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Bu metodun uygulamas, kömür damar taban taşnda galeri ve traverslerin sürülmesi 

ve aralklarla açlan rekup galerileri tarafndan bir panonun meydana getirilmesinden 

ibarettir. Her panonun ortasndan kömür damarnn taban ve tavannda iki başyukar 

(merkez kelebeler) sürülür. Taban boyunca açlan merkez kelebe kömür oluğu, insan ve 

havalandrma yolu olarak iki bölüme ayrlr; tavann devamnca açlan diğer merkez kelebe 

de malzeme naklinde ve nefeslik yolu olarak kullanlr. Kömür damar içinde taban ve 

tavan yan sra uzanan paralel klavuzlarn pano snrna erişmeleri ile bir ksa-ayak tesis 

etmek üzere birleştirilirler. Ksa-ayağn uzunluğu kömür damarnn arz ettiği yatm ve 

kalnlğa bağldr. Kömürde kaz işlemi ksa-ayağn dönümlü olarak merkez kelebelere 

doğru ilerlemesi ile gelişir ve üstte kalan kömür dilimlerinin göçertilmesi suretiyle üretim 

yaplr. Birinci dilimin pano snrndan gerilemesi ile çalşmalar ikinci dilime intikal 

ettirilir ve bu operasyonlar, yukardan aşağya doğru, bütün kömür panosunun bitimine 

kadar devam eder. 

1.4.4. Oda Yöntemleri 

Yöntemin esas yer altnda büyük boşluklar yani odalar meydana getirilerek maden 

yatağnn kazlmasdr. Boşluk, tavan kazlmayarak braklan kömür topuklar ile kontrol 

altnda tutulmaya çalşlr. Topuklarn genişliği kömürün basnca karş mukavemetine ve 

üzerindeki örtü tabakasnn kalnlğna göre seçilmeli, kalnlğ ise derinliğine göre 

artmaldr. Topuklarn arasndaki açklk gerek tahkimat olmakszn, gerekse tahkimat 

yardmyla kendisini taşyabilecek şekilde seçilmesi gerekir. Yöntem sadece galeri 

sürmeden ibarettir. Basit olup bilgi, beceri ve fazla donanma gerek göstermez. 

Topuklardan dolay kayplar ve yardmc havalandrma zorunluluğu sakncal yönleridir. 

Yöntem yatay veya az meyilli, düzgün ve sağlam tavanl ve az gazl kömür damarlarnda 

uygulanabilir. Kömürde söz konusu edilebilecek yöntemler Oda-Topuk ve Oda 

yöntemleridir. 

Oda-Topuk Yöntemi 

Oda-Topuk üretim yöntemi, daha çok Kuzey Amerika’da uygulanan bir üretim 

şeklidir. Yöntem İngiltere ve Japonya’daki taş kömürü ocaklarnda da ksmen 

kullanlmaktadr. Yöntemin esas, damar içinde odalarn sürülmesi şeklinde olmaktadr. 

Odann yüksekliği damarn kalnlğ kadar, genişliği 3-6 metre, uzunluğu ise 50-100 metre 

arasnda seçilmektedir. Odalarn belirli bir plan içerisinde düzenlenmesi gerekir. Yöntem, 

kaznn mekanize olarak yaplmasna uygun olmaktadr. 



‒ 175 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
171 

Travers Ayak 

Kaln kömür damarlarnda yaygn bir şekilde uygulanan yöntemlerden biri de travers 

ayaktr. Damar çok kaln ve çok dik olursa, ayak uzunluğu damarn yatay kalnlğ kadar 

olur. 2-3 m kalnlğndaki yatay dilimler hâlinde maden yatağnda kaz yaplmaktadr. 

Travers ayağn uygulanabilmesi için, maden yatağnn oldukça fazla bir kalnlğa 

sahip olmas gerekir. Yöntemin üstünlüğü üretim kayplarnn az oluşu ve yatak şartlarna 

kolaylkla uydurulabilmesidir. Sakncal yönleri ise, ayak boyunun ksa oluşu, yükleme ve 

dolgulu çalşma hâlinde dolgu işinin mekanize edilmesinin zor oluşudur. Ayrca farkl 

miktarda tahkimat malzemesine de gereksinme gösterir; dolaysyla pahal bir üretim 

yöntemidir. Travers ayak ancak çok kaln ve gevrek yap gösteren maden yataklarnda, 

diğer üretim yöntemlerinin uygulanmadğ hâllerde kullanlr. 

Dilimlerin aşağdan yukarya doğru toplandğ travers ayakta dolgu yaplmas 

zorunludur. Ayak hazrlğ, yukarda bahsedildiği gibi yaplmaktadr. Dolgu malzemesi üst 

yoldan getirilmekte, kazlan kömürler ise bürler içerisinden alt yola indirilmektedir.  

Meyilli bir maden yatağ yatay dilimler hâlinde işletilmektedir. Kazlan kömür, dolgu 

içerisindeki bür yardmyla alt kata indirilmekte, dolgu için gerekli olan taş ise kömür 

içerisinde açlmş bürden ayağa indirilmektedir.  

Dilimlerin üst düzeyden aşağ doğru alnmas dolgulu veya göçertmeli olarak 

uygulanabilir. Bu uygulamada yangn tehlikesi görülmez. Ayrca kazlan kömürün dolguya 

karşmas ve aşağdan yukar doğru yaplan kazdaki zorluklar bu uygulamada söz konusu 

olmaz. Buna karş en son dilim büyük yük altnda bulunduğundan fazla tahkimat 

malzemesine gereksinme göstermekte ve üretim kayb fazla olmaktadr. Bunun yannda, 

her dilimde üretim yapldğ srada tabana, bir sonraki dilimin üretiminin yaplabilmesi için 

tel örgü gibi bir malzemeden suni tavan döşenmesi zorunluluğu vardr.  

Kara Tumba Yöntemi 

Tabaka şeklinde yataklanmş damarlarda panonun klavuz ve başyukarlarla 

parçalanarak arada kalan topuklar da almak şeklinde uygulanan göçertmeli (üretim) 

işletme metodudur. 

Ara-kat göçertme ile klasik ksa-ayak sistemlerinin bir kombinasyonu olan bu metot 

daha evvel Armutçuk maden ocaklarndaki dik ve 8 ile 30 metre kalnlğndaki kömür 

damarlarnda uygulanmştr. Hâlen de kullanldğ hâller mevcuttur.  
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Bu metodun uygulamas, kömür damar taban taşnda galeri ve traverslerin sürülmesi 

ve aralklarla açlan rekup galerileri tarafndan bir panonun meydana getirilmesinden 

ibarettir. Her panonun ortasndan kömür damarnn taban ve tavannda iki başyukar 

(merkez kelebeler) sürülür. Taban boyunca açlan merkez kelebe kömür oluğu, insan ve 

havalandrma yolu olarak iki bölüme ayrlr; tavann devamnca açlan diğer merkez kelebe 

de malzeme naklinde ve nefeslik yolu olarak kullanlr. Kömür damar içinde taban ve 

tavan yan sra uzanan paralel klavuzlarn pano snrna erişmeleri ile bir ksa-ayak tesis 

etmek üzere birleştirilirler. Ksa-ayağn uzunluğu kömür damarnn arz ettiği yatm ve 

kalnlğa bağldr. Kömürde kaz işlemi ksa-ayağn dönümlü olarak merkez kelebelere 

doğru ilerlemesi ile gelişir ve üstte kalan kömür dilimlerinin göçertilmesi suretiyle üretim 

yaplr. Birinci dilimin pano snrndan gerilemesi ile çalşmalar ikinci dilime intikal 

ettirilir ve bu operasyonlar, yukardan aşağya doğru, bütün kömür panosunun bitimine 

kadar devam eder. 

1.4.4. Oda Yöntemleri 

Yöntemin esas yer altnda büyük boşluklar yani odalar meydana getirilerek maden 

yatağnn kazlmasdr. Boşluk, tavan kazlmayarak braklan kömür topuklar ile kontrol 

altnda tutulmaya çalşlr. Topuklarn genişliği kömürün basnca karş mukavemetine ve 

üzerindeki örtü tabakasnn kalnlğna göre seçilmeli, kalnlğ ise derinliğine göre 

artmaldr. Topuklarn arasndaki açklk gerek tahkimat olmakszn, gerekse tahkimat 

yardmyla kendisini taşyabilecek şekilde seçilmesi gerekir. Yöntem sadece galeri 

sürmeden ibarettir. Basit olup bilgi, beceri ve fazla donanma gerek göstermez. 

Topuklardan dolay kayplar ve yardmc havalandrma zorunluluğu sakncal yönleridir. 

Yöntem yatay veya az meyilli, düzgün ve sağlam tavanl ve az gazl kömür damarlarnda 

uygulanabilir. Kömürde söz konusu edilebilecek yöntemler Oda-Topuk ve Oda 

yöntemleridir. 

Oda-Topuk Yöntemi 

Oda-Topuk üretim yöntemi, daha çok Kuzey Amerika’da uygulanan bir üretim 

şeklidir. Yöntem İngiltere ve Japonya’daki taş kömürü ocaklarnda da ksmen 

kullanlmaktadr. Yöntemin esas, damar içinde odalarn sürülmesi şeklinde olmaktadr. 

Odann yüksekliği damarn kalnlğ kadar, genişliği 3-6 metre, uzunluğu ise 50-100 metre 

arasnda seçilmektedir. Odalarn belirli bir plan içerisinde düzenlenmesi gerekir. Yöntem, 

kaznn mekanize olarak yaplmasna uygun olmaktadr. 
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Yöntem yüksek kaz randman sağlar; fakat bunun yannda üretim kaybna, yer 

üstünün arzalanmasna ve fazla hazrlk masraflarna ihtiyaç gösterir.  

1.5. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE EĞİTİM 

“Eğitim, belirlenen hedefler doğrultusunda bireylerin yaşantlarnda, 

davranşlarnda değişiklikler oluşturma sürecidir. Ertürk’e (1975) göre “eğitim, bireyin 

davranşnda kendi yaşants yoluyla ve kastl olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir”. Eğitim konusu Anayasa’nn 42. Maddesi ile güvenceye alnmştr. Bu maddeye 

göre: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkndan yoksun braklamaz.”. 

Özellikle yer alt kömür madenciliği gibi özel ve zorlu çalşma koşullar arz eden 

yüksek riskli bir sektörde, sistemdeki her bir bireyin gerekli bilgi ve uzmanlk ile 

donatlmş olmas gerekir. Bu bağlamda verilecek eğitimlerin etkin ve sürekli olmas, 

sahada olumlu yönde farkllk yaratmas hedeflenmelidir. 

1.5.1. İşverenlerin Eğitimi 

Eğitim konusu gündeme geldiğinde genelde çalşanlarn eğitimleri ele alnmaktadr. 

Ancak çalşanlar için güvenli çalşma koşullarnn oluşturulmasnda ve onlarn 

eğitimlerinin nitelikli olmasnn sağlanmasnda çoğu zaman karar mekanizmas işverendir. 

Ancak mevzuatmzda işverenlerin eğitimi ya da bilgilendirilmesi konusuna yer 

verilmemektedir. 

1.5.2. Çalşanlarn Aldklar Eğitimler 

İşverenlerin genel anlamda çalşanlara eğitim verme zorunluluğu 6331 sayl 

Kanun’un 4. maddesinde “İşveren, çalşanlarn işle ilgili sağlk ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 

her türlü tedbirin alnmas, … için çalşmalar yapar…” şeklinde düzenlenmiştir. 

İşveren, yl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yllk eğitim 

programnn hazrlanmasn sağlar ve onaylar.  

1.5.2.1. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi 

İşveren, çok tehlikeli snfta yer alan yer alt kömür maden iş yerlerinde her bir 

çalşana 6331 sayl Kanun’un 17. Maddesi ve Çalşanlarn İş Sağlğ ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik’i kapsamnda; ylda en az bir defa ve 

an az 16 saat olmak üzere iş sağlğ ve güvenliği eğitimi vermek zorundadr. Bu eğitimin 

ayrca çalşan fiilen çalşmaya başlamadan önce, çalşma yeri veya iş değişikliği, iş 
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ekipmannn değişmesi, yeni teknoloji uygulanmas gibi durumlarda, iş kazas geçiren veya 

meslek hastalğna yakalanan çalşana işe dönüşünde çalşmaya başlamadan önce ve 

herhangi bir sebeple alt aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatlmadan 

önce de verilmesi gerekmektedir. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme 

yaplr. Verilen eğitimler belgelendirilir. 

Eğitim Konular: İşverenin vereceği eğitimlerde asgari aşağdaki konular işlenir. 

1. Genel Konular: Çalşma mevzuat ile ilgili bilgiler, çalşanlarn yasal hak ve

sorumluluklar, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazas ve meslek hastalğndan doğan hukuki 

sonuçlar. 

2. Sağlk Konular: Meslek hastalklarnn sebepleri, hastalktan korunma

prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 

ilk yardm. 

3. Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldrma

ve taşma, parlama, patlama, yangn ve yangndan korunma, iş ekipmanlarnn güvenli 

kullanm, ekranl araçlarla çalşma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarnn 

sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmas, güvenlik ve sağlk 

işaretleri, kişisel koruyucu donanm kullanm, iş sağlğ ve güvenliği genel kurallar ve 

güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma 

1.5.2.2. Mesleki Eğitim 

Mesleki eğitim, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Snfta Yer Alan İşlerde 

Çalştrlacaklarn Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’te “örgün veya yaygn eğitim 

yoluyla bireyleri mesleğe hazrlamak, meslek sahibi olanlarn mesleklerindeki gelişimlerini 

ve yeni mesleklere uyumlarn sağlamak amacyla gerekli bilgi, beceri, tavr ve değer 

duygularn geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin 

gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim” olarak tanmlanmştr.  

6331 sayl Kanun’un 17/3. Maddesi’ne göre mesleki eğitim alma zorunluluğu 

bulunan çok tehlikeli snfta yer alan, yer alt kömür madeni işlerinde, yapacağ işle ilgili 

süresi en az 32 saat mesleki eğitimi aldğn belgeleyemeyenler çalştrlamaz.  

Mesleki eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile hangi eğitim ve belgelerin 

mesleki eğitim yerine geçebileceği ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. 
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Yöntem yüksek kaz randman sağlar; fakat bunun yannda üretim kaybna, yer 

üstünün arzalanmasna ve fazla hazrlk masraflarna ihtiyaç gösterir.  

1.5. YER ALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE EĞİTİM 

“Eğitim, belirlenen hedefler doğrultusunda bireylerin yaşantlarnda, 

davranşlarnda değişiklikler oluşturma sürecidir. Ertürk’e (1975) göre “eğitim, bireyin 

davranşnda kendi yaşants yoluyla ve kastl olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir”. Eğitim konusu Anayasa’nn 42. Maddesi ile güvenceye alnmştr. Bu maddeye 

göre: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkndan yoksun braklamaz.”. 

Özellikle yer alt kömür madenciliği gibi özel ve zorlu çalşma koşullar arz eden 

yüksek riskli bir sektörde, sistemdeki her bir bireyin gerekli bilgi ve uzmanlk ile 

donatlmş olmas gerekir. Bu bağlamda verilecek eğitimlerin etkin ve sürekli olmas, 

sahada olumlu yönde farkllk yaratmas hedeflenmelidir. 

1.5.1. İşverenlerin Eğitimi 

Eğitim konusu gündeme geldiğinde genelde çalşanlarn eğitimleri ele alnmaktadr. 

Ancak çalşanlar için güvenli çalşma koşullarnn oluşturulmasnda ve onlarn 

eğitimlerinin nitelikli olmasnn sağlanmasnda çoğu zaman karar mekanizmas işverendir. 

Ancak mevzuatmzda işverenlerin eğitimi ya da bilgilendirilmesi konusuna yer 

verilmemektedir. 

1.5.2. Çalşanlarn Aldklar Eğitimler 

İşverenlerin genel anlamda çalşanlara eğitim verme zorunluluğu 6331 sayl 

Kanun’un 4. maddesinde “İşveren, çalşanlarn işle ilgili sağlk ve güvenliğini sağlamakla 

yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil 

her türlü tedbirin alnmas, … için çalşmalar yapar…” şeklinde düzenlenmiştir. 

İşveren, yl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yllk eğitim 

programnn hazrlanmasn sağlar ve onaylar.  

1.5.2.1. İş Sağlğ ve Güvenliği Eğitimi 

İşveren, çok tehlikeli snfta yer alan yer alt kömür maden iş yerlerinde her bir 

çalşana 6331 sayl Kanun’un 17. Maddesi ve Çalşanlarn İş Sağlğ ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik’i kapsamnda; ylda en az bir defa ve 

an az 16 saat olmak üzere iş sağlğ ve güvenliği eğitimi vermek zorundadr. Bu eğitimin 

ayrca çalşan fiilen çalşmaya başlamadan önce, çalşma yeri veya iş değişikliği, iş 
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ekipmannn değişmesi, yeni teknoloji uygulanmas gibi durumlarda, iş kazas geçiren veya 

meslek hastalğna yakalanan çalşana işe dönüşünde çalşmaya başlamadan önce ve 

herhangi bir sebeple alt aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatlmadan 

önce de verilmesi gerekmektedir. Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme 

yaplr. Verilen eğitimler belgelendirilir. 

Eğitim Konular: İşverenin vereceği eğitimlerde asgari aşağdaki konular işlenir. 

1. Genel Konular: Çalşma mevzuat ile ilgili bilgiler, çalşanlarn yasal hak ve

sorumluluklar, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazas ve meslek hastalğndan doğan hukuki 

sonuçlar. 

2. Sağlk Konular: Meslek hastalklarnn sebepleri, hastalktan korunma

prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 

ilk yardm. 

3. Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldrma

ve taşma, parlama, patlama, yangn ve yangndan korunma, iş ekipmanlarnn güvenli 

kullanm, ekranl araçlarla çalşma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarnn 

sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmas, güvenlik ve sağlk 

işaretleri, kişisel koruyucu donanm kullanm, iş sağlğ ve güvenliği genel kurallar ve 

güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma 

1.5.2.2. Mesleki Eğitim 

Mesleki eğitim, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Snfta Yer Alan İşlerde 

Çalştrlacaklarn Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’te “örgün veya yaygn eğitim 

yoluyla bireyleri mesleğe hazrlamak, meslek sahibi olanlarn mesleklerindeki gelişimlerini 

ve yeni mesleklere uyumlarn sağlamak amacyla gerekli bilgi, beceri, tavr ve değer 

duygularn geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin 

gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitim” olarak tanmlanmştr.  

6331 sayl Kanun’un 17/3. Maddesi’ne göre mesleki eğitim alma zorunluluğu 

bulunan çok tehlikeli snfta yer alan, yer alt kömür madeni işlerinde, yapacağ işle ilgili 

süresi en az 32 saat mesleki eğitimi aldğn belgeleyemeyenler çalştrlamaz.  

Mesleki eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile hangi eğitim ve belgelerin 

mesleki eğitim yerine geçebileceği ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. 



‒ 178 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
175 

1.5.2.2.1. Destek Elemanlarnn Eğitimi 

6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 16. maddesinde ve İş Yerlerinde 

Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik’in 5. Maddesi’nde acil durumlarda müdahale için iş 

yerinde bu konuda eğitimli destek eleman olmas gerektiği, ayn yönetmeliğin 11. ve 15. 

maddelerinde destek elemanlarnn özel eğitimli çalşan olmas, Maden İş 

yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK I Madde 14.1’de de destek 

elemanlarnn eğitimli olmas gerektiği belirtilmektedir.  

1.5.2.2.2. Tatbikatlar 

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik’te “…hazrlanan acil durum 

plannn uygulama admlarnn düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden 

emin olmak için iş yerlerinde ylda en az bir defa olmak üzere tatbikat yaplr.” ve “Tüm 

çalşanlar acil durum planlar ile arama, kurtarma ve tahliye, yangnla mücadele, ilk yardm 

konularnda görevlendirilen kişiler hakknda bilgilendirilir.”, “İşe yeni alnan çalşana, iş 

sağlğ ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planlar ile ilgili bilgilendirme 

yaplr.” maddeleri ile iş yerlerindeki destek eleman dşndaki diğer çalşanlarn acil 

durumlar ile ilgili eğitimi düzenlenmiştir.  

1.5.2.2.3. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi 

Çalşan temsilcilerinin eğitimi 6331 sayl Kanun’un 17. Maddesi’nde “Çalşan 

temsilcileri özel olarak eğitilir.” şeklinde düzenlenmiştir.  

1.5.2.2.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulunun Eğitimi 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar Hakknda Yönetmelik’in 7’inci Maddesi’nde 

işveren, kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlğ ve güvenliği konularnda eğitim verilmesi 

hususunda yükümlü tutulmuştur. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari kurulun 

görev ve yetkileri, iş sağlğ ve güvenliği konularnda ulusal mevzuat ve standartlar, skça 

rastlanan iş kazalar ve tehlikeli vakalarn nedenleri, iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim 

teknikleri, acil durum önlemleri, meslek hastalklar, iş yerlerine ait özel riskler ve risk 

değerlendirmesi konularn kapsar.  

1.5.3. Daimi Nezaretçinin (Mühendislerin) Eğitimi 

Üniversitelerin maden mühendisliği bölümü mezunlar maden iş yerlerinde daimi 

nezaretçi olarak görev yapabilmektedir. Üniversite eğitimleri dşnda daimi nezaretçi 

olmalar için ayrca bir eğitim almalar gerekmemektedir.  176 

1.5.4. Teknik Nezaretçilerin Eğitimi 

Teknik nezaretçi olma koşullar; T.C. vatandaş olmak, maden mühendisi olmak ve 

yer alt işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yer alt maden işletmelerinde en az 

iki yl deneyimli olmak ve bu deneyimini belgelemektir.  

Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacaklarn Maden Mühendisleri Odas 

tarafndan yaplacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasna sahip 

olmalar gerekir. Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarnda denetim veya işletme faaliyetlerinde fiilî olarak en az beş yl çalşan maden 

mühendisleri için sertifika şart aranmaz. 

Teknik nezaretçi eğitim program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ ile Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn görüşleri alnarak Maden Mühendisleri Odas tarafndan 

hazrlanr. Eğitim genelde 6 gün ve günde 6 saat olarak toplam 36 saat olarak 

verilmektedir.  

TMMOB Maden Mühendisleri Odas Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri 

Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre ‘Teknik nezaretçilik 

yapan SMM’ler, Oda tarafndan yaplacak bilgi yenileme eğitimlerine belge aldklar 

tarihten itibaren her beş (5) ylda bir katlmak zorundadrlar. Bilgi yenileme eğitimine 

katlmayanlarn belgeleri iptal edilir. Bilgi yenileme eğitimi genelde bir günlük bir 

eğitimdir.  

1.5.5. İş Güvenliği Uzmanlar, İş Yeri Hekimleri ve Diğer Sağlk Personelinin 

Eğitimleri  

İş güvenliği uzmanlğ belgesine sahip, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnda 

ve ilgili kuruluşlarnda çalşma hayatn denetleyen müfettişler ile mühendislik veya 

mimarlk eğitimi veren fakültelerin mezunlar ile teknik elemanlar iş güvenliği uzman 

olabilmektedirler. 

Teknik eleman tanm teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanna 

sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarnn iş sağlğ ve güvenliği program 

mezunlarn kapsamaktadr.  

İş Güvenliği Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda 

Yönetmelik’in 7. maddesinde A, B ve C snf iş güvenliği uzmanlğ belgelerinin verilme 

koşullar belirlenmiştir. Ayn yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre adlarna belirli prim 
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günü ödenenler snflar aras geçiş snavlarna girme hakk kazanmaktadrlar.  

Mevzuata göre iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi adaylarna verilecek temel 

eğitim programnn süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama ksm da 40 saatten az 

olmayacak şekilde tasarlanmştr.  

İş güvenliği uzman, iş yeri hekimliği ve diğer sağlk personeli belgesi sahibi olan 

kişilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren beş yllk aralklarla eğitim kurumlar 

tarafndan düzenlenecek yenileme eğitim programlarna katlmas zorunludur. Yenileme 

eğitim programlarnn süresi iş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimleri için 30 saatten, 

diğer sağlk personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz.  

(C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf iş 

güvenliği uzmanlğ temel eğitim programna katlmş olmalar durumunda, alnan bu 

eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden saylr. Yenileme 

eğitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluğuna aykrlğn tespiti hâlinde 

kişi hakknda vize işlemi tamamlanmş olsa dahi belgesi geçersiz saylarak vize işlemi iptal 

edilir. 

Eğitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ’nca yaplr veya yaptrlr. Snavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan 

adaylar başarl saylr. 

1.5.6. MİGEM Adna Denetim Yapan Elemanlarn Eğitimi 

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) denetimleri kurumdaki 

jeoloji, maden, harita ve çevre mühendisleri ile harita ve maden teknikeri ve mali uzman 

yerine görevlendirilen personel tarafndan yerine getirilmektedir. KPSS ile alnan 

çalşanlar memuriyet eğitimi ve snavndan sonra çalşmaya başlamaktadrlar. Çalşanlar 

zaman zaman kurum içinde ve dşnda düzenlenen konferans ve seminerlere 

katlabilmektedirler. Bunun dşnda denetime yönelik özellikle uzmanlk gerektirecek 

meslek gruplarn ilgilendiren herhangi bir eğitim almamaktadrlar. Denetimde 

görevlendirilen yeni personelin, ilk görevlerinde deneyimli personellerle birlikte 

görevlendirilmesi göz önünde bulundurulmaktadr.  

Kurumun son birkaç yldaki alm ise Teknik Hizmetler Snf (Mühendis) unvan 

ile birlikte “Uzman Yardmclğ” unvan ile yaplmaktadr. Kadroya kimya ve jeofizik 
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1.5.2.2.1. Destek Elemanlarnn Eğitimi 

6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 16. maddesinde ve İş Yerlerinde 

Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik’in 5. Maddesi’nde acil durumlarda müdahale için iş 

yerinde bu konuda eğitimli destek eleman olmas gerektiği, ayn yönetmeliğin 11. ve 15. 

maddelerinde destek elemanlarnn özel eğitimli çalşan olmas, Maden İş 

yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği EK I Madde 14.1’de de destek 

elemanlarnn eğitimli olmas gerektiği belirtilmektedir.  

1.5.2.2.2. Tatbikatlar 

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakknda Yönetmelik’te “…hazrlanan acil durum 

plannn uygulama admlarnn düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden 

emin olmak için iş yerlerinde ylda en az bir defa olmak üzere tatbikat yaplr.” ve “Tüm 

çalşanlar acil durum planlar ile arama, kurtarma ve tahliye, yangnla mücadele, ilk yardm 

konularnda görevlendirilen kişiler hakknda bilgilendirilir.”, “İşe yeni alnan çalşana, iş 

sağlğ ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planlar ile ilgili bilgilendirme 

yaplr.” maddeleri ile iş yerlerindeki destek eleman dşndaki diğer çalşanlarn acil 

durumlar ile ilgili eğitimi düzenlenmiştir.  

1.5.2.2.3. Çalşan Temsilcilerinin Eğitimi 

Çalşan temsilcilerinin eğitimi 6331 sayl Kanun’un 17. Maddesi’nde “Çalşan 

temsilcileri özel olarak eğitilir.” şeklinde düzenlenmiştir.  

1.5.2.2.4. İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulunun Eğitimi 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kurullar Hakknda Yönetmelik’in 7’inci Maddesi’nde 

işveren, kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlğ ve güvenliği konularnda eğitim verilmesi 

hususunda yükümlü tutulmuştur. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari kurulun 

görev ve yetkileri, iş sağlğ ve güvenliği konularnda ulusal mevzuat ve standartlar, skça 

rastlanan iş kazalar ve tehlikeli vakalarn nedenleri, iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim 

teknikleri, acil durum önlemleri, meslek hastalklar, iş yerlerine ait özel riskler ve risk 

değerlendirmesi konularn kapsar.  

1.5.3. Daimi Nezaretçinin (Mühendislerin) Eğitimi 

Üniversitelerin maden mühendisliği bölümü mezunlar maden iş yerlerinde daimi 

nezaretçi olarak görev yapabilmektedir. Üniversite eğitimleri dşnda daimi nezaretçi 

olmalar için ayrca bir eğitim almalar gerekmemektedir.  176 

1.5.4. Teknik Nezaretçilerin Eğitimi 

Teknik nezaretçi olma koşullar; T.C. vatandaş olmak, maden mühendisi olmak ve 

yer alt işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yer alt maden işletmelerinde en az 

iki yl deneyimli olmak ve bu deneyimini belgelemektir.  

Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacaklarn Maden Mühendisleri Odas 

tarafndan yaplacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikasna sahip 

olmalar gerekir. Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarnda denetim veya işletme faaliyetlerinde fiilî olarak en az beş yl çalşan maden 

mühendisleri için sertifika şart aranmaz. 

Teknik nezaretçi eğitim program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ ile Çalşma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn görüşleri alnarak Maden Mühendisleri Odas tarafndan 

hazrlanr. Eğitim genelde 6 gün ve günde 6 saat olarak toplam 36 saat olarak 

verilmektedir.  

TMMOB Maden Mühendisleri Odas Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri 

Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne göre ‘Teknik nezaretçilik 

yapan SMM’ler, Oda tarafndan yaplacak bilgi yenileme eğitimlerine belge aldklar 

tarihten itibaren her beş (5) ylda bir katlmak zorundadrlar. Bilgi yenileme eğitimine 

katlmayanlarn belgeleri iptal edilir. Bilgi yenileme eğitimi genelde bir günlük bir 

eğitimdir.  

1.5.5. İş Güvenliği Uzmanlar, İş Yeri Hekimleri ve Diğer Sağlk Personelinin 

Eğitimleri  

İş güvenliği uzmanlğ belgesine sahip, Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnda 

ve ilgili kuruluşlarnda çalşma hayatn denetleyen müfettişler ile mühendislik veya 

mimarlk eğitimi veren fakültelerin mezunlar ile teknik elemanlar iş güvenliği uzman 

olabilmektedirler. 

Teknik eleman tanm teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanna 

sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yüksekokullarnn iş sağlğ ve güvenliği program 

mezunlarn kapsamaktadr.  

İş Güvenliği Uzmanlarnn Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakknda 

Yönetmelik’in 7. maddesinde A, B ve C snf iş güvenliği uzmanlğ belgelerinin verilme 

koşullar belirlenmiştir. Ayn yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre adlarna belirli prim 
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günü ödenenler snflar aras geçiş snavlarna girme hakk kazanmaktadrlar.  

Mevzuata göre iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi adaylarna verilecek temel 

eğitim programnn süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama ksm da 40 saatten az 

olmayacak şekilde tasarlanmştr.  

İş güvenliği uzman, iş yeri hekimliği ve diğer sağlk personeli belgesi sahibi olan 

kişilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren beş yllk aralklarla eğitim kurumlar 

tarafndan düzenlenecek yenileme eğitim programlarna katlmas zorunludur. Yenileme 

eğitim programlarnn süresi iş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimleri için 30 saatten, 

diğer sağlk personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz.  

(C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf iş 

güvenliği uzmanlğ temel eğitim programna katlmş olmalar durumunda, alnan bu 

eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden saylr. Yenileme 

eğitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluğuna aykrlğn tespiti hâlinde 

kişi hakknda vize işlemi tamamlanmş olsa dahi belgesi geçersiz saylarak vize işlemi iptal 

edilir. 

Eğitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ’nca yaplr veya yaptrlr. Snavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan 

adaylar başarl saylr. 

1.5.6. MİGEM Adna Denetim Yapan Elemanlarn Eğitimi 

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) denetimleri kurumdaki 

jeoloji, maden, harita ve çevre mühendisleri ile harita ve maden teknikeri ve mali uzman 

yerine görevlendirilen personel tarafndan yerine getirilmektedir. KPSS ile alnan 

çalşanlar memuriyet eğitimi ve snavndan sonra çalşmaya başlamaktadrlar. Çalşanlar 

zaman zaman kurum içinde ve dşnda düzenlenen konferans ve seminerlere 

katlabilmektedirler. Bunun dşnda denetime yönelik özellikle uzmanlk gerektirecek 

meslek gruplarn ilgilendiren herhangi bir eğitim almamaktadrlar. Denetimde 

görevlendirilen yeni personelin, ilk görevlerinde deneyimli personellerle birlikte 

görevlendirilmesi göz önünde bulundurulmaktadr.  

Kurumun son birkaç yldaki alm ise Teknik Hizmetler Snf (Mühendis) unvan 

ile birlikte “Uzman Yardmclğ” unvan ile yaplmaktadr. Kadroya kimya ve jeofizik 
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günü ödenenler snflar aras geçiş snavlarna girme hakk kazanmaktadrlar.  

Mevzuata göre iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi adaylarna verilecek temel 

eğitim programnn süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama ksm da 40 saatten az 

olmayacak şekilde tasarlanmştr.  

İş güvenliği uzman, iş yeri hekimliği ve diğer sağlk personeli belgesi sahibi olan 

kişilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren beş yllk aralklarla eğitim kurumlar 

tarafndan düzenlenecek yenileme eğitim programlarna katlmas zorunludur. Yenileme 

eğitim programlarnn süresi iş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimleri için 30 saatten, 

diğer sağlk personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz.  

(C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf iş 

güvenliği uzmanlğ temel eğitim programna katlmş olmalar durumunda, alnan bu 

eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden saylr. Yenileme 

eğitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluğuna aykrlğn tespiti hâlinde 

kişi hakknda vize işlemi tamamlanmş olsa dahi belgesi geçersiz saylarak vize işlemi iptal 

edilir. 

Eğitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ’nca yaplr veya yaptrlr. Snavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan 

adaylar başarl saylr. 

1.5.6. MİGEM Adna Denetim Yapan Elemanlarn Eğitimi 

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) denetimleri kurumdaki 

jeoloji, maden, harita ve çevre mühendisleri ile harita ve maden teknikeri ve mali uzman 

yerine görevlendirilen personel tarafndan yerine getirilmektedir. KPSS ile alnan 

çalşanlar memuriyet eğitimi ve snavndan sonra çalşmaya başlamaktadrlar. Çalşanlar 

zaman zaman kurum içinde ve dşnda düzenlenen konferans ve seminerlere 

katlabilmektedirler. Bunun dşnda denetime yönelik özellikle uzmanlk gerektirecek 

meslek gruplarn ilgilendiren herhangi bir eğitim almamaktadrlar. Denetimde 

görevlendirilen yeni personelin, ilk görevlerinde deneyimli personellerle birlikte 

görevlendirilmesi göz önünde bulundurulmaktadr.  

Kurumun son birkaç yldaki alm ise Teknik Hizmetler Snf (Mühendis) unvan 

ile birlikte “Uzman Yardmclğ” unvan ile yaplmaktadr. Kadroya kimya ve jeofizik 
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mühendisleri de eklenmiştir. Yeni sistemde alnacaklar KPSS sonras yazl ve sözlü snava 

girmekte ve sonrasnda yine memuriyet eğitimi ve snavna tabii tutulmaktadrlar. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde değişik konularda periyodik olarak 

(kişisel gelişim, teknik konular vs hakknda) hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Ayrca, MİGEM bünyesinde mevzuat ile ilgili ve maden işletme üretim yöntemlerine 

ilişkin hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.  

Bakanlk ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü personeline, Maden Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliği esaslarna ilişkin olarak; arama ruhsat işlemleri, arşiv hizmetleri, 

bilgi işlem uygulamalar, heyetlerin görev yetki ve sorumluluklar, ruhsat müracaatlarnda 

uyulmas gereken kurallar ve halkla ilişkiler, kamu kurumlarna ham madde üretim izni 

verilmesi ile ilgili işlemler, harita hizmetleri, hukuksal işlemler, maden sahalarnn ihalesi 

işlemleri, inceleme ve değerlendirme ile ilgili işlemler, işletme ruhsat ve işletme izinleri 

ile ilgili işlemler, madenci yükümlülüklerinin izlenmesi işlemleri, ruhsat haklar ve sicil 

işlemleri, temdit (ruhsat uzatma) işlemleri, devlet haklar ve mali kaytlar alanlarnda her 

yl periyodik eğitimler verilmektedir. 

1.5.7. İş Müfettişlerinin Eğitimi 

İş sağlğ ve güvenliği yönünden iş teftişi yapacak müfettişlerin; tp doktoru, mimar 

veya mühendislik mezunlar, işin yürütümü yönünden iş teftişi görevi yapacak 

müfettişlerin ise hukuk, siyasal bilgiler gibi sosyal bilimler eğitimi almş üniversite 

mezunlar olmalar gerekmektedir. 

Adaylardan KPSS sonuçlarna göre giriş snavna girmeye hak kazananlar yazl 

snava, yazl snavdan da başarl olanlar sözlü snava çağrlrlar. Snavlardan başarl 

olanlarn atamas yaplr. 

Müfettiş yardmclarnn yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalşmalar esastr. Bu 

konuda, İş Teftiş Kurulu Başkanlğ ile müfettişler tarafndan yürütülen görevler; yardmc, 

yönlendirici ve özendirici niteliktedir. Müfettiş yardmclar, üç yllk yardmclk 

döneminde aşağdaki programa göre yetiştirilirler. 

Birinci dönem çalşmalar aday memurluk temel ve hazrlayc eğitimler ile başlar. 

Bakanlk ve birimlerinin tantm, teftişlere ilişkin mevzuat ve bu hususlarda Bakanlkça 

işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacyla teorik mesleki eğitim düzenlenir.  
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günü ödenenler snflar aras geçiş snavlarna girme hakk kazanmaktadrlar.  

Mevzuata göre iş güvenliği uzman ve iş yeri hekimi adaylarna verilecek temel 

eğitim programnn süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama ksm da 40 saatten az 

olmayacak şekilde tasarlanmştr.  

İş güvenliği uzman, iş yeri hekimliği ve diğer sağlk personeli belgesi sahibi olan 

kişilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren beş yllk aralklarla eğitim kurumlar 

tarafndan düzenlenecek yenileme eğitim programlarna katlmas zorunludur. Yenileme 

eğitim programlarnn süresi iş güvenliği uzmanlar ve iş yeri hekimleri için 30 saatten, 

diğer sağlk personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz.  

(C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf iş 

güvenliği uzmanlğ temel eğitim programna katlmş olmalar durumunda, alnan bu 

eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden saylr. Yenileme 

eğitiminin tamamna katlm zorunludur. Katlm zorunluluğuna aykrlğn tespiti hâlinde 

kişi hakknda vize işlemi tamamlanmş olsa dahi belgesi geçersiz saylarak vize işlemi iptal 

edilir. 

Eğitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğ’nca yaplr veya yaptrlr. Snavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan 

adaylar başarl saylr. 

1.5.6. MİGEM Adna Denetim Yapan Elemanlarn Eğitimi 

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) denetimleri kurumdaki 

jeoloji, maden, harita ve çevre mühendisleri ile harita ve maden teknikeri ve mali uzman 

yerine görevlendirilen personel tarafndan yerine getirilmektedir. KPSS ile alnan 

çalşanlar memuriyet eğitimi ve snavndan sonra çalşmaya başlamaktadrlar. Çalşanlar 

zaman zaman kurum içinde ve dşnda düzenlenen konferans ve seminerlere 

katlabilmektedirler. Bunun dşnda denetime yönelik özellikle uzmanlk gerektirecek 

meslek gruplarn ilgilendiren herhangi bir eğitim almamaktadrlar. Denetimde 

görevlendirilen yeni personelin, ilk görevlerinde deneyimli personellerle birlikte 

görevlendirilmesi göz önünde bulundurulmaktadr.  

Kurumun son birkaç yldaki alm ise Teknik Hizmetler Snf (Mühendis) unvan 

ile birlikte “Uzman Yardmclğ” unvan ile yaplmaktadr. Kadroya kimya ve jeofizik 
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mühendisleri de eklenmiştir. Yeni sistemde alnacaklar KPSS sonras yazl ve sözlü snava 

girmekte ve sonrasnda yine memuriyet eğitimi ve snavna tabii tutulmaktadrlar. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ bünyesinde değişik konularda periyodik olarak 

(kişisel gelişim, teknik konular vs hakknda) hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Ayrca, MİGEM bünyesinde mevzuat ile ilgili ve maden işletme üretim yöntemlerine 

ilişkin hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.  

Bakanlk ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü personeline, Maden Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliği esaslarna ilişkin olarak; arama ruhsat işlemleri, arşiv hizmetleri, 

bilgi işlem uygulamalar, heyetlerin görev yetki ve sorumluluklar, ruhsat müracaatlarnda 

uyulmas gereken kurallar ve halkla ilişkiler, kamu kurumlarna ham madde üretim izni 

verilmesi ile ilgili işlemler, harita hizmetleri, hukuksal işlemler, maden sahalarnn ihalesi 

işlemleri, inceleme ve değerlendirme ile ilgili işlemler, işletme ruhsat ve işletme izinleri 

ile ilgili işlemler, madenci yükümlülüklerinin izlenmesi işlemleri, ruhsat haklar ve sicil 

işlemleri, temdit (ruhsat uzatma) işlemleri, devlet haklar ve mali kaytlar alanlarnda her 

yl periyodik eğitimler verilmektedir. 

1.5.7. İş Müfettişlerinin Eğitimi 

İş sağlğ ve güvenliği yönünden iş teftişi yapacak müfettişlerin; tp doktoru, mimar 

veya mühendislik mezunlar, işin yürütümü yönünden iş teftişi görevi yapacak 

müfettişlerin ise hukuk, siyasal bilgiler gibi sosyal bilimler eğitimi almş üniversite 

mezunlar olmalar gerekmektedir. 

Adaylardan KPSS sonuçlarna göre giriş snavna girmeye hak kazananlar yazl 

snava, yazl snavdan da başarl olanlar sözlü snava çağrlrlar. Snavlardan başarl 

olanlarn atamas yaplr. 

Müfettiş yardmclarnn yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalşmalar esastr. Bu 

konuda, İş Teftiş Kurulu Başkanlğ ile müfettişler tarafndan yürütülen görevler; yardmc, 

yönlendirici ve özendirici niteliktedir. Müfettiş yardmclar, üç yllk yardmclk 

döneminde aşağdaki programa göre yetiştirilirler. 

Birinci dönem çalşmalar aday memurluk temel ve hazrlayc eğitimler ile başlar. 

Bakanlk ve birimlerinin tantm, teftişlere ilişkin mevzuat ve bu hususlarda Bakanlkça 

işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacyla teorik mesleki eğitim düzenlenir.  
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İkinci dönem çalşmalar müfettişlerin refakatinde geçer. Müfettiş yardmclar 

refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. Kendilerine verilen 

görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna inceleme, teftiş ve 

soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri hâller hariç, müfettiş yardmclar 

üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatinde alt aydan fazla kalamaz.  

Müfettiş yardmclar üçüncü dönem çalşmalar srasnda çalşma hayat ile ilgili 

bir konuda etüt çalşmas yapar. 

Müfettiş yardmclğ döneminde, müfettişlik karakter ve vasflar ile 

bağdaşmayacak tutum ve davranşlar hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik snav 

beklenmeksizin Bakanlk’ta Kurul dşnda memur unvanl kadrolara atanrlar. 

Eğitim dönemlerinde yaplan snavlar ve verilen notlar sonucu geçer not alanlar 

müfettişlik yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Yeterlik snav yazl ve sözlü olmak 

üzere iki aşamadan oluşur. Yeterlik snavlarnda başarl olanlar müfettiş kadrolarna 

atanrlar.  

1.5.8. Eğitimde Amerika Birleşik Devletleri (MSHA) Örneği 

Federal Düzenlemeler Kanunu’nun (CFR) 30 numaral başlğnn 48 numaral 

bölümü “Maden İşçilerinin Eğitimleri ve Yenileme Eğitimleri” olarak geçmektedir. Bu 

bölümün “A” alt başlğ ise yer alt maden işçilerinin eğitim ve yenileme eğitimlerine 

ayrlmştr. 

Her yer alt maden işletmecisi yeni maden işçilerinin eğitimi, deneyimli maden 

işçilerinin eğitimi, yeni görevler verilen deneyimli maden işçilerinin eğitimi, yenileme 

eğitimleri ve tehlike eğitimleri için eğitim program planlar hazrlamak ve MSHA’nn 

onayna sunmak zorundadr. Eğer maden işletmesi yeni açlmşsa, ya da belli bir süreden 

sonra yeniden faaliyete geçecekse bu plan madeni işletmeye açmadan önce MSHA’ya 

sunmak zorundadr. Bu plann neleri kapsayacağ, değerlendirme ve onay süreçleri ile ilgili 

mevzuatn 48.3 alt bölümünde detayl olarak yer almaktadr. 

Eğitimler MSHA tarafndan onayl eğitimciler tarafndan verilir. İşletmeler eğitimleri 

onayl eğitimci olmak kayd ile kendileri verebileceği gibi MHSA’nn onayladğ başka 

maden işletmecileri, kurum ve kuruluşlar ile de eğitimin verilmesi için anlaşabilirler. 

İşveren ayrca her işçiye çalşma ortamnda bulunan kimyasallarn zararlar, 

bunlardan korunma yöntemleri, kimyasallarn güvenli kullanm ve içerikleri hakknda 
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bilgilendirme yapmak zorundadr. Konu Kanun’un 47 numaral bölümünde HazCOM 

başlğnda detaylandrlmştr. 

1.5.8.1. İşverenlerin Eğitimi 

Federal Düzenlemeler Kanunu’nun (CFR) 30 numaral başlğnn 46.2 numaral 

tanmlar bölümünde “Madenci” tanm “tüm bağmsz işverenler ve işverenlerin 

çalşanlarn” kapsamaktadr. Kanun’a göre herhangi bir madende iş yapmak için herkesin, 

kişilerin yaptklar işten bağmsz olarak, “Yeni Maden İşçilerinin Eğitimini” almas 

gerekmektedir. Bu eğitimler işverenleri ve alt işverenleri de kapsamaktadr. 

1.5.8.2. İşçilerin Eğitimi 

1.5.8.2.1. Yeni Maden İşçilerinin Eğitimi 

Yeni maden işçisi hiç maden deneyimi olmayan işçiye denmektedir. Yeni maden 

işçileri en az 40 saatlik bir eğitim almadan çalştrlamazlar. Bu eğitim mümkün olduğunca 

yer alt çalşma koşullarn yanstacak ve bu koşullarda çalşmaya işçiyi hazrlayacak 

şekilde olmaldr. 40 saatlik eğitimin en az 8 saatinin maden sahasnda verilmesi 

zorunludur. Bu eğitimler sözlü, yazl ve görsel olarak verilmektedir. 

Eğitimler şu konular içerir:  

• Yasal hak ve sorumluluklar: Çalşanlarn, işverenin, denetçilerin, çalşan

temsilcilerinin ve yöneticilerin yasal hak ve sorumluluklar, tehlikelerin raporlanmas 

vb. konular. 

• Ferdi kurtarma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşnmas ve

bakm ile ilgili uygulamal eğitimler. 

• Madene giriş ve çkş: Ulaşm ve haberleşme sistemleri, ikaz ve uyar

sistemleri, levhalar ve bunlarn etkili bir biçimde kullanlmas. 

• Çalşma ortam: Çalşanlara madende çalşacaklar ortam ya da madende bu

ortamlarn genelini yanstacak yerlerin gezdirilip gösterilmesi ve çalşanlara 

anlatlmas. 

• Maden haritas, acil çkş yollar, acil tahliye ve barajlar, baraj malzemeleri

ve kullanmlar. 
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İkinci dönem çalşmalar müfettişlerin refakatinde geçer. Müfettiş yardmclar 

refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. Kendilerine verilen 

görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna inceleme, teftiş ve 

soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri hâller hariç, müfettiş yardmclar 

üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatinde alt aydan fazla kalamaz.  

Müfettiş yardmclar üçüncü dönem çalşmalar srasnda çalşma hayat ile ilgili 

bir konuda etüt çalşmas yapar. 

Müfettiş yardmclğ döneminde, müfettişlik karakter ve vasflar ile 

bağdaşmayacak tutum ve davranşlar hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik snav 

beklenmeksizin Bakanlk’ta Kurul dşnda memur unvanl kadrolara atanrlar. 

Eğitim dönemlerinde yaplan snavlar ve verilen notlar sonucu geçer not alanlar 

müfettişlik yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Yeterlik snav yazl ve sözlü olmak 

üzere iki aşamadan oluşur. Yeterlik snavlarnda başarl olanlar müfettiş kadrolarna 

atanrlar.  

1.5.8. Eğitimde Amerika Birleşik Devletleri (MSHA) Örneği 

Federal Düzenlemeler Kanunu’nun (CFR) 30 numaral başlğnn 48 numaral 

bölümü “Maden İşçilerinin Eğitimleri ve Yenileme Eğitimleri” olarak geçmektedir. Bu 

bölümün “A” alt başlğ ise yer alt maden işçilerinin eğitim ve yenileme eğitimlerine 

ayrlmştr. 

Her yer alt maden işletmecisi yeni maden işçilerinin eğitimi, deneyimli maden 

işçilerinin eğitimi, yeni görevler verilen deneyimli maden işçilerinin eğitimi, yenileme 

eğitimleri ve tehlike eğitimleri için eğitim program planlar hazrlamak ve MSHA’nn 

onayna sunmak zorundadr. Eğer maden işletmesi yeni açlmşsa, ya da belli bir süreden 

sonra yeniden faaliyete geçecekse bu plan madeni işletmeye açmadan önce MSHA’ya 

sunmak zorundadr. Bu plann neleri kapsayacağ, değerlendirme ve onay süreçleri ile ilgili 

mevzuatn 48.3 alt bölümünde detayl olarak yer almaktadr. 

Eğitimler MSHA tarafndan onayl eğitimciler tarafndan verilir. İşletmeler eğitimleri 

onayl eğitimci olmak kayd ile kendileri verebileceği gibi MHSA’nn onayladğ başka 

maden işletmecileri, kurum ve kuruluşlar ile de eğitimin verilmesi için anlaşabilirler. 

İşveren ayrca her işçiye çalşma ortamnda bulunan kimyasallarn zararlar, 

bunlardan korunma yöntemleri, kimyasallarn güvenli kullanm ve içerikleri hakknda 
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bilgilendirme yapmak zorundadr. Konu Kanun’un 47 numaral bölümünde HazCOM 

başlğnda detaylandrlmştr. 

1.5.8.1. İşverenlerin Eğitimi 

Federal Düzenlemeler Kanunu’nun (CFR) 30 numaral başlğnn 46.2 numaral 

tanmlar bölümünde “Madenci” tanm “tüm bağmsz işverenler ve işverenlerin 

çalşanlarn” kapsamaktadr. Kanun’a göre herhangi bir madende iş yapmak için herkesin, 

kişilerin yaptklar işten bağmsz olarak, “Yeni Maden İşçilerinin Eğitimini” almas 

gerekmektedir. Bu eğitimler işverenleri ve alt işverenleri de kapsamaktadr. 

1.5.8.2. İşçilerin Eğitimi 

1.5.8.2.1. Yeni Maden İşçilerinin Eğitimi 

Yeni maden işçisi hiç maden deneyimi olmayan işçiye denmektedir. Yeni maden 

işçileri en az 40 saatlik bir eğitim almadan çalştrlamazlar. Bu eğitim mümkün olduğunca 

yer alt çalşma koşullarn yanstacak ve bu koşullarda çalşmaya işçiyi hazrlayacak 

şekilde olmaldr. 40 saatlik eğitimin en az 8 saatinin maden sahasnda verilmesi 

zorunludur. Bu eğitimler sözlü, yazl ve görsel olarak verilmektedir. 

Eğitimler şu konular içerir:  

• Yasal hak ve sorumluluklar: Çalşanlarn, işverenin, denetçilerin, çalşan

temsilcilerinin ve yöneticilerin yasal hak ve sorumluluklar, tehlikelerin raporlanmas 

vb. konular. 

• Ferdi kurtarma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşnmas ve

bakm ile ilgili uygulamal eğitimler. 

• Madene giriş ve çkş: Ulaşm ve haberleşme sistemleri, ikaz ve uyar

sistemleri, levhalar ve bunlarn etkili bir biçimde kullanlmas. 

• Çalşma ortam: Çalşanlara madende çalşacaklar ortam ya da madende bu

ortamlarn genelini yanstacak yerlerin gezdirilip gösterilmesi ve çalşanlara 

anlatlmas. 

• Maden haritas, acil çkş yollar, acil tahliye ve barajlar, baraj malzemeleri

ve kullanmlar. 
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• Tavan ve zemin kontrolü ve havalandrma: Tavan ve zemin kontrolünün

sağlanmas, havalandrmann harita üzerinden anlatlmas, havalandrma sistemleri 

ve bunlar etkileyen faktörler vb. 

• Sağlk: Toz, gürültü gibi sağlğ etkileyen faktörler, bunlarn ölçülmesi,

sağlk planlar, sağlğ olumsuz etkileyen faktörlerden korunma ve ilgili ikaz ve 

uyarlar hakknda bilgilendirme. 

• Temizleme ve kaya tozu serpme: Temizleme ve kaya tozunun gerekliliği,

etkisi ve uygulama alanlar. 

• Tehlikenin belirlenmesi: Özellikle patlayclarn kullanldğ ve depolandğ

maden sahalarnda tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerden korunma. 

• Elektrik ile ilgili tehlikeler: Elektrik ile ilgili tehlikelerin saptanmas ve

tehlikelerden korunma. 

• İlk yardm: MSHA tarafndan kabul edilen ilk yardm metotlar.

• Ocak gazlar: Ocakta bulunabilecek tehlikeli gazlarn saptanmas ve

bunlarn tehlikelerinden korunma. 

• Yeni maden işçilerinin yapacaklar işler ile ilgili sağlk ve güvenlik bakş

açs. 

• Madenin kendine özgü koşullar.

1.5.8.2.2. Yeni İşe Alnmş Deneyimli Maden İşçilerinin Eğitimi 

 Bu eğitimler, işe yeni alnan, devredilen, yer üstünden yer altna geçirilen ve en az 

12 aylk bir aradan sonra tekrar çalşmaya başlayan deneyimli işçilere verilir. 

 İşçiler bu eğitimleri almadan işe başlayamazlar. 5 yl ve daha uzun süre işten ayr 

kalan işçilerin eğitimleri en az 8 saat olmaldr. Aşağdaki konularn her biri için ayrlan 

süre maden işçisinin bu eğitim ile ilgili ihtiyac kadar olmaldr.  

 Eğitim konular yeni maden işçisi eğitimine benzer konulardr. 

 12 aydan daha az süre ile işten ayr kalanlara yalnzca madenin değişen ve güvenlik 

ve sağlklarn etkileyen koşullar hakknda eğitim verilir.  

 Bu eğitimi, işverenin yeterli gördüğü birisi verebilir. Eğitmenin MSHA tarafndan 

onayl olmas gerekmemektedir. 
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 Deneyimli işçilere verilen eğitimler için kayt gerekli değildir. İşçiler işten ayr 

kaldklar süre içinde yenileme eğitimlerini kaçrmşlarsa bu eğitimleri de tamamlamalar 

gerekmektedir. 

 Kömür madeninde çalşan işçilerin ayrca mevzuatn 75.1502 alt başlğnda yer alan 

acil tahliye ve yangn ile mücadele eğitimini de almalar gerekmektedir. 

1.5.8.2.3. Görevlendirildikleri İş ile İlgili Daha Önce Deneyimi Olmayan Maden 

İşçilerinin Eğitimi 

Mobil ekipman operatörlüğü, sondaj makinesi operatörlüğü, nakliyesi ve konveyör 

sistemleri operatörlüğü, tavan ve zemin kontrol makinesi operatörlüğü ve patlatma 

işlemlerinde görevlendirilen işçilere bu eğitimler verilir. 12 ay öncesine kadar bu işlerde 

çalşmş ve gerekli eğitimleri almş olanlarn yeniden bu eğitimi almasna gerek yoktur. 

 Belirtilen ekipmanlar kullanacak ya da işlemleri yapacak işçiler bu işleri güvenli 

bir şekilde yapabilene kadar deneyimli birinin gözetiminde işlerini yapacaklardr. 

Nakliye sisteminde çalşacak işçiler bu işte çalşmaya başlamadan önce nakliye 

sisteminin etkilediği havalandrma, yangn ile mücadele ve tahliye konularnda da eğitim 

almak zorundadrlar. 

 Eğitimler nitelikli eğitmenler ya da bu konularda deneyimli kişiler tarafndan 

verilebilir. 

1.5.8.2.4. Yenileme Eğitimleri 

Her madenci ylda en az 8 saatlik yenileme eğitimi almak zorundadr. Eğitimin her 

bir bölümü için ayrlan aktif eğitim süresi 30 dakikadan az olamaz.  

Eğitimler en az şu konular içerir:  

• İşçilerin işleri ile ilgili temel sağlk ve güvenlik standartlar

• Ulaşm ve haberleşme sistemleri, ikaz ve uyarlar ve bunlarn etkili bir

biçimde kullanlmas 

• Barajlama, baraj malzemeleri ve bu malzemelerin temini

• Tavan ve zemin kontrolü, havalandrma, tahliye, yangn ile mücadele

• İlk yardm

• Elektrik ile ilgili tehlikeler
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• Tavan ve zemin kontrolü ve havalandrma: Tavan ve zemin kontrolünün

sağlanmas, havalandrmann harita üzerinden anlatlmas, havalandrma sistemleri 

ve bunlar etkileyen faktörler vb. 

• Sağlk: Toz, gürültü gibi sağlğ etkileyen faktörler, bunlarn ölçülmesi,

sağlk planlar, sağlğ olumsuz etkileyen faktörlerden korunma ve ilgili ikaz ve 

uyarlar hakknda bilgilendirme. 

• Temizleme ve kaya tozu serpme: Temizleme ve kaya tozunun gerekliliği,

etkisi ve uygulama alanlar. 

• Tehlikenin belirlenmesi: Özellikle patlayclarn kullanldğ ve depolandğ

maden sahalarnda tehlikelerin belirlenmesi ve tehlikelerden korunma. 

• Elektrik ile ilgili tehlikeler: Elektrik ile ilgili tehlikelerin saptanmas ve

tehlikelerden korunma. 

• İlk yardm: MSHA tarafndan kabul edilen ilk yardm metotlar.

• Ocak gazlar: Ocakta bulunabilecek tehlikeli gazlarn saptanmas ve

bunlarn tehlikelerinden korunma. 

• Yeni maden işçilerinin yapacaklar işler ile ilgili sağlk ve güvenlik bakş

açs. 

• Madenin kendine özgü koşullar.

1.5.8.2.2. Yeni İşe Alnmş Deneyimli Maden İşçilerinin Eğitimi 

 Bu eğitimler, işe yeni alnan, devredilen, yer üstünden yer altna geçirilen ve en az 

12 aylk bir aradan sonra tekrar çalşmaya başlayan deneyimli işçilere verilir. 

 İşçiler bu eğitimleri almadan işe başlayamazlar. 5 yl ve daha uzun süre işten ayr 

kalan işçilerin eğitimleri en az 8 saat olmaldr. Aşağdaki konularn her biri için ayrlan 

süre maden işçisinin bu eğitim ile ilgili ihtiyac kadar olmaldr.  

 Eğitim konular yeni maden işçisi eğitimine benzer konulardr. 

 12 aydan daha az süre ile işten ayr kalanlara yalnzca madenin değişen ve güvenlik 

ve sağlklarn etkileyen koşullar hakknda eğitim verilir.  

 Bu eğitimi, işverenin yeterli gördüğü birisi verebilir. Eğitmenin MSHA tarafndan 

onayl olmas gerekmemektedir. 
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 Deneyimli işçilere verilen eğitimler için kayt gerekli değildir. İşçiler işten ayr 

kaldklar süre içinde yenileme eğitimlerini kaçrmşlarsa bu eğitimleri de tamamlamalar 

gerekmektedir. 

 Kömür madeninde çalşan işçilerin ayrca mevzuatn 75.1502 alt başlğnda yer alan 

acil tahliye ve yangn ile mücadele eğitimini de almalar gerekmektedir. 

1.5.8.2.3. Görevlendirildikleri İş ile İlgili Daha Önce Deneyimi Olmayan Maden 

İşçilerinin Eğitimi 

Mobil ekipman operatörlüğü, sondaj makinesi operatörlüğü, nakliyesi ve konveyör 

sistemleri operatörlüğü, tavan ve zemin kontrol makinesi operatörlüğü ve patlatma 

işlemlerinde görevlendirilen işçilere bu eğitimler verilir. 12 ay öncesine kadar bu işlerde 

çalşmş ve gerekli eğitimleri almş olanlarn yeniden bu eğitimi almasna gerek yoktur. 

 Belirtilen ekipmanlar kullanacak ya da işlemleri yapacak işçiler bu işleri güvenli 

bir şekilde yapabilene kadar deneyimli birinin gözetiminde işlerini yapacaklardr. 

Nakliye sisteminde çalşacak işçiler bu işte çalşmaya başlamadan önce nakliye 

sisteminin etkilediği havalandrma, yangn ile mücadele ve tahliye konularnda da eğitim 

almak zorundadrlar. 

 Eğitimler nitelikli eğitmenler ya da bu konularda deneyimli kişiler tarafndan 

verilebilir. 

1.5.8.2.4. Yenileme Eğitimleri 

Her madenci ylda en az 8 saatlik yenileme eğitimi almak zorundadr. Eğitimin her 

bir bölümü için ayrlan aktif eğitim süresi 30 dakikadan az olamaz.  

Eğitimler en az şu konular içerir:  

• İşçilerin işleri ile ilgili temel sağlk ve güvenlik standartlar

• Ulaşm ve haberleşme sistemleri, ikaz ve uyarlar ve bunlarn etkili bir

biçimde kullanlmas 

• Barajlama, baraj malzemeleri ve bu malzemelerin temini

• Tavan ve zemin kontrolü, havalandrma, tahliye, yangn ile mücadele

• İlk yardm

• Elektrik ile ilgili tehlikeler
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• Kazalardan korunma

• Ferdi kurtarma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşmas ve

bakm, kullanmlar ile ilgili uygulamal eğitimler. 

• Sağlk: Toz, gürültü gibi sağlğ etkileyebilecek faktörler, bunlarn

ölçülmesi, sağlk planlar, sağlğ olumsuz etkileyen faktörlerden korunma ve ilgili 

ikaz ve uyarlar hakknda bilgilendirme 

• Ocak gazlar: Ocakta bulunabilecek tehlikeli gazlarn saptanmas ve bu

tehlikelerden korunma 

• Patlama: Özellikle patlayclarn kullanldğ ve depolandğ maden

sahalarnda tehlikelerin saptanmas ve tehlikelerden korunma 

• Madenin özel durumunun gerektirdiği diğer eğitimler

Eğitimler kayt altna alnr ve MSHA’nn formuna göre eğitim alan işçilere 

sertifikalar hazrlanr. Bu sertifikalarn bir örneği işçiye verilir. Bir örneği de müfettişlerin, 

işçilerin ve çalşan temsilcilerinin denetimi için iş yerinde bulundurulur. Muvazaal 

sertifikalar ilgili mevzuat maddesine göre cezalandrlr. 

 1.5.8.2.5. Kömür Madeninde Çalşan İşçilere Verilen Diğer Eğitimler 

Dizel partikül yaylmna maruz kalan çalşanlara bu maddenin zararlar, bunlardan 

korunma yollar, kişisel sorumluluklar, yaylmn kontrol altna alnmas için yaplmas 

gerekenler hakknda eğitim verilmektedir. 

Toz örneği alnmasn ve ölçümünü yapacak kişilerin MSHA’nn yapacağ snavda 

başarl olmas ve sertifika almas gerekmektedir. 

Kanun’un 75 numaral bölümünde “ehil çalşan” ve “sertifikal çalşann” tanmlar 

yaplmaktadr. Metan ve oksijen ölçümü yapabilecek, hava akşn ölçebilecek, elektrik 

işlerini yapabilecek, yüksek voltajda çalşan ekipmanlarn tamirini yapacak kişilerin ve 

operatörlerin hangilerinin ehil kişi hangilerinin sertifikal olmas gerektiği ve ehil kişi 

olmann koşullar anlatlmaktadr. Sertifikal ve ehil kişilere de yllk yenileme eğitimleri 

verilmesi zorunludur. 

1.5.8.3. Kurtarma Ekibinin Eğitimleri 

Maden kurtarma ekibinin üyesi olmadan önce kurtarma ekibinin kullanacağ 

solunum cihazlarnn kullanlmas, taşnmas ve bakmlarn kapsayan en az 20 saatlik 
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MSHA Eğitim Politika ve Geliştirme Ofisi tarafndan öngörülen eğitimin tamamlanmas 

gerekmektedir. 20 saatlik giriş eğitiminden sonra kurtarma ekibin her üyesinin ylda en az 

40 saatlik yenileme eğitimi almas gerekmektedir. Bu eğitim her ay en az 4 saat ya da iki 

ayda bir en az 8 saat olacak şekilde verilmelidir. Eğitimler aşağdaki konular kapsayacak 

şekilde verilir: 

•Her 6 ayda bir en az bir defa yer altnda gerçekleştirilen dersler

•Her iki ayda bir en az iki saatlik solunum ekipmanlarnn giyilmesi ve oksijen

verilerek kullanlmas 

•Yardmc veya destek maden kurtarma ekipmanlarnn ya da farkl solunum

cihazlarnn kullanlmas, taşnmas, kapasiteleri ve limitleri  

• MSHA Eğitim Politika ve Geliştirme Ofisi tarafndan onaylanan ileri maden

kurtarma eğitimleri ve prosedürleri ile maden haritas eğitimi ve havalandrma prosedürleri 

 Bir ylda sekiz saatlik eğitime girmeyen ve sonrasnda telafi eğitimleri ile bu 

eğitimlerini tamamlamayan kişi kurtarma ekibinde görev alamaz. Eğitim alan her elemann 

eğitim kaytlar kurtarma istasyonunda bulundurulur. 

 Kurtarma ekibinin eğitimleri, MSHA ya da devlet tarafndan verilen eğiticilik 

sertifikasna sahip ve son beş yl içinde en az bir yl yer alt madeninde çalşmş eğiticiler 

tarafndan verilebilir. Eğiticiler uzmanlk alanndaki konular hakknda eğitim verebilirler. 

1.5.8.4. Ziyaretçilerin Eğitimleri 

 MSHA’nn 48 numaral bölüm için hazrlamş olduğu Program Plan El 

Kitapçğ’nda madene inen ve 48. bölümde tanm yaplmayan ksa süreli ziyaretçilere, 

ferdî kurtarma cihazlarnn temini, taşnmas, kullanlmas ve yerleri ile ilgili eğitim 

verilmesi gerekliliğinden bahsedilmektedir. 

1.5.8.5. Tehlike Eğitimleri 

Tehlike eğitimi dağtm işi, ofis işi veya bilimsel çalşma yapan kimselere, ksa süreli 

sözleşmeli bakm veya servis işçilerine ve madende akademik projeler yapan öğrencilere 

verilmektedir. Eğitimler en az şu konular içerir;  

•Tehlikenin belirlenmesi ve tehlikelerden korunma

•Acil durum ve tahliye
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• Kazalardan korunma

• Ferdi kurtarma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşmas ve

bakm, kullanmlar ile ilgili uygulamal eğitimler. 

• Sağlk: Toz, gürültü gibi sağlğ etkileyebilecek faktörler, bunlarn

ölçülmesi, sağlk planlar, sağlğ olumsuz etkileyen faktörlerden korunma ve ilgili 

ikaz ve uyarlar hakknda bilgilendirme 

• Ocak gazlar: Ocakta bulunabilecek tehlikeli gazlarn saptanmas ve bu

tehlikelerden korunma 

• Patlama: Özellikle patlayclarn kullanldğ ve depolandğ maden

sahalarnda tehlikelerin saptanmas ve tehlikelerden korunma 

• Madenin özel durumunun gerektirdiği diğer eğitimler

Eğitimler kayt altna alnr ve MSHA’nn formuna göre eğitim alan işçilere 

sertifikalar hazrlanr. Bu sertifikalarn bir örneği işçiye verilir. Bir örneği de müfettişlerin, 

işçilerin ve çalşan temsilcilerinin denetimi için iş yerinde bulundurulur. Muvazaal 

sertifikalar ilgili mevzuat maddesine göre cezalandrlr. 

 1.5.8.2.5. Kömür Madeninde Çalşan İşçilere Verilen Diğer Eğitimler 

Dizel partikül yaylmna maruz kalan çalşanlara bu maddenin zararlar, bunlardan 

korunma yollar, kişisel sorumluluklar, yaylmn kontrol altna alnmas için yaplmas 

gerekenler hakknda eğitim verilmektedir. 

Toz örneği alnmasn ve ölçümünü yapacak kişilerin MSHA’nn yapacağ snavda 

başarl olmas ve sertifika almas gerekmektedir. 

Kanun’un 75 numaral bölümünde “ehil çalşan” ve “sertifikal çalşann” tanmlar 

yaplmaktadr. Metan ve oksijen ölçümü yapabilecek, hava akşn ölçebilecek, elektrik 

işlerini yapabilecek, yüksek voltajda çalşan ekipmanlarn tamirini yapacak kişilerin ve 

operatörlerin hangilerinin ehil kişi hangilerinin sertifikal olmas gerektiği ve ehil kişi 

olmann koşullar anlatlmaktadr. Sertifikal ve ehil kişilere de yllk yenileme eğitimleri 

verilmesi zorunludur. 

1.5.8.3. Kurtarma Ekibinin Eğitimleri 

Maden kurtarma ekibinin üyesi olmadan önce kurtarma ekibinin kullanacağ 

solunum cihazlarnn kullanlmas, taşnmas ve bakmlarn kapsayan en az 20 saatlik 
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MSHA Eğitim Politika ve Geliştirme Ofisi tarafndan öngörülen eğitimin tamamlanmas 

gerekmektedir. 20 saatlik giriş eğitiminden sonra kurtarma ekibin her üyesinin ylda en az 

40 saatlik yenileme eğitimi almas gerekmektedir. Bu eğitim her ay en az 4 saat ya da iki 

ayda bir en az 8 saat olacak şekilde verilmelidir. Eğitimler aşağdaki konular kapsayacak 

şekilde verilir: 

•Her 6 ayda bir en az bir defa yer altnda gerçekleştirilen dersler

•Her iki ayda bir en az iki saatlik solunum ekipmanlarnn giyilmesi ve oksijen

verilerek kullanlmas 

•Yardmc veya destek maden kurtarma ekipmanlarnn ya da farkl solunum

cihazlarnn kullanlmas, taşnmas, kapasiteleri ve limitleri  

• MSHA Eğitim Politika ve Geliştirme Ofisi tarafndan onaylanan ileri maden

kurtarma eğitimleri ve prosedürleri ile maden haritas eğitimi ve havalandrma prosedürleri 

 Bir ylda sekiz saatlik eğitime girmeyen ve sonrasnda telafi eğitimleri ile bu 

eğitimlerini tamamlamayan kişi kurtarma ekibinde görev alamaz. Eğitim alan her elemann 

eğitim kaytlar kurtarma istasyonunda bulundurulur. 

 Kurtarma ekibinin eğitimleri, MSHA ya da devlet tarafndan verilen eğiticilik 

sertifikasna sahip ve son beş yl içinde en az bir yl yer alt madeninde çalşmş eğiticiler 

tarafndan verilebilir. Eğiticiler uzmanlk alanndaki konular hakknda eğitim verebilirler. 

1.5.8.4. Ziyaretçilerin Eğitimleri 

 MSHA’nn 48 numaral bölüm için hazrlamş olduğu Program Plan El 

Kitapçğ’nda madene inen ve 48. bölümde tanm yaplmayan ksa süreli ziyaretçilere, 

ferdî kurtarma cihazlarnn temini, taşnmas, kullanlmas ve yerleri ile ilgili eğitim 

verilmesi gerekliliğinden bahsedilmektedir. 

1.5.8.5. Tehlike Eğitimleri 

Tehlike eğitimi dağtm işi, ofis işi veya bilimsel çalşma yapan kimselere, ksa süreli 

sözleşmeli bakm veya servis işçilerine ve madende akademik projeler yapan öğrencilere 

verilmektedir. Eğitimler en az şu konular içerir;  

•Tehlikenin belirlenmesi ve tehlikelerden korunma

•Acil durum ve tahliye
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•Sağlk ve güvenlik standartlar, güvenlik kurallar ve güvenli çalşma

•Ferdi kurtulma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşmas ve bakm,

kullanmlar ile ilgili uygulamal eğitimler. 

•Madenin özel durumunun gerektirdiği diğer eğitimler

Bu bölümde tanmlanan kişilere yer altnda muhakkak deneyimli kişilerin eşlik 

etmesi gerekmektedir. Bu eğitimler her 12 ayda bir tekrarlanmaktadr. Bu bölümdeki 

eğitim planlar da MSHA’nn onayna sunulmakta ve eğitim sonrasnda işçilere sertifika 

verilmektedir. 

1.5.8.6. Müfettişlerin Eğitimi 

I. MSHA Müfettişi Olabilme Koşullar 

MSHA bünyesindeki müfettişlerin niteliklerine, eğitimlerine ve deneyimlerine göre 

belirlenen kdem seviyeleri mevcuttur. Bu seviyelere göre de müfettişlerin yapabilecekleri 

teftişler belirlenmektedir. Bir alt seviyedeki pozisyona eş değer en az 52 haftalk çalşma 

tamamlanmadan ve gerekli niteliklere sahip olmadan bir üst seviyeye geçilememektedir. 

Bu madde, başvurulan pozisyondaki işlerin başarl bir şekilde yaplabilmesi için adayn 

özel bilgi beceri ve kabiliyete sahip olmas gerektiğini ve bu bilgi ve beceri ile adayn en 

fazla bir üst kademeye denk gelen bir işe başvurmas sağlanmaktadr.  

Yer üstü teftişleri için GS-7 seviyesi “başlangç”, GS-9 seviyesi “orta seviye” ve 

GS-11 seviyesi “kdemli” seviyeyken, yer alt teftişleri için GS-9, 11 ve 12 seviyeleri 

başlangç, orta seviye ve kdemli olarak değerlendirilmektedir. Seviyeler teftişin 

metal/ametal, kömür ve yer alt ve yer üstü olmasna göre değişmektedir. Yer alt kömür 

teftişlerini en yüksek seviye olan GS-12 seviyesine sahip müfettişler yapabilmektedir. 

Her seviye için; ikna kabiliyeti, dürüstlük, çevreyle uyum becerileri, planlama ve 

değerlendirme, problem çözme, öz yönetim, öğretme, yazma, inceleme, mevzuat ve hukuk, 

maden sağlk ve güvenliği konularnn her biri ile ilgili kstaslar, seviye göstergeleri ve 

seçim göstergeleri detayl bir şekilde belirlenmiştir. Tüm seviyeler için aranan nitelikler, 

deneyimler ve eğitim süreleri ayr ayr belirlenmiştir. 

II. MSHA Müfettişlerinin Snavlar

Müfettişlerin havalandrma, zemin kontrolü, nakliyat, atk yönetimi, örnekleme, 

elektrik gibi konular içeren teftişleri başaryla yapabilmeleri ve sonrasnda açk, doğru ve 
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anlaşlr raporlar yazabilmeleri için matematik ve yazma becerileri MSHA tarafndan test 

edilmekte ve daha sonraki eğitimlerde geliştirilmektedir. Matematik snavlarnda 30 adet 

çoktan seçmeli soru için 60 dakika verilmektedir. Sorular temel aritmetik ve matematik 

muhakemesini ölçmekte ve teftiş srasnda müfettişin ihtiyaç duyacağ konular 

kapsamaktadr. Snavda hesap makinesi kullanmna izin verilmemektedir. Yazma becerisi 

snav bölümünde adaylardan 60 dakika içinde 3 paragraf ve en çok 2 sayfa olacak şekilde 

bir maden kazasn açklamalar beklenmektedir. Buradaki değerlendirmede sadece 

adaylarn yazm becerilerine baklmaktadr, sağlk ve güvenlik bilgileri test 

edilmemektedir. 

Yazl snavlar ardndan yaplan sözlü snavda adaylara yaklaşk her biri için 1 saat 

süren genel ve teknik konular ile ilgili sorular yöneltilmektedir. GS-9 ve GS-11 

seviyelerinde uygulanan mülakat başarl bir şekilde geçebilmek için adayn, maden 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili yeterlilik sorularn kendi madencilik tecrübelerine dayanarak 

cevaplamas gerekmektedir.  

Elektrik müfettişi olmak isteyen adaylarn matematik ve yazl snav geçtikten 

sonra ayrca genel elektrik bilgilerinin ölçülmesi için 30 dakikalk 15 problemden oluşan 

bir snava daha girmeleri gerekmektedir. Bu snavda da adaylarn sağlk ve güvenlik bilgisi 

değil yalnzca elektrik bilgisi değerlendirilmektedir. 

Kömür ya da metal/ametal snavlarndan hangisinde başarl olunduysa adaylar o 

bölümde hizmet verebilmektedirler. Adaylarn diğer bölüme geçişi için ilgili bölümün 

snavlarna tekrar girmeleri gerekmektedir. 

Snavlarn geçerlilik süresi 2 yldr. 

 MSHA müfettişlerinin ve teknik destek elemanlarnn eğitilmeleri için kurulan 

“Ulusal Maden Sağlk ve Güvenlik Akademisi” ordu, hava kuvvetleri, sahil güvenlik, 

deniz kuvvetleri, donanma ve FBI akademilerinden sonra Amerika’ya hizmet veren 7. 

sürekli akademidir. Amerika dşndaki yabanc ülkelerden gelen maden profesyonelleri de 

bu akademide sağlk ve güvenlik eğitimi alabilmektedirler. 

Akademi 4459 m2 büyüklüğündedir. Bu alanda müfettişlerin uygulayarak 

öğrenmeleri için, oda topuk yöntemi ile 4 girişi ve 9 rekubu olan bir kömür madeni ve 2. 

katta da metal/ametal madeni simüle edilmiştir. Yer üstüne kurulmuş bu simülasyon 

ocağnda öğrenciler geçiş ve havalandrma yollarn değiştirip, dizayn edebilmektedirler. 

Ayrca ocağa duman verilebilmekte ve kontrollü yangnlar çkarlarak, acil durum 
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müdahale yöntemleri ve yönetimleri öğretilmektedir. 

 Akademi 9 binadan oluşmaktadr: öğrenci yurdu, idari bina, dersliklerin bulunduğu 

bina, maden makineleri laboratuvar binas, yaym dağtm merkezi, spor salonu, bakm ve 

ekipman binas, maden acil durum operasyon binas, maden kurtarma istasyonu ve maden 

simülasyon laboratuvar. 

 9 farkl laboratuvarda (tavan kontrolü, zemin kontrolü, maden acil durum ve 

kurtarma operasyonlar, havalandrma, elektrik, makine, endüstriyel hijyen, bilgisayar ve 

yer alt maden simülasyonu) öğrenciler farkl disiplinler ile ilgili eğitimler almaktadrlar.  

MSHA müfettişleri bu akademide 2 ila 3 yl arasnda eğitim görmektedirler. 

(http://www.msha.gov/inspectors/InspectorQuestionsandAnswers.pdf) Müfettişlerin görev 

alanlarna göre belirli konular kapsayan ylda bir haftalk ya da iki ylda bir iki haftalk 

tekrarlama eğitimleri de bu akademide verilmektedir. 

Akademide verilen eğitimlerin başlklar aşağda sralanmştr: 

− Kaza Önleme ve İnceleme Kurslar: Kaza önleme teknolojileri, maden 

kazas inceleme ve rapor yazm, maden kazs inceleme teknikleri, kök sebep analizi 

çalştay, kaza yeri incelemeleri. 

− Sertifika/Yeterlilik Kurslar: Su, çökeltme, atk vb. barajlar için yllk 

yenileme kurslar, barajlama denetimi yeterlilik kurslar, solunabilir kömür madeni 

toz örnek alcsnn kalibrasyon ve bakm sertifikas, solunabilir kömür madeni toz 

örneği alm sertifikasyonu. 

− Bilgisayar Kurslar: müfettişlerin dizüstü bilgisayarlarnda yüklü olan 

kömür ve metal/ametal madenler için programlar, Microsoft Excel (temel ve orta 

seviyede), Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Visual Basics (vba) (giriş 

seviyesinde ve orta seviyede). 

− Elektrik Kurslar: elektrik kazalar, kömür madenleri için elektrik ile ilgili 

güvenlik, metal/ametal madenler için elektrik ile ilgili güvenlik. 

− Endüstriyel Hijyen Kurslar: Tehlike iletişimi (hazcom), endüstriyel hijyen, 

endüstriyel hijyen: silika tozu için örnek alm ve gürültü, orta seviyede toksikoloji, 

gürültü tehlikesi, uygulamalar ve kontrolü. 

− Eğitici Kurslar: Eğitici eğitim çalştaylar. 



‒ 189 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
185 

•Sağlk ve güvenlik standartlar, güvenlik kurallar ve güvenli çalşma

•Ferdi kurtulma ve solunum cihazlar: Cihazlarn kullanlmas, taşmas ve bakm,

kullanmlar ile ilgili uygulamal eğitimler. 

•Madenin özel durumunun gerektirdiği diğer eğitimler

Bu bölümde tanmlanan kişilere yer altnda muhakkak deneyimli kişilerin eşlik 

etmesi gerekmektedir. Bu eğitimler her 12 ayda bir tekrarlanmaktadr. Bu bölümdeki 

eğitim planlar da MSHA’nn onayna sunulmakta ve eğitim sonrasnda işçilere sertifika 

verilmektedir. 

1.5.8.6. Müfettişlerin Eğitimi 

I. MSHA Müfettişi Olabilme Koşullar 

MSHA bünyesindeki müfettişlerin niteliklerine, eğitimlerine ve deneyimlerine göre 

belirlenen kdem seviyeleri mevcuttur. Bu seviyelere göre de müfettişlerin yapabilecekleri 

teftişler belirlenmektedir. Bir alt seviyedeki pozisyona eş değer en az 52 haftalk çalşma 

tamamlanmadan ve gerekli niteliklere sahip olmadan bir üst seviyeye geçilememektedir. 

Bu madde, başvurulan pozisyondaki işlerin başarl bir şekilde yaplabilmesi için adayn 

özel bilgi beceri ve kabiliyete sahip olmas gerektiğini ve bu bilgi ve beceri ile adayn en 

fazla bir üst kademeye denk gelen bir işe başvurmas sağlanmaktadr.  

Yer üstü teftişleri için GS-7 seviyesi “başlangç”, GS-9 seviyesi “orta seviye” ve 

GS-11 seviyesi “kdemli” seviyeyken, yer alt teftişleri için GS-9, 11 ve 12 seviyeleri 

başlangç, orta seviye ve kdemli olarak değerlendirilmektedir. Seviyeler teftişin 

metal/ametal, kömür ve yer alt ve yer üstü olmasna göre değişmektedir. Yer alt kömür 

teftişlerini en yüksek seviye olan GS-12 seviyesine sahip müfettişler yapabilmektedir. 

Her seviye için; ikna kabiliyeti, dürüstlük, çevreyle uyum becerileri, planlama ve 

değerlendirme, problem çözme, öz yönetim, öğretme, yazma, inceleme, mevzuat ve hukuk, 

maden sağlk ve güvenliği konularnn her biri ile ilgili kstaslar, seviye göstergeleri ve 

seçim göstergeleri detayl bir şekilde belirlenmiştir. Tüm seviyeler için aranan nitelikler, 

deneyimler ve eğitim süreleri ayr ayr belirlenmiştir. 

II. MSHA Müfettişlerinin Snavlar

Müfettişlerin havalandrma, zemin kontrolü, nakliyat, atk yönetimi, örnekleme, 

elektrik gibi konular içeren teftişleri başaryla yapabilmeleri ve sonrasnda açk, doğru ve 
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anlaşlr raporlar yazabilmeleri için matematik ve yazma becerileri MSHA tarafndan test 

edilmekte ve daha sonraki eğitimlerde geliştirilmektedir. Matematik snavlarnda 30 adet 

çoktan seçmeli soru için 60 dakika verilmektedir. Sorular temel aritmetik ve matematik 

muhakemesini ölçmekte ve teftiş srasnda müfettişin ihtiyaç duyacağ konular 

kapsamaktadr. Snavda hesap makinesi kullanmna izin verilmemektedir. Yazma becerisi 

snav bölümünde adaylardan 60 dakika içinde 3 paragraf ve en çok 2 sayfa olacak şekilde 

bir maden kazasn açklamalar beklenmektedir. Buradaki değerlendirmede sadece 

adaylarn yazm becerilerine baklmaktadr, sağlk ve güvenlik bilgileri test 

edilmemektedir. 

Yazl snavlar ardndan yaplan sözlü snavda adaylara yaklaşk her biri için 1 saat 

süren genel ve teknik konular ile ilgili sorular yöneltilmektedir. GS-9 ve GS-11 

seviyelerinde uygulanan mülakat başarl bir şekilde geçebilmek için adayn, maden 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili yeterlilik sorularn kendi madencilik tecrübelerine dayanarak 

cevaplamas gerekmektedir.  

Elektrik müfettişi olmak isteyen adaylarn matematik ve yazl snav geçtikten 

sonra ayrca genel elektrik bilgilerinin ölçülmesi için 30 dakikalk 15 problemden oluşan 

bir snava daha girmeleri gerekmektedir. Bu snavda da adaylarn sağlk ve güvenlik bilgisi 

değil yalnzca elektrik bilgisi değerlendirilmektedir. 

Kömür ya da metal/ametal snavlarndan hangisinde başarl olunduysa adaylar o 

bölümde hizmet verebilmektedirler. Adaylarn diğer bölüme geçişi için ilgili bölümün 

snavlarna tekrar girmeleri gerekmektedir. 

Snavlarn geçerlilik süresi 2 yldr. 

 MSHA müfettişlerinin ve teknik destek elemanlarnn eğitilmeleri için kurulan 

“Ulusal Maden Sağlk ve Güvenlik Akademisi” ordu, hava kuvvetleri, sahil güvenlik, 

deniz kuvvetleri, donanma ve FBI akademilerinden sonra Amerika’ya hizmet veren 7. 

sürekli akademidir. Amerika dşndaki yabanc ülkelerden gelen maden profesyonelleri de 

bu akademide sağlk ve güvenlik eğitimi alabilmektedirler. 

Akademi 4459 m2 büyüklüğündedir. Bu alanda müfettişlerin uygulayarak 

öğrenmeleri için, oda topuk yöntemi ile 4 girişi ve 9 rekubu olan bir kömür madeni ve 2. 

katta da metal/ametal madeni simüle edilmiştir. Yer üstüne kurulmuş bu simülasyon 

ocağnda öğrenciler geçiş ve havalandrma yollarn değiştirip, dizayn edebilmektedirler. 

Ayrca ocağa duman verilebilmekte ve kontrollü yangnlar çkarlarak, acil durum 
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müdahale yöntemleri ve yönetimleri öğretilmektedir. 

 Akademi 9 binadan oluşmaktadr: öğrenci yurdu, idari bina, dersliklerin bulunduğu 

bina, maden makineleri laboratuvar binas, yaym dağtm merkezi, spor salonu, bakm ve 

ekipman binas, maden acil durum operasyon binas, maden kurtarma istasyonu ve maden 

simülasyon laboratuvar. 

 9 farkl laboratuvarda (tavan kontrolü, zemin kontrolü, maden acil durum ve 

kurtarma operasyonlar, havalandrma, elektrik, makine, endüstriyel hijyen, bilgisayar ve 

yer alt maden simülasyonu) öğrenciler farkl disiplinler ile ilgili eğitimler almaktadrlar.  

MSHA müfettişleri bu akademide 2 ila 3 yl arasnda eğitim görmektedirler. 

(http://www.msha.gov/inspectors/InspectorQuestionsandAnswers.pdf) Müfettişlerin görev 

alanlarna göre belirli konular kapsayan ylda bir haftalk ya da iki ylda bir iki haftalk 

tekrarlama eğitimleri de bu akademide verilmektedir. 

Akademide verilen eğitimlerin başlklar aşağda sralanmştr: 

− Kaza Önleme ve İnceleme Kurslar: Kaza önleme teknolojileri, maden 

kazas inceleme ve rapor yazm, maden kazs inceleme teknikleri, kök sebep analizi 

çalştay, kaza yeri incelemeleri. 

− Sertifika/Yeterlilik Kurslar: Su, çökeltme, atk vb. barajlar için yllk 

yenileme kurslar, barajlama denetimi yeterlilik kurslar, solunabilir kömür madeni 

toz örnek alcsnn kalibrasyon ve bakm sertifikas, solunabilir kömür madeni toz 

örneği alm sertifikasyonu. 

− Bilgisayar Kurslar: müfettişlerin dizüstü bilgisayarlarnda yüklü olan 

kömür ve metal/ametal madenler için programlar, Microsoft Excel (temel ve orta 

seviyede), Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Visual Basics (vba) (giriş 

seviyesinde ve orta seviyede). 

− Elektrik Kurslar: elektrik kazalar, kömür madenleri için elektrik ile ilgili 

güvenlik, metal/ametal madenler için elektrik ile ilgili güvenlik. 

− Endüstriyel Hijyen Kurslar: Tehlike iletişimi (hazcom), endüstriyel hijyen, 

endüstriyel hijyen: silika tozu için örnek alm ve gürültü, orta seviyede toksikoloji, 

gürültü tehlikesi, uygulamalar ve kontrolü. 

− Eğitici Kurslar: Eğitici eğitim çalştaylar. 
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müdahale yöntemleri ve yönetimleri öğretilmektedir. 

 Akademi 9 binadan oluşmaktadr: öğrenci yurdu, idari bina, dersliklerin bulunduğu 

bina, maden makineleri laboratuvar binas, yaym dağtm merkezi, spor salonu, bakm ve 

ekipman binas, maden acil durum operasyon binas, maden kurtarma istasyonu ve maden 

simülasyon laboratuvar. 

 9 farkl laboratuvarda (tavan kontrolü, zemin kontrolü, maden acil durum ve 

kurtarma operasyonlar, havalandrma, elektrik, makine, endüstriyel hijyen, bilgisayar ve 

yer alt maden simülasyonu) öğrenciler farkl disiplinler ile ilgili eğitimler almaktadrlar.  

MSHA müfettişleri bu akademide 2 ila 3 yl arasnda eğitim görmektedirler. 

(http://www.msha.gov/inspectors/InspectorQuestionsandAnswers.pdf) Müfettişlerin görev 

alanlarna göre belirli konular kapsayan ylda bir haftalk ya da iki ylda bir iki haftalk 

tekrarlama eğitimleri de bu akademide verilmektedir. 

Akademide verilen eğitimlerin başlklar aşağda sralanmştr: 

− Kaza Önleme ve İnceleme Kurslar: Kaza önleme teknolojileri, maden 

kazas inceleme ve rapor yazm, maden kazs inceleme teknikleri, kök sebep analizi 

çalştay, kaza yeri incelemeleri. 

− Sertifika/Yeterlilik Kurslar: Su, çökeltme, atk vb. barajlar için yllk 

yenileme kurslar, barajlama denetimi yeterlilik kurslar, solunabilir kömür madeni 

toz örnek alcsnn kalibrasyon ve bakm sertifikas, solunabilir kömür madeni toz 

örneği alm sertifikasyonu. 

− Bilgisayar Kurslar: müfettişlerin dizüstü bilgisayarlarnda yüklü olan 

kömür ve metal/ametal madenler için programlar, Microsoft Excel (temel ve orta 

seviyede), Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Visual Basics (vba) (giriş 

seviyesinde ve orta seviyede). 

− Elektrik Kurslar: elektrik kazalar, kömür madenleri için elektrik ile ilgili 

güvenlik, metal/ametal madenler için elektrik ile ilgili güvenlik. 

− Endüstriyel Hijyen Kurslar: Tehlike iletişimi (hazcom), endüstriyel hijyen, 

endüstriyel hijyen: silika tozu için örnek alm ve gürültü, orta seviyede toksikoloji, 

gürültü tehlikesi, uygulamalar ve kontrolü. 

− Eğitici Kurslar: Eğitici eğitim çalştaylar. 
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− Maden Kurtarma Eğitimi Kurslar: Maden kurtarma eğitimi. 

− Maden Güvenlik Kurslar: Patlatma (yer üstü kömür madenciliği), patlatma 

(yer üstü metal/ametal madenciliği), ilk yardm ve ekipmanlarn kullanlmas, zemin 

kontrolü (metal/ametal), nakliye (yer üstü kömür madenciliği), nakliye (yer üstü, 

metal/ametal madenciliği), uzun ayak madenciliği ve denetim prosedürü, Marshall 

Üniversitesi güvenlik mastr derecesi, ocak kurulum, bakm ve tamir güvenliği, 

maden taşma ve kafes denetim program eğitimi, maden kafesi, ocak 

patlamalarndan korunma, ocak havalandrmas, tavan kontrolü, eğimli galeri ve 

kuyu açma güvenliği, yer üstü işleri ve kömür hazrlama, metal/ametal madenlerde 

atk ve artk depolama, yer alt dizel ekipman ve havalandrmas, yer alt elektrik 

devreleri, yer alt kömür madenlerinde nakliye, ulaşm ve makineleri, metal ve 

ametal madenlerde yer alt havalandrmas. 

− Seminer ve Çalştaylar: Patlatma semineri, ilk müdahale çalştay, ocak 

kurulum, bakm ve tamir güvenliği semineri, tavan kontrol semineri, yer üstü 

nakliyat çalştay, ulusal maden eğiticileri semineri, bat patlatma semineri. 

1.5.8.7. MSHA Eğitim Materyalleri  

 MSHA aşağda verilen eğitim materyallerini hazrlamakta ve madencilerin 

eğitimlerinde kullanlmak üzere satşa sunmaktadr. Ayrca bu eğitim materyalleri 

müfettişlerin eğitiminde de kullanlmaktadr. 

a) Çoklu Ortam (Multimedya) Eğitim Materyalleri:

i) Bilgisayar CD’leri: Kömür yangnlar, konveyör bant güvenliği, yer alt

kömür madeni dizel ekipmanlar, farkl çalşma koşullarnda madenci yorgunluğu ile 

savaşma, hazcom, gizli tehlikeler, madenlerde boru hatt tehlikeleri, yer üstü 

madenlerinde, imalathanelerde ve tesislerde malzeme taşma güvenliği, ferdi 

kurtarclar, kendi kendine yeterli ferdi kurtarclar ve bunlarn bakm, kullanm ve 

kontrolü (farkl marka ve modeller için) vb. konularda eğitici CD’ler. 

ii) DVD’ler: Yer alt ve yer üstü kömür ve metal ve ametal madenlerinde sağlk

ve güvenlik konularnda 100’e yakn DVD. 

iii) Eski Videolar: Kaynak teşkil eden, mevzuat değişikliği, teknolojideki

ilerlemeler ve çekim tarihleri nedeni ile eski saylan videolar.  
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müdahale yöntemleri ve yönetimleri öğretilmektedir. 

 Akademi 9 binadan oluşmaktadr: öğrenci yurdu, idari bina, dersliklerin bulunduğu 

bina, maden makineleri laboratuvar binas, yaym dağtm merkezi, spor salonu, bakm ve 

ekipman binas, maden acil durum operasyon binas, maden kurtarma istasyonu ve maden 

simülasyon laboratuvar. 

 9 farkl laboratuvarda (tavan kontrolü, zemin kontrolü, maden acil durum ve 

kurtarma operasyonlar, havalandrma, elektrik, makine, endüstriyel hijyen, bilgisayar ve 

yer alt maden simülasyonu) öğrenciler farkl disiplinler ile ilgili eğitimler almaktadrlar.  

MSHA müfettişleri bu akademide 2 ila 3 yl arasnda eğitim görmektedirler. 

(http://www.msha.gov/inspectors/InspectorQuestionsandAnswers.pdf) Müfettişlerin görev 

alanlarna göre belirli konular kapsayan ylda bir haftalk ya da iki ylda bir iki haftalk 

tekrarlama eğitimleri de bu akademide verilmektedir. 

Akademide verilen eğitimlerin başlklar aşağda sralanmştr: 

− Kaza Önleme ve İnceleme Kurslar: Kaza önleme teknolojileri, maden 

kazas inceleme ve rapor yazm, maden kazs inceleme teknikleri, kök sebep analizi 

çalştay, kaza yeri incelemeleri. 

− Sertifika/Yeterlilik Kurslar: Su, çökeltme, atk vb. barajlar için yllk 

yenileme kurslar, barajlama denetimi yeterlilik kurslar, solunabilir kömür madeni 

toz örnek alcsnn kalibrasyon ve bakm sertifikas, solunabilir kömür madeni toz 

örneği alm sertifikasyonu. 

− Bilgisayar Kurslar: müfettişlerin dizüstü bilgisayarlarnda yüklü olan 

kömür ve metal/ametal madenler için programlar, Microsoft Excel (temel ve orta 

seviyede), Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Visual Basics (vba) (giriş 

seviyesinde ve orta seviyede). 

− Elektrik Kurslar: elektrik kazalar, kömür madenleri için elektrik ile ilgili 

güvenlik, metal/ametal madenler için elektrik ile ilgili güvenlik. 

− Endüstriyel Hijyen Kurslar: Tehlike iletişimi (hazcom), endüstriyel hijyen, 

endüstriyel hijyen: silika tozu için örnek alm ve gürültü, orta seviyede toksikoloji, 

gürültü tehlikesi, uygulamalar ve kontrolü. 

− Eğitici Kurslar: Eğitici eğitim çalştaylar. 
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− Maden Kurtarma Eğitimi Kurslar: Maden kurtarma eğitimi. 

− Maden Güvenlik Kurslar: Patlatma (yer üstü kömür madenciliği), patlatma 

(yer üstü metal/ametal madenciliği), ilk yardm ve ekipmanlarn kullanlmas, zemin 

kontrolü (metal/ametal), nakliye (yer üstü kömür madenciliği), nakliye (yer üstü, 

metal/ametal madenciliği), uzun ayak madenciliği ve denetim prosedürü, Marshall 

Üniversitesi güvenlik mastr derecesi, ocak kurulum, bakm ve tamir güvenliği, 

maden taşma ve kafes denetim program eğitimi, maden kafesi, ocak 

patlamalarndan korunma, ocak havalandrmas, tavan kontrolü, eğimli galeri ve 

kuyu açma güvenliği, yer üstü işleri ve kömür hazrlama, metal/ametal madenlerde 

atk ve artk depolama, yer alt dizel ekipman ve havalandrmas, yer alt elektrik 

devreleri, yer alt kömür madenlerinde nakliye, ulaşm ve makineleri, metal ve 
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− Seminer ve Çalştaylar: Patlatma semineri, ilk müdahale çalştay, ocak 

kurulum, bakm ve tamir güvenliği semineri, tavan kontrol semineri, yer üstü 

nakliyat çalştay, ulusal maden eğiticileri semineri, bat patlatma semineri. 

1.5.8.7. MSHA Eğitim Materyalleri  

 MSHA aşağda verilen eğitim materyallerini hazrlamakta ve madencilerin 

eğitimlerinde kullanlmak üzere satşa sunmaktadr. Ayrca bu eğitim materyalleri 

müfettişlerin eğitiminde de kullanlmaktadr. 

a) Çoklu Ortam (Multimedya) Eğitim Materyalleri:

i) Bilgisayar CD’leri: Kömür yangnlar, konveyör bant güvenliği, yer alt

kömür madeni dizel ekipmanlar, farkl çalşma koşullarnda madenci yorgunluğu ile 

savaşma, hazcom, gizli tehlikeler, madenlerde boru hatt tehlikeleri, yer üstü 

madenlerinde, imalathanelerde ve tesislerde malzeme taşma güvenliği, ferdi 

kurtarclar, kendi kendine yeterli ferdi kurtarclar ve bunlarn bakm, kullanm ve 

kontrolü (farkl marka ve modeller için) vb. konularda eğitici CD’ler. 

ii) DVD’ler: Yer alt ve yer üstü kömür ve metal ve ametal madenlerinde sağlk

ve güvenlik konularnda 100’e yakn DVD. 

iii) Eski Videolar: Kaynak teşkil eden, mevzuat değişikliği, teknolojideki

ilerlemeler ve çekim tarihleri nedeni ile eski saylan videolar.  
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b) Basl Eğitim Materyalleri: Yer alt ve yer üstü kömür ve metal ve ametal

madenlerinde sağlk ve güvenlik konularnda eğitim notlar, klavuzlar, el kitapçklar, 

rehber vb. türde 200’e yakn basl kaynak. 

c) Cep Kartlar (Pocket Cards): Doksann üzerinde en iyi uygulama örnekleri (Best

Practice), ellinin üzerinde sağlk tehlikeleri, yetmişin üzerinde diğer konularda resimli 

ve/veya yazl ksa uyar ve bilgili notlarndan oluşan cep kartlar sunulmaktadr.  

d) Holmes Güvenlik Bültenleri: MSHA’nn internet sayfasnda yllara ve aylara

göre güvenlik bültenleri yaynlanmaktadr. 

e) MSHA Kütüphanesi: Ölümcül kazalara ait bilgiler, kaza raporlar, fotoğraflar,

geçmişte yaşanan büyük maden felaketlerine ait bilgi ve raporlar ve maden kurtarma 

faaliyetlerinin tarihçesi gibi birçok konu hakknda bilginin bulunduğu MSHA Kütüphanesi 

internet üzerinden hizmet vermektedir. 

f) İş güvenliği Kitapçklar (Toolboxes): Haftalk iş güvenliği toplantlar, uzun

ayak madenciliğinde kömür tozu patlamalar, madenlerde dizel araçlarn egzoz yaylm, 

altn madenlerinde cvadan kaynakl tehlikelerin kontrolü ve gürültü konularnda 

MSHA’nn sunduğu iş güveliği kitapçklar bulunmaktadr.  

g) Oyunlar: Madenci, arama kurtarma vb. eğitimlerinde ve kaza analizlerinde 3

boyutlu simülasyon ve oyun teknolojileri kullanlmaktadr. Amerika’da ölümcül kazalarn 

araştrma raporlar yeni madenci ve yenileme eğitimleri için iyi bir kaynak olarak 

görülmektedir. Bu raporlardaki yazl beyanlar, tablolar ve en iyi uygulama önerileri 

kazalar ile ilgili bakş açsn geliştirmektedir. Bu fikirden yola çklarak simülatörlerle 

ölümcül kazalar canl ve 3 boyutlu hâle getirilmiştir. Bu simülatörlerde eğitim alan kişi 

pasif bir izleyici olarak yazlan senaryoyu izleyebilir ya da aktif bir katlmc olarak 

kazann önlenmesi için, hikâyenin içinde yer alp en iyi uygulama örneklerini uygulayarak 

senaryonun akşn değiştirebilir. Oyunlar oyun PC’lerinde, klavye, fare ve oyun pedleri 

kullanarak da oynanabilmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÖMÜRÜN EKONOMİK VE SOSYAL ÖNEMİ 

Maden işletmelerinin, gelecek nesillerin yenilenemez kaynağn tüketmesinde 

dolay, en ekonomik şekilde işletilmeleri vazgeçilmez bir zorunluluktur. Madencilik, 

doğas gereği genellikle nüfus yoğunluğu düşük bölgelerde yaplmakta ve işletme 

açldktan sonra zaman içerisinde işletmenin yakn çevresi ve hinterlandn zenginleştiren 

sosyal bir olguya dönüşmektedir.  

Bu bölümde, madenciliğin ekonomik ve sosyal öneminden hareketle, dünyada ve 

Türkiyede kömürün, özellikle de linyit kömürünün ekonomik  önemi üzerinde durulduktan 

sonra, kömürün, enerjide büyük ölçüde dşa bağml olan ülkemiz açsndan enerji 

üretimindeki önemi açklanacaktr. Ayrca bu bölümde, madenciliğin, halka ve çevreye 

rağmen değil, halkla ve çevreyle beraber geliştirilmesi gereği olan sürdürülebilir 

madencilik politikas ekonomik, sosyal ve çevresel açdan ele alnacaktr.   

2.1. KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK 

BOYUTU  

2.1.1. Sürdürülebilir Kömür Üretim Politikasnn Temel Esaslar  

Sürdürülebilir gelişim ekonomik aktivitelerin, çevre, sosyal yap ve etkin yönetişim 

sistemleri ile entegrasyonu olarak tanmlanmaktadr. Söz konusu entegrasyon kömür 

madenciliği kapsamnda, kömür madenciliği maliyetleri ve gelirlerinin eşit paylaşlmasn 

garanti ederek, gelecek nesillerin enerji ihtiyac ve refahn kendi kaynaklar ile 

karşlayabilecekleri potansiyelleri azaltmadan, şimdiki neslin enerji ihtiyac ve refahna 

maksimum katk sağlamas olarak tanmlanr. Madencilik sektörünün sürdürülebilir 

kalknmaya olan taahhütleri, International Council of Mining and Metals, ICMM, (2003) 

tarafndan 10 temel ilke ile şu şekilde tanmlanmştr: 

1. Etik madencilik uygulamalar gerçekleştirmek ve bunlarn paydaşlar olan maden

işletmesi, devlet, endüstri, toplum vb. kurumlar arasnda etkin paylaşmlarn olduğu 

sağlkl işletmelerle madencilik yapmak. 

2. Sürdürülebilir kalknma politikalarnn paylaşmc bir karar verme sürecine dâhil

etmek. 

3. Temel insan haklarnn önde olduğu ve kültürlere, gelenek ve göreneklere saygl

madencilik uygulamalar yapmak. 196 

4. Doğru verilere ve bilimsel temellere dayal risk yönetimi stratejilerin uygulamak.

5. İşletmelerin sağlk ve güvenlik koşullarn sürekli iyileştirecek yöntemler

arayşnda olmak.  

6. Çevresel koşullarn sürekli iyileşmesine yönelik arayşlar içinde olmak.

7. Biyo çeşitliliğin korunmasna ve entegre arazi planlamasna katkda bulunmak.

8. İşletmelerde ürün tasarm, ürün kullanm, tekrar kullanm ve geri dönüşüm gibi

konulara duyarl ve bunlara imkan sağlayp teşvik eden modeller geliştirerek atklarn en 

uygun şekilde yönetilmesini sağlamak 

9. Madenciliğin yapldğ alandaki topluluklarn sosyal, ekonomik ve kurumsal

alandaki gelişmelerine katkda bulunmak. 

10. Paydaşlara etkili ve şeffaf taahhütler verme ve iletişim içinde olma ile

taahhütlerin yerine getirildiğini kantlayan bağmsz kurumlarca onaylanmş raporlamalarla 

bir uyum içinde olmak. 

Bu on temel ilkede tanmlanan taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi ve kömür 

madenciliğinin sürdürülebilirliği şu gereklerin sağlanmasna bağldr:  

Enerji sektörü ve kömür madenciliğinde tüm paydaşlarn uzlaşs ile

belirlenmiş güçlü bir sürdürülebilir gelişme çerçevesi 

Her kömür havzasnn kendine has niteliği ve sorunlarnn iyi anlaşlarak

sektördeki paydaşlarn rollerine göre çözümlerin yerel, bölgesel ve ülke ölçekte 

havzaya özel olarak üretilmesi 

Her havza için üretilen çözümlerin ilgili tüm paydaşlarn haklar ve

ilgilerinin gözetilmesi sureti ile optimize edilmesi 

Sürdürülebilirlik taahhütlerinin karşlanmasn sağlayacak birbirini

tamamlayacak şekilde organize olmuş kurumsal yaplar, politika araçlar ve gönüllü 

aktiviteler 

Sürdürülebilirliğin ölçülebildiği ve sektördeki sürekli iyileşmenin

ölçülebildiği somut sürdürülebilirlik ölçütleri 

Bu gereklerin sağlanmas hem kömür madenciliği sektörüne olumsuz görüşlerin en 

aza indirilmesi hem de sektörün ülke, bölge ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalknmaya 

olan katklarnn maksimize edilmesini garanti ederken sektörün kendisine de şu olumlu 
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etkileri yapabilecektir: 

Güvenli bir iş sağlğ ve iş güvenliği ortam sağlayarak kazalardan kaynakl

maliyetlerin azaltlmas ve maliyetlerin uzun vadede bütüncül olarak azalmas 

Güvenli ve temiz üretim teknolojileri ile maliyetlerde düşüş

 Kredilendirme ve sigorta kuruluşlarna daha kolay erişim ile kredi ve

sigorta maliyetlerinde azalma 

Maden kapatma ve kapatma sonras iyileştirme maliyetlerinin düşmesi

İyi örneklerin yasal mevzuata etkin yansmas

 Sosyal, çevresel ve iş sağlğ ve iş güvenliği alanlarnda sorumlu

yaklaşmlara bağl olarak sektörde prestij artş  

Ülkemizin enerjide dşa bağmllğnn azaltlmas, enerji arz güvenliğinin 

sağlanmas hususu sekizinci, dokuzuncu ve onuncu Kalknma planlar ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğnn 2010-2014 Stratejik Planlarnn amaç ve hedefleri enerjinin nihai 

tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzn ve enerji temininde kaynak 

çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn mümkün olan en 

üst düzeyde değerlendirilmesi hususlarn içermektedir. Bu amaç ve hedefler 

doğrultusunda yerli kömür kaynaklarnn özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu 

teknolojiler kullanlarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi politikas belirlenmiştir. Bu 

politikalarn gerçekleşmesi ön koşulu kömür madenciliği sektöründe sürdürülebilirliğin 

sağlanmasdr. 

Dünya Sürdürülebilir Kalknma İş Konseyi (WBCSD) nin tanmnda olduğu gibi 

“İş dünyasnn ve insan yaşamnn gereksinimleri ile doğal kaynaklarn sürdürülebilirliği 

arasnda denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlaryla bugünden 

geleceğe uyumlu bir planlama yaplmasn amaçlayan bütünsel bir yaklaşm” n teşkili ile 

sürdürülebilir kalknma sağlanabilir. Dolays ile kömür madenciliğinin sürdürülebilirliği 

üç ana boyutla değerlendirilir. Bunlar ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardr.  

2.1.2. Kömür Madenciliğinde Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu 

Kömür madenciliği geniş havzalar kapsadğndan yapldğ bölgelerde yerel, 

bölgesel ve ülke ölçeğinde istihdam başta olmak üzere önemli ekonomik katklar 

sağlamaktadr. Bir maden işletmesi, bir milletin ve gelecek nesillerinin tükenen kaynağn 

işlettiği için, bu cevherin en verimli şekilde işletilmesi zorunludur. Ekonomiklik hesabnda 
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işlettiği için, bu cevherin en verimli şekilde işletilmesi zorunludur. Ekonomiklik hesabnda 
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etkileri yapabilecektir: 

Güvenli bir iş sağlğ ve iş güvenliği ortam sağlayarak kazalardan kaynakl

maliyetlerin azaltlmas ve maliyetlerin uzun vadede bütüncül olarak azalmas 

Güvenli ve temiz üretim teknolojileri ile maliyetlerde düşüş

 Kredilendirme ve sigorta kuruluşlarna daha kolay erişim ile kredi ve

sigorta maliyetlerinde azalma 

Maden kapatma ve kapatma sonras iyileştirme maliyetlerinin düşmesi

İyi örneklerin yasal mevzuata etkin yansmas

 Sosyal, çevresel ve iş sağlğ ve iş güvenliği alanlarnda sorumlu

yaklaşmlara bağl olarak sektörde prestij artş  

Ülkemizin enerjide dşa bağmllğnn azaltlmas, enerji arz güvenliğinin 

sağlanmas hususu sekizinci, dokuzuncu ve onuncu Kalknma planlar ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğnn 2010-2014 Stratejik Planlarnn amaç ve hedefleri enerjinin nihai 

tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzn ve enerji temininde kaynak 

çeşitlendirmesini esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn mümkün olan en 

üst düzeyde değerlendirilmesi hususlarn içermektedir. Bu amaç ve hedefler 

doğrultusunda yerli kömür kaynaklarnn özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu 

teknolojiler kullanlarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi politikas belirlenmiştir. Bu 

politikalarn gerçekleşmesi ön koşulu kömür madenciliği sektöründe sürdürülebilirliğin 

sağlanmasdr. 

Dünya Sürdürülebilir Kalknma İş Konseyi (WBCSD) nin tanmnda olduğu gibi 

“İş dünyasnn ve insan yaşamnn gereksinimleri ile doğal kaynaklarn sürdürülebilirliği 

arasnda denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlaryla bugünden 

geleceğe uyumlu bir planlama yaplmasn amaçlayan bütünsel bir yaklaşm” n teşkili ile 

sürdürülebilir kalknma sağlanabilir. Dolays ile kömür madenciliğinin sürdürülebilirliği 

üç ana boyutla değerlendirilir. Bunlar ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardr.  

2.1.2. Kömür Madenciliğinde Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu 

Kömür madenciliği geniş havzalar kapsadğndan yapldğ bölgelerde yerel, 

bölgesel ve ülke ölçeğinde istihdam başta olmak üzere önemli ekonomik katklar 

sağlamaktadr. Bir maden işletmesi, bir milletin ve gelecek nesillerinin tükenen kaynağn 

işlettiği için, bu cevherin en verimli şekilde işletilmesi zorunludur. Ekonomiklik hesabnda 
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üretim maliyetleri belirlenirken güvenlik maliyeti, riskleri azaltma maliyetleri, çevresel ve 

sosyal etkiler ile ilgili maliyetler de hesaba katlr. Yeralt kömür madenleri, madenciliğin 

en gelişmiş olduğu ülkelerde dahi hala en riskli madencilik sektörüdür. Riskleri azaltmann 

en iyi yolu yeraltnda maksimum mekanizasyon ve minimum insan gücü ile çalşlmasdr. 

Ülkemiz madencilik sektörünün büyük çoğunluğu yüksek başlangç yatrm maliyeti 

gerektiren mekanize sistemler yerine, düşük başlangç yatrm maliyeti olan yüksek 

işgücüne dayal sistemleri tercih etmektedir. Şartlara göre değişse de mekanize sistemle 3 

milyon ton üretim yapan bir yeralt kömür madeninin yaklaşk işçi says 700-900 

civarndadr. Ülkemizde bu boyutta üretim yapan yeralt maden ocaklarnn çoğunun işçi 

saysna bakldğnda bu rakamlar 2500-4500 arasnda değişmektedir ki herhangi bir kaza 

annda etkilenecek işçi says doğal olarak artmaktadr.  

Sürdürülebilir kömür madenciliği, minimum işgücü, maksimum teknoloji ve 

ekipmanla çalşan üretim sistemlerine ve içselleştirilmiş bir güvenlik kültürüne sahip 

işletmelerle mümkündür. Ülkemiz madenciliğinin hâlâ mekanizasyon ve güvenlik 

teknolojilerinde yetersiz olmas ve iş gücüne dayal madencilik pratiğinin geçerli olmas, 

riski azaltacak bir yaklaşm olmadğ gibi sürdürülebilir değildir.  

İşletmelerin ellerinde bulunan iktisadi kaynaklar snrldr. Bu kaynaklarn verimli 

yatrm projelerinde kullanlmas hem işletme hem de ülke ekonomisi açsndan son derece 

önemlidir. Doğru yaplmş yatrmlar ile yatrmcnn elde edeceği mikro düzeydeki 

büyüme bütün ülkenin kalknmasnn temel yap taşdr.  

Bir yatrm projesinden elde edilecek nakit akmlarnn sağladğ faydann 

belirlenerek, alternatif yatrm araçlarnn karşlaştrlmas ve firma için ilgili yatrmn 

cazip olup olmadğnn tespit edilmesi için Kurumsal Analiz, Pazar Analizi, Teknik Analiz, 

Çevresel Etki Analizi, Finansal Analiz, Ekonomik Analiz, Sosyal Etki Analizi, Maliyet- 

Etkinlik Analizin yannda Belirsizlik ve Risk Analizi yöntemleri uygulanmaktadr.  

Ülkemizde yatrm kararndan öncelikle Kurumsal Analiz, Pazar Analizi, Teknik 

Analiz büyük çoğunlukla kalitatif olmakla beraber yaplmakta, oluşan olumlu görüşler 

doğrultusunda Finansal Analiz süreci başlamaktadr. Günümüzde sklkla kullanlan 

finansal analiz yöntemlerinden bazlar şunlardr.  

Net Bugünkü Değer (Net Present Value) : Projenin faydal ömrü boyunca 

sağlayacağ net nakit girişlerinin ve yatrm harcamalarnn kabul edilen bir iskonto oran 

ile bugüne indirgenmiş değerleri arasndaki farkdr.  
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İç Karllk Oran ( Internal Rate of Return) : Projenin Net Bugünkü Değerini sfra 

eşit klan indirgeme orandr.  

Fayda/Maliyet Oran (Benefit/Cost Ratio) : İndirgenmiş nakit girişlerinin 

indirgenmiş yatrm harcamalarna orandr.  

Geri Ödeme Süresi (Payback Period) : Parann zaman değerini dikkate alarak, 

projenin sağlayacağ net para girişinin yatrm tutarn kaç ylda geri ödeyeceğini gösterir.  

Kurumsal olarak tam rekabetin bulunduğu piyasalarda arz ve talep koşullar sonucu 

oluşan fiyatlarn kaynaklarn frsat maliyetini, ya da ktlğn tam olarak yansttğ 

varsaylr. Ancak gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerinden biri piyasa fiyatlarnn 

kaynaklarn gerçek değerini yanstmamasdr. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde ticari 

ve sosyal karllk fakl olmaktadr. Ülkemizde yatrm kararndan önce Sosyal karllğn 

analizine yönelik olarak Çevresel Etki Analizi ile Maliyet- Etkinlik Analizin yannda 

Sosyal Etki Analizleri ile işletme öncesi ve işletme ömrü boyunca risk analizlerinin etkin 

bir biçimde yaplmas bütün sektörlerde olduğu gibi Kömür Madenciliğinde de 

sürdürülebilirliği sağlamann temel koşulu olarak görülmektedir.  

2.1.3.Kömür Madenciliğinde Sürdürülebilirliğin Çevre Boyutu  

Her ne kadar yeralt kömür madenciliğinin, açk ocak kömür madenciliğine göre 

topoğrafyadaki büyük değişiklikler, su kaynaklar, biyo çeşitlilik, gibi çevresel sorunlar 

olmasa da üretim srasnda ortaya çkan atklarn bertaraf, asit kaya drenaj, tasman ve 

enerji kullanmndan kaynakl emisyonlar önemli çevresel sorunlardandr. Ayrca kömürün 

lavvarlarda işlenmesi ile ortaya çkan atklarn biriktirildiği atk barajlar da uygun şekilde 

kapatlmamalar ya da yenilmeleri durumunda çevresel etkiler oluşturma potansiyeline 

sahiptir. Ülkemiz kömür madenciliği sektöründe söz konusu hususlarn hem üretim 

sistemlerine entegre edilmesi hem de mevzuat açsndan ayrntlarn tanmlanmas sektörün 

sürdürülebilirliği açsndan önemlidir. 

 2.1.4.Kömür Madenciliğinde Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu 

Kömür madenciliğinin yapldğ havzada hem maden işletmesinin hem de 

işletmenin ihtiyaç duyduğu alt sektörlerin sağladğ istihdam en temel sosyal etkidir. Ancak 

ülkemiz kömür madenciliği havzalarnda teknolojiye dayal sistemlerin güvenli madencilik 

için kaçnlmaz olmas bu havzalardaki istihdamn azalmasna neden olacaktr. Dolays ile 

istihdamn azalmasndan kaynakl refah azalmasnn yaşanmamas için söz konusu 

200 

havzalarn sosyal ve kültürel niteliğine uygun alternatif istihdam politikalarnn 

geliştirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ülkemiz kömür havzalarndaki kömür üretimi 

oldukça uzun yllar yaplabilecek gibi görünse de uzun vadede kaynaklarn tükenmesi ile 

alternatif istihdam araçlarnn bu havzalarda geliştirilmeye başlanmas kaçnlmazdr. 

2.2. DÜNYA KÖMÜR REZERVLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  

Günümüzde, dünyada kantlanmş işletilebilir kömür rezervi 891 milyar ton olarak 

bilinmektedir. Bu rezervin 403 milyar tonu antrasit ve bitümlü kömür, 287 milyar tonu alt 

bitümlü kömür ve 201 milyar tonu linyit şeklindedir. Dünya toplam kömür rezervinin 

yaklaşk % 26’s ABD’de bulunmaktadr. Rusya Federasyonu %18’lik payla ikinci, Çin ise 

%13’lük payla üçüncü en büyük rezerve sahip ülkelerdir. 

Dünya kömür tüketiminin son 50 ylna bakldğnda, baz yllarda tüketimde düşüş 

yaşanmasna rağmen genellikle kömür tüketimi artş eğilimine sahiptir. Yenilenebilir 

enerjinin daha çok konuşulduğu son 30 ylda ise dünya kömür tüketimi iki kat artş 

göstermiştir. Bu tüketim artşnn temel nedeni, büyük kömür rezervlerine sahip Çin ve 

Hindistan’n enerji üretiminde, daha ekonomik olmas nedeniyle, kömürü tercih 

etmelerinden dolay kömür üretimlerinde meydana gelen artştan kaynaklanmaktadr. 2012 

ylnda kömür tüketiminin yaklaşk % 83‘ü taşkömürü ve % 17’si linyittir. Dünya kömür 

tüketiminde ilk sray Çin almaktadr. Dünya, 2012 ylnda, toplam kömür üretiminde 

yaklaşk 3.532 milyon ton üretim ile Çin ilk srada yer almaktadr. Çin’i, 932 milyon ton 

ile ABD, 604 milyon ton ile Hindistan, 444 milyon ton ile Endonezya ve 431 milyon ton 

ile Avustralya izlemektedir Söz konusu ülkeler dünya kömür tüketiminin yaklaşk % 80’lik 

ksmn oluşturmaktadr. 

Dünya toplam linyit rezervlerinin en büyük bölümüne sahip olan ülke % 20,8 lik 

payla Almanya’dr. Bu ülkeyi srasyla % 19’luk payla Avustralya, % 15,4’lük payla ABD 

ve % 9,5’luk payla Çin izlemektedir. Dünya kömür üretiminin son 30 yldaki gelişimine 

bakldğnda, kömür üretimi baz yllardaki düşüşlere rağmen genellikle artş eğilimindedir. 

Son 10 yllk döneme bakldğnda ise kesintisiz olarak bir artş gözlenmektedir. 

Dünya linyit üretiminde 185,4 milyon ton ile Almanya ilk srada yer almaktadr. 

Almanya’y, 77,3 milyon ton ile Rusya federasyonu,,71,4 milyon ton ile Amerika ve 71,6 

milyon ton ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye 68,1, Polonya 64,3 ve Yunanistan 63 

milyon ton ile dünya linyit üretiminde önde gelen diğer ülkelerdir. 

Dünya linyit tüketimi 2012 ylnda ayn seviyede kalarak 885,4 milyon ton olarak 
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alternatif istihdam araçlarnn bu havzalarda geliştirilmeye başlanmas kaçnlmazdr. 

2.2. DÜNYA KÖMÜR REZERVLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  

Günümüzde, dünyada kantlanmş işletilebilir kömür rezervi 891 milyar ton olarak 

bilinmektedir. Bu rezervin 403 milyar tonu antrasit ve bitümlü kömür, 287 milyar tonu alt 

bitümlü kömür ve 201 milyar tonu linyit şeklindedir. Dünya toplam kömür rezervinin 

yaklaşk % 26’s ABD’de bulunmaktadr. Rusya Federasyonu %18’lik payla ikinci, Çin ise 

%13’lük payla üçüncü en büyük rezerve sahip ülkelerdir. 

Dünya kömür tüketiminin son 50 ylna bakldğnda, baz yllarda tüketimde düşüş 

yaşanmasna rağmen genellikle kömür tüketimi artş eğilimine sahiptir. Yenilenebilir 

enerjinin daha çok konuşulduğu son 30 ylda ise dünya kömür tüketimi iki kat artş 

göstermiştir. Bu tüketim artşnn temel nedeni, büyük kömür rezervlerine sahip Çin ve 

Hindistan’n enerji üretiminde, daha ekonomik olmas nedeniyle, kömürü tercih 

etmelerinden dolay kömür üretimlerinde meydana gelen artştan kaynaklanmaktadr. 2012 

ylnda kömür tüketiminin yaklaşk % 83‘ü taşkömürü ve % 17’si linyittir. Dünya kömür 

tüketiminde ilk sray Çin almaktadr. Dünya, 2012 ylnda, toplam kömür üretiminde 

yaklaşk 3.532 milyon ton üretim ile Çin ilk srada yer almaktadr. Çin’i, 932 milyon ton 

ile ABD, 604 milyon ton ile Hindistan, 444 milyon ton ile Endonezya ve 431 milyon ton 

ile Avustralya izlemektedir Söz konusu ülkeler dünya kömür tüketiminin yaklaşk % 80’lik 

ksmn oluşturmaktadr. 

Dünya toplam linyit rezervlerinin en büyük bölümüne sahip olan ülke % 20,8 lik 

payla Almanya’dr. Bu ülkeyi srasyla % 19’luk payla Avustralya, % 15,4’lük payla ABD 

ve % 9,5’luk payla Çin izlemektedir. Dünya kömür üretiminin son 30 yldaki gelişimine 

bakldğnda, kömür üretimi baz yllardaki düşüşlere rağmen genellikle artş eğilimindedir. 

Son 10 yllk döneme bakldğnda ise kesintisiz olarak bir artş gözlenmektedir. 

Dünya linyit üretiminde 185,4 milyon ton ile Almanya ilk srada yer almaktadr. 

Almanya’y, 77,3 milyon ton ile Rusya federasyonu,,71,4 milyon ton ile Amerika ve 71,6 

milyon ton ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye 68,1, Polonya 64,3 ve Yunanistan 63 

milyon ton ile dünya linyit üretiminde önde gelen diğer ülkelerdir. 

Dünya linyit tüketimi 2012 ylnda ayn seviyede kalarak 885,4 milyon ton olarak 
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gerçekleşmiştir. 2012 yl linyit tüketiminde Almanya 185,2 milyon ton ile ilk srada yer 

almakta olup, Almanya’y 77,8 milyon ton ile Rusya, 73,5 milyon ton ile Avustralya, 72,2 

milyon ton ile ABD ve 68 milyon ton ile Türkiye izlemektedir. Dünyada kömür üretiminin 

yaklaşk % 65 i elektrik üretimi amacyla kullanlmaktadr. Diğer önemli kullanm alanlar 

ise; snma, demir çelik sanayi ve çimento sanayidir 1990 ylnda dünya elektrik üretiminin 

% 37,4’ü kömürden sağlanrken bu oran 2010 ylnda % 40,6 ya yükselmiştir. 2012 Dünya 

Enerji Görünümü raporunda yer alan senaryoya göre enerjide mevcut politikalarn 

sürdürülmesi hâlinde kömürün elektrik üretimindeki paynn 2035 de % 41,7 düzeyinde 

olacağ öngörülmektedir.  

Dünyada birçok ülke elektrik üretiminde kömürü yüksek oranda kullanmaktadr. 

Güney Afrika %93 lük oranla elektrik üretiminin tamamna yaknn kömürden 

karşlamaktadr. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni % 86,6 ile Polonya, % 80,7 ile Kazakistan, 

% 76,8 ile Çin ve % 74,7 ile Avustralya takip etmektedir. 

Kömür rezervlerinin diğer fosil yaktlar olan petrol ve doğal gaza göre çok daha 

uzun ömürlü olmas ve rezervlerinin diğer fosil kaynaklara göre daha yaygn oluşu kömürü 

daha güvenilir ve ulaşlabilir bir yakt klmakta ve önemini sürdüreceğini göstermektedir  

2.3. TÜRKİYE KÖMÜR REZERVLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  

2005 ylnda ülkemizdeki kömür çökelimine uygun alanlarn yeniden gözden 

geçirilmesi ve linyit rezervlerinin tespiti amac ile başlatlan projeler sonucu ülkemizin 

tespit edilmiş kömür rezervi 14,5 milyar tonu aşmştr. Türkiye’de kömür genel olarak 

linyit ve taş kömürü başlklar altnda değerlendirilmektedir. Taş kömürlerinin tamam, 

linyitlerinin ise % 88‘i kamu kuruluşlarna ait ruhsat sahalar içinde bulunmaktadr. Taş 

kömürü rezervleri Türkiye Taşkömürü Kurum (TTK) tarafndan, linyit rezervleri ise; 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel sektör 

tarafndan işletilmektedir. 

2.3.1. Kömür Rezervleri ve Ruhsatlandrma Durumu 

Türkiye’de bulunan taşkömürlerinin ruhsat Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) 

uhdesindedir. Zonguldak ve Bartn illeri snrlarnda bulunan taş kömürlerinin ortalama alt 

sl değeri 5450-7050 kcal/kg arasnda değişmekte olup bitümlü kömür kategorisinde yer 

almaktadr. 2013 ylbaş itibari ile taş kömürü toplam rezervi 1 milyar 314 milyon tondur.  

Toplam rezervlerin; % 40’ hazr ve görünür, kalan % 60'lk ksm ise muhtemel ve 

201 

gerçekleşmiştir. 2012 yl linyit tüketiminde Almanya 185,2 milyon ton ile ilk srada yer 

almakta olup, Almanya’y 77,8 milyon ton ile Rusya, 73,5 milyon ton ile Avustralya, 72,2 

milyon ton ile ABD ve 68 milyon ton ile Türkiye izlemektedir. Dünyada kömür üretiminin 

yaklaşk % 65 i elektrik üretimi amacyla kullanlmaktadr. Diğer önemli kullanm alanlar 

ise; snma, demir çelik sanayi ve çimento sanayidir 1990 ylnda dünya elektrik üretiminin 

% 37,4’ü kömürden sağlanrken bu oran 2010 ylnda % 40,6 ya yükselmiştir. 2012 Dünya 

Enerji Görünümü raporunda yer alan senaryoya göre enerjide mevcut politikalarn 

sürdürülmesi hâlinde kömürün elektrik üretimindeki paynn 2035 de % 41,7 düzeyinde 

olacağ öngörülmektedir.  

Dünyada birçok ülke elektrik üretiminde kömürü yüksek oranda kullanmaktadr. 

Güney Afrika %93 lük oranla elektrik üretiminin tamamna yaknn kömürden 

karşlamaktadr. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni % 86,6 ile Polonya, % 80,7 ile Kazakistan, 

% 76,8 ile Çin ve % 74,7 ile Avustralya takip etmektedir. 

Kömür rezervlerinin diğer fosil yaktlar olan petrol ve doğal gaza göre çok daha 

uzun ömürlü olmas ve rezervlerinin diğer fosil kaynaklara göre daha yaygn oluşu kömürü 

daha güvenilir ve ulaşlabilir bir yakt klmakta ve önemini sürdüreceğini göstermektedir  

2.3. TÜRKİYE KÖMÜR REZERVLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  

2005 ylnda ülkemizdeki kömür çökelimine uygun alanlarn yeniden gözden 

geçirilmesi ve linyit rezervlerinin tespiti amac ile başlatlan projeler sonucu ülkemizin 

tespit edilmiş kömür rezervi 14,5 milyar tonu aşmştr. Türkiye’de kömür genel olarak 

linyit ve taş kömürü başlklar altnda değerlendirilmektedir. Taş kömürlerinin tamam, 

linyitlerinin ise % 88‘i kamu kuruluşlarna ait ruhsat sahalar içinde bulunmaktadr. Taş 

kömürü rezervleri Türkiye Taşkömürü Kurum (TTK) tarafndan, linyit rezervleri ise; 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve özel sektör 

tarafndan işletilmektedir. 

2.3.1. Kömür Rezervleri ve Ruhsatlandrma Durumu 

Türkiye’de bulunan taşkömürlerinin ruhsat Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) 

uhdesindedir. Zonguldak ve Bartn illeri snrlarnda bulunan taş kömürlerinin ortalama alt 

sl değeri 5450-7050 kcal/kg arasnda değişmekte olup bitümlü kömür kategorisinde yer 

almaktadr. 2013 ylbaş itibari ile taş kömürü toplam rezervi 1 milyar 314 milyon tondur.  

Toplam rezervlerin; % 40’ hazr ve görünür, kalan % 60'lk ksm ise muhtemel ve 

202 

mümkün rezerv kategorisinde olup yaklaşk % 69’u koklaşabilir özelliktedir. Taşkömürü 

rezervlerinin bulunduğu havzann snrlarnn belirlenmiş, etüt ve rezerv sondajlarnn 

yaplmş olmas nedeniyle, kömür rezervinin çok fazla gelişmesi beklenmemektedir. 

Ancak yaplacak yeni etütlerle görünür rezerv ve üretilebilir/işletilebilir rezervin artrlmas 

mümkündür.  

Linyit rezervlerimiz ülke geneline yaylmştr. Hemen hemen bütün coğrafi 

bölgelerde ve krktan fazla ilde linyit rezervlerine rastlanlmaktadr. Türkiye linyit 

rezervleri, yaplan aramalar ve rezerv geliştirme etütleriyle artmaya devam etmektedir.  

1990’l yllarn başnda ülkemizin doğal gaza yönelmesi ile durma noktasna gelen 

kömür arama çalşmalar, 2005 ylnda MTA Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 

başlatlan projeler ile yeniden büyük bir ivme kazanmştr. Bu çalşmalarda önceliği, 

ülkemizdeki kömür çökelimine uygun alanlarn yeniden gözden geçirilmesi ve yeni 

alanlarn belirlenmesi oluşturmuştur. Bu bağlamda Trakya, Soma (Manisa), Karapnar 

(Konya), Dinar (Afyonkarahisar), Alpu (Eskişehir) ve Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) 

havzalarnda yeni kömürler bulunmuş, bilinen sahalarda ise rezerv artşlar sağlanmştr. 
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havzalarn sosyal ve kültürel niteliğine uygun alternatif istihdam politikalarnn 

geliştirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ülkemiz kömür havzalarndaki kömür üretimi 

oldukça uzun yllar yaplabilecek gibi görünse de uzun vadede kaynaklarn tükenmesi ile 

alternatif istihdam araçlarnn bu havzalarda geliştirilmeye başlanmas kaçnlmazdr. 
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bilinmektedir. Bu rezervin 403 milyar tonu antrasit ve bitümlü kömür, 287 milyar tonu alt 

bitümlü kömür ve 201 milyar tonu linyit şeklindedir. Dünya toplam kömür rezervinin 

yaklaşk % 26’s ABD’de bulunmaktadr. Rusya Federasyonu %18’lik payla ikinci, Çin ise 

%13’lük payla üçüncü en büyük rezerve sahip ülkelerdir. 

Dünya kömür tüketiminin son 50 ylna bakldğnda, baz yllarda tüketimde düşüş 

yaşanmasna rağmen genellikle kömür tüketimi artş eğilimine sahiptir. Yenilenebilir 

enerjinin daha çok konuşulduğu son 30 ylda ise dünya kömür tüketimi iki kat artş 

göstermiştir. Bu tüketim artşnn temel nedeni, büyük kömür rezervlerine sahip Çin ve 

Hindistan’n enerji üretiminde, daha ekonomik olmas nedeniyle, kömürü tercih 

etmelerinden dolay kömür üretimlerinde meydana gelen artştan kaynaklanmaktadr. 2012 

ylnda kömür tüketiminin yaklaşk % 83‘ü taşkömürü ve % 17’si linyittir. Dünya kömür 

tüketiminde ilk sray Çin almaktadr. Dünya, 2012 ylnda, toplam kömür üretiminde 

yaklaşk 3.532 milyon ton üretim ile Çin ilk srada yer almaktadr. Çin’i, 932 milyon ton 

ile ABD, 604 milyon ton ile Hindistan, 444 milyon ton ile Endonezya ve 431 milyon ton 

ile Avustralya izlemektedir Söz konusu ülkeler dünya kömür tüketiminin yaklaşk % 80’lik 
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payla Almanya’dr. Bu ülkeyi srasyla % 19’luk payla Avustralya, % 15,4’lük payla ABD 

ve % 9,5’luk payla Çin izlemektedir. Dünya kömür üretiminin son 30 yldaki gelişimine 

bakldğnda, kömür üretimi baz yllardaki düşüşlere rağmen genellikle artş eğilimindedir. 

Son 10 yllk döneme bakldğnda ise kesintisiz olarak bir artş gözlenmektedir. 

Dünya linyit üretiminde 185,4 milyon ton ile Almanya ilk srada yer almaktadr. 

Almanya’y, 77,3 milyon ton ile Rusya federasyonu,,71,4 milyon ton ile Amerika ve 71,6 

milyon ton ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye 68,1, Polonya 64,3 ve Yunanistan 63 

milyon ton ile dünya linyit üretiminde önde gelen diğer ülkelerdir. 

Dünya linyit tüketimi 2012 ylnda ayn seviyede kalarak 885,4 milyon ton olarak 
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gerçekleşmiştir. 2012 yl linyit tüketiminde Almanya 185,2 milyon ton ile ilk srada yer 

almakta olup, Almanya’y 77,8 milyon ton ile Rusya, 73,5 milyon ton ile Avustralya, 72,2 

milyon ton ile ABD ve 68 milyon ton ile Türkiye izlemektedir. Dünyada kömür üretiminin 

yaklaşk % 65 i elektrik üretimi amacyla kullanlmaktadr. Diğer önemli kullanm alanlar 

ise; snma, demir çelik sanayi ve çimento sanayidir 1990 ylnda dünya elektrik üretiminin 

% 37,4’ü kömürden sağlanrken bu oran 2010 ylnda % 40,6 ya yükselmiştir. 2012 Dünya 

Enerji Görünümü raporunda yer alan senaryoya göre enerjide mevcut politikalarn 

sürdürülmesi hâlinde kömürün elektrik üretimindeki paynn 2035 de % 41,7 düzeyinde 

olacağ öngörülmektedir.  

Dünyada birçok ülke elektrik üretiminde kömürü yüksek oranda kullanmaktadr. 

Güney Afrika %93 lük oranla elektrik üretiminin tamamna yaknn kömürden 

karşlamaktadr. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni % 86,6 ile Polonya, % 80,7 ile Kazakistan, 

% 76,8 ile Çin ve % 74,7 ile Avustralya takip etmektedir. 
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havzalarn sosyal ve kültürel niteliğine uygun alternatif istihdam politikalarnn 

geliştirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ülkemiz kömür havzalarndaki kömür üretimi 

oldukça uzun yllar yaplabilecek gibi görünse de uzun vadede kaynaklarn tükenmesi ile 

alternatif istihdam araçlarnn bu havzalarda geliştirilmeye başlanmas kaçnlmazdr. 

2.2. DÜNYA KÖMÜR REZERVLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ  

Günümüzde, dünyada kantlanmş işletilebilir kömür rezervi 891 milyar ton olarak 

bilinmektedir. Bu rezervin 403 milyar tonu antrasit ve bitümlü kömür, 287 milyar tonu alt 

bitümlü kömür ve 201 milyar tonu linyit şeklindedir. Dünya toplam kömür rezervinin 

yaklaşk % 26’s ABD’de bulunmaktadr. Rusya Federasyonu %18’lik payla ikinci, Çin ise 

%13’lük payla üçüncü en büyük rezerve sahip ülkelerdir. 

Dünya kömür tüketiminin son 50 ylna bakldğnda, baz yllarda tüketimde düşüş 

yaşanmasna rağmen genellikle kömür tüketimi artş eğilimine sahiptir. Yenilenebilir 

enerjinin daha çok konuşulduğu son 30 ylda ise dünya kömür tüketimi iki kat artş 

göstermiştir. Bu tüketim artşnn temel nedeni, büyük kömür rezervlerine sahip Çin ve 

Hindistan’n enerji üretiminde, daha ekonomik olmas nedeniyle, kömürü tercih 

etmelerinden dolay kömür üretimlerinde meydana gelen artştan kaynaklanmaktadr. 2012 

ylnda kömür tüketiminin yaklaşk % 83‘ü taşkömürü ve % 17’si linyittir. Dünya kömür 

tüketiminde ilk sray Çin almaktadr. Dünya, 2012 ylnda, toplam kömür üretiminde 

yaklaşk 3.532 milyon ton üretim ile Çin ilk srada yer almaktadr. Çin’i, 932 milyon ton 

ile ABD, 604 milyon ton ile Hindistan, 444 milyon ton ile Endonezya ve 431 milyon ton 

ile Avustralya izlemektedir Söz konusu ülkeler dünya kömür tüketiminin yaklaşk % 80’lik 

ksmn oluşturmaktadr. 

Dünya toplam linyit rezervlerinin en büyük bölümüne sahip olan ülke % 20,8 lik 

payla Almanya’dr. Bu ülkeyi srasyla % 19’luk payla Avustralya, % 15,4’lük payla ABD 

ve % 9,5’luk payla Çin izlemektedir. Dünya kömür üretiminin son 30 yldaki gelişimine 

bakldğnda, kömür üretimi baz yllardaki düşüşlere rağmen genellikle artş eğilimindedir. 

Son 10 yllk döneme bakldğnda ise kesintisiz olarak bir artş gözlenmektedir. 

Dünya linyit üretiminde 185,4 milyon ton ile Almanya ilk srada yer almaktadr. 

Almanya’y, 77,3 milyon ton ile Rusya federasyonu,,71,4 milyon ton ile Amerika ve 71,6 

milyon ton ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye 68,1, Polonya 64,3 ve Yunanistan 63 

milyon ton ile dünya linyit üretiminde önde gelen diğer ülkelerdir. 

Dünya linyit tüketimi 2012 ylnda ayn seviyede kalarak 885,4 milyon ton olarak 
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Özel sektör kömür sahalarndaki rezervler, kamu tarafndan ayrntl etütleri yaplan 

büyük sahalar hariç genellikle beyana göre değerlendirilmekte olup, bunlarn kontrolü 

snrl olmaktadr. 

20 yl önce linyit rezervlerinin % 85’den fazlas TKİ uhdesindeyken, 2013 

değerlerine göre linyit rezervlerinin % 54’ü EÜAŞ, % 22’si TKİ, % 13’ü MTA ve % 11’i 

özel sektör elindedir. EÜAŞ giderek artan linyit rezerv toplam 7,8 milyar ton olurken TKİ, 

3,1, MTA 1,8, ve özel sektör 1,7 milyar tonluk kömür rezervine sahiptir. 

2.3.2. Türkiye’de Kömür Ruhsat ve İşletme Says  

Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren yeralt maden işletmelerinin 2014 yl itibari ile 

saylar aşağda verilmiştir. Buna göre, yer alt linyit işletme says 206’dr. 2014 ylnda 

yeralt işletme ruhsat sahalarnn tamam denetlenmiş olup 76 adet yeralt linyit ocağnn 

faaliyeti durdurulmuştur. Türkiyedeki toplam linyit ocağ ruhsat says 432’dir.  

Açk İşletme  Yeralt İşletme  Toplam 

Linyit Kömür Ruhsat Says 226 206 432

Taşkömürü Ruhsat Says 0 1 1
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2.3.3. Kömürün Türkiye Ekonomisi Açsndan Önemi 

Dünyada her yl 1,5 trilyon ABD dolar değerinde, 10 milyar ton civarnda maden 

üretimi yaplmaktadr. Bu üretimin %75’ini enerji hammaddeleri %10’unu metalik 

madenler ve %15’ini ise endüstriyel hammaddeler oluşturmaktadr. Bu büyüklüklere 

bakldğnda madencilik sektörünün, bir yandan ekonomiye yaptğ katk bir yandan da 

özellikle imalat sanayiine sağladğ girdiler nedeniyle önemi daha da artmakta, ekonominin 

itici gücü olmaktadr.  

Madencilik faaliyetleri sonrasnda meydana gelen ürünlerin; Sanayi, enerji, tarm 

ve inşat sektörlerinin, yani bütün ana yatrm alanlarnn temel girdilerini oluşturmas, 

Madencilik sektörünü gelişmişliğe katk sralamasnda en önemli sektör hâline 

getirmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin kalknma süreci incelendiğinde, madencilik faaliyetinin bilimsel 

yöntemlerle yaplmas durumunda lokomotif güç olma özelliğinden oldukça önemli 

ölçülerde yararlandklar görülmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde sektörün milli gelir içerisindeki pay %10-15 mertebesinde iken 

Türkiye’de bu oran % 1,4’dür. Türkiye’nin maden rezervleri dikkate alndğnda bu oran 

oldukça düşük kalmaktadr.  

Kömürün Türkiye ekonomisi açsndan önemi, (2014-2018) dönemini kapsayan, 

10. Kalknma Plannda vurgulanmştr. 10. Kalknma Plannda kömüre ilişkin mevcut

durum;  

- Türkiye’nin birincil enerji arznda büyük oranda yurtdşndan karşlanan petrol ve 

doğal gaz kaynaklarna olan yüksek bağmllğ devam etmektedir. Özellikle elektrik 

üretiminde doğal gazn pay yüksekliğini sürdürmekte, bu kaynakta snrl sayda ülkeye 

olan yüksek bağmllk arz güvenliği açsndan ayrca bir risk unsuru olarak görülmektedir. 

- Enerji ithalatnn toplam ithalatmzn yaklaşk dörtte birini oluşturmas nedeniyle, 

önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarndaki fiyat ve arz gelişmeleri, Türkiye 

ekonomisini hem büyüme dinamikleri hem de cari açk açsndan etkilemeye devam 

edecektir. Enerjide dşa bağmllğmz azaltmaya yönelik alternatif politikalar 

oluşturulmas, büyüme ve cari açk üzerinde olumlu etkiler yaratacaktr. Bu kapsamda, arz 

tarafnda linyit başta olmak üzere yerli kaynaklarn daha fazla değerlendirilmesi, nükleer 

enerjinin elektrik üretimi amacyla kullanlmas ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn enerji 

209 

üretimindeki paynn yükseltilmesi önem taşmaktadr. 

- Toplam madencilik sektörü ithalat, 2006 ylnda 22 milyar dolar iken 2012 

ylnda 42,2 milyar dolara yükselmiş olup, bunun yaklaşk 39,5 milyar dolarlk ksmn 

ham petrol ve doğal gaz, 1,1 milyar dolarlk ksmn taşkömürü, 1,1 milyar dolarlk ksmn 

ise demir oluşturmaktadr.  

10.Kalknma Plannda yerli kömür kaynaklarnn kullanlmasna yönelik 

politikalarn temel eksenini, yerli kaynaklara dayal enerji üretimi teşkil etmektedir. Buna 

göre; Kalknma Plannda yerli kömür kaynaklar özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre 

dostu teknolojiler kullanlarak elektrik enerjisine dönüştürülmesine yönelik politikalar 

öngörülmektedir. Planda, Afşin-Elbistan havzas linyit rezervleri elektrik üretimi için 

değerlendirilmesi öngörülürken küçük rezervli kömür yataklarnn bölgesel enerji üretim 

tesislerinde değerlendirilmesi sağlanmas planlanmaktadr. Ayrca, enerji üretiminde dşa 

bağmllğn azaltlmas hedefi doğrultusunda, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 

kaynaklarn potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çkarlmas 

öngörülmektedir.  

Kalknma Plannda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ koordinatörlüğünde ve 

sorumluluğunda yürütülecek yerli kaynaklara dayal enerji üretim programnn amac 

mümkün olan bütün yerli kaynaklarn enerji üretimi amacyla değerlendirilmesidir. Bu 

amaç, Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarl büyüyebilmesi için bir öncelik olarak öne 

çkmaktadr. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarnn hem birincil enerji arz hem de 

elektrik üretimi amacyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalknmann temini açsndan 

önem taşmaktadr. Bu programla yerli kaynaklarn enerji üretimindeki paynn artrlmas 

suretiyle enerjide dşa bağmllğn azaltlmas amaçlanmaktadr.  

10. Kalknma Plan Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Programnn 

Hedefleri:  

2011 yl sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28 olan yurtiçi ve 

yurtdş petrol ve doğal gaz çkarmlar dâhil yerli kaynak paynn, 2018 sonunda 

yüzde 35’e yükseltilmesi,  

2012 ylnda yaklaşk 39 milyar KWh olarak gerçekleşen linyit 

kaynakl elektrik enerjisi üretiminin 2018 ylnda 60 milyar KWh’e çkarlmas,  



‒ 211 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

208 

2.3.3. Kömürün Türkiye Ekonomisi Açsndan Önemi 

Dünyada her yl 1,5 trilyon ABD dolar değerinde, 10 milyar ton civarnda maden 

üretimi yaplmaktadr. Bu üretimin %75’ini enerji hammaddeleri %10’unu metalik 

madenler ve %15’ini ise endüstriyel hammaddeler oluşturmaktadr. Bu büyüklüklere 

bakldğnda madencilik sektörünün, bir yandan ekonomiye yaptğ katk bir yandan da 

özellikle imalat sanayiine sağladğ girdiler nedeniyle önemi daha da artmakta, ekonominin 

itici gücü olmaktadr.  

Madencilik faaliyetleri sonrasnda meydana gelen ürünlerin; Sanayi, enerji, tarm 

ve inşat sektörlerinin, yani bütün ana yatrm alanlarnn temel girdilerini oluşturmas, 

Madencilik sektörünü gelişmişliğe katk sralamasnda en önemli sektör hâline 

getirmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin kalknma süreci incelendiğinde, madencilik faaliyetinin bilimsel 

yöntemlerle yaplmas durumunda lokomotif güç olma özelliğinden oldukça önemli 

ölçülerde yararlandklar görülmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde sektörün milli gelir içerisindeki pay %10-15 mertebesinde iken 

Türkiye’de bu oran % 1,4’dür. Türkiye’nin maden rezervleri dikkate alndğnda bu oran 

oldukça düşük kalmaktadr.  

Kömürün Türkiye ekonomisi açsndan önemi, (2014-2018) dönemini kapsayan, 

10. Kalknma Plannda vurgulanmştr. 10. Kalknma Plannda kömüre ilişkin mevcut

durum;  

- Türkiye’nin birincil enerji arznda büyük oranda yurtdşndan karşlanan petrol ve 

doğal gaz kaynaklarna olan yüksek bağmllğ devam etmektedir. Özellikle elektrik 

üretiminde doğal gazn pay yüksekliğini sürdürmekte, bu kaynakta snrl sayda ülkeye 

olan yüksek bağmllk arz güvenliği açsndan ayrca bir risk unsuru olarak görülmektedir. 

- Enerji ithalatnn toplam ithalatmzn yaklaşk dörtte birini oluşturmas nedeniyle, 

önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarndaki fiyat ve arz gelişmeleri, Türkiye 

ekonomisini hem büyüme dinamikleri hem de cari açk açsndan etkilemeye devam 

edecektir. Enerjide dşa bağmllğmz azaltmaya yönelik alternatif politikalar 

oluşturulmas, büyüme ve cari açk üzerinde olumlu etkiler yaratacaktr. Bu kapsamda, arz 

tarafnda linyit başta olmak üzere yerli kaynaklarn daha fazla değerlendirilmesi, nükleer 

enerjinin elektrik üretimi amacyla kullanlmas ve yenilenebilir enerji kaynaklarnn enerji 
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üretimindeki paynn yükseltilmesi önem taşmaktadr. 

- Toplam madencilik sektörü ithalat, 2006 ylnda 22 milyar dolar iken 2012 

ylnda 42,2 milyar dolara yükselmiş olup, bunun yaklaşk 39,5 milyar dolarlk ksmn 

ham petrol ve doğal gaz, 1,1 milyar dolarlk ksmn taşkömürü, 1,1 milyar dolarlk ksmn 

ise demir oluşturmaktadr.  

10.Kalknma Plannda yerli kömür kaynaklarnn kullanlmasna yönelik 

politikalarn temel eksenini, yerli kaynaklara dayal enerji üretimi teşkil etmektedir. Buna 

göre; Kalknma Plannda yerli kömür kaynaklar özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre 

dostu teknolojiler kullanlarak elektrik enerjisine dönüştürülmesine yönelik politikalar 

öngörülmektedir. Planda, Afşin-Elbistan havzas linyit rezervleri elektrik üretimi için 

değerlendirilmesi öngörülürken küçük rezervli kömür yataklarnn bölgesel enerji üretim 

tesislerinde değerlendirilmesi sağlanmas planlanmaktadr. Ayrca, enerji üretiminde dşa 

bağmllğn azaltlmas hedefi doğrultusunda, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 

kaynaklarn potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çkarlmas 

öngörülmektedir.  

Kalknma Plannda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ koordinatörlüğünde ve 

sorumluluğunda yürütülecek yerli kaynaklara dayal enerji üretim programnn amac 

mümkün olan bütün yerli kaynaklarn enerji üretimi amacyla değerlendirilmesidir. Bu 

amaç, Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarl büyüyebilmesi için bir öncelik olarak öne 

çkmaktadr. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarnn hem birincil enerji arz hem de 

elektrik üretimi amacyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalknmann temini açsndan 

önem taşmaktadr. Bu programla yerli kaynaklarn enerji üretimindeki paynn artrlmas 

suretiyle enerjide dşa bağmllğn azaltlmas amaçlanmaktadr.  

10. Kalknma Plan Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Programnn 

Hedefleri:  

2011 yl sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28 olan yurtiçi ve 

yurtdş petrol ve doğal gaz çkarmlar dâhil yerli kaynak paynn, 2018 sonunda 

yüzde 35’e yükseltilmesi,  

2012 ylnda yaklaşk 39 milyar KWh olarak gerçekleşen linyit 

kaynakl elektrik enerjisi üretiminin 2018 ylnda 60 milyar KWh’e çkarlmas,  
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üretimindeki paynn yükseltilmesi önem taşmaktadr. 
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değerlendirilmesi öngörülürken küçük rezervli kömür yataklarnn bölgesel enerji üretim 

tesislerinde değerlendirilmesi sağlanmas planlanmaktadr. Ayrca, enerji üretiminde dşa 

bağmllğn azaltlmas hedefi doğrultusunda, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 

kaynaklarn potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çkarlmas 

öngörülmektedir.  

Kalknma Plannda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ koordinatörlüğünde ve 

sorumluluğunda yürütülecek yerli kaynaklara dayal enerji üretim programnn amac 

mümkün olan bütün yerli kaynaklarn enerji üretimi amacyla değerlendirilmesidir. Bu 

amaç, Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarl büyüyebilmesi için bir öncelik olarak öne 

çkmaktadr. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarnn hem birincil enerji arz hem de 

elektrik üretimi amacyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalknmann temini açsndan 

önem taşmaktadr. Bu programla yerli kaynaklarn enerji üretimindeki paynn artrlmas 

suretiyle enerjide dşa bağmllğn azaltlmas amaçlanmaktadr.  

10. Kalknma Plan Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Programnn 

Hedefleri:  

2011 yl sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28 olan yurtiçi ve 

yurtdş petrol ve doğal gaz çkarmlar dâhil yerli kaynak paynn, 2018 sonunda 

yüzde 35’e yükseltilmesi,  

2012 ylnda yaklaşk 39 milyar KWh olarak gerçekleşen linyit 

kaynakl elektrik enerjisi üretiminin 2018 ylnda 60 milyar KWh’e çkarlmas,  
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Plan döneminde 10.000 MW’lk ilâve hidrolik kapasitenin devreye

alnmasdr.  

Yerli Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçl Değerlendirilmesi amacyla; 

Afşin-Elbistan havzasndaki rezervlerin değerlendirilmesi için özel

bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanmas,  

Kamu elindeki işletilmeye hazr sahalarn rodövans usulüyle özel

sektörce işletilmesinin sağlanmas,  

Kömür aramalarna hz verilerek rezervlerin artrlmas,

Yerli kömürlerin kullanmdaki sl değerini artracak veya kalitesini

yükseltecek Ar-Ge çalşmalarna ağrlk verilmesi,  

Yerli kömürlere dayal elektrik üretim tesisi yatrmlarna yönelik

teşvik uygulamasnn izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi,  

Kamu elinde bulunan linyit yaktl termik santrallerin rehabilite

edilmesi,  

Öngörülmektedir. 

2.3.4. Türkiye’de Kömür Üretimi, Tüketimi ve İthalat 

Üretim: Ülkemiz genelinde sanayii, elektrik enerjisi ve snma ihtiyaçlarnn 

karşlanmas için kullanlan kömür üretimi aşağdaki tabloda belirtilmişti.  

Tablo 2.3. Yllar İtibariyle Türkiye Linyit, Taşkömürü ve Asfaltit Üretim 
Miktarlar 

2000-2013 Türkiye Linyit, Taşkömürü Ve Asfaltit Üretimleri (1000 TON) 

Yllar Linyit Taş Kömürü Asfaltit Toplam 

2002 51.660 2.319 235 54,214 

2003 46.168 2.059 316 48,543 

2004 43.709 1.946 722 46,377 

2005 57.708 2.177 888 60,773 
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üretimindeki paynn yükseltilmesi önem taşmaktadr. 
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değerlendirilmesi öngörülürken küçük rezervli kömür yataklarnn bölgesel enerji üretim 

tesislerinde değerlendirilmesi sağlanmas planlanmaktadr. Ayrca, enerji üretiminde dşa 

bağmllğn azaltlmas hedefi doğrultusunda, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli 

kaynaklarn potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çkarlmas 

öngörülmektedir.  

Kalknma Plannda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ koordinatörlüğünde ve 

sorumluluğunda yürütülecek yerli kaynaklara dayal enerji üretim programnn amac 

mümkün olan bütün yerli kaynaklarn enerji üretimi amacyla değerlendirilmesidir. Bu 

amaç, Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarl büyüyebilmesi için bir öncelik olarak öne 

çkmaktadr. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarnn hem birincil enerji arz hem de 

elektrik üretimi amacyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalknmann temini açsndan 

önem taşmaktadr. Bu programla yerli kaynaklarn enerji üretimindeki paynn artrlmas 

suretiyle enerjide dşa bağmllğn azaltlmas amaçlanmaktadr.  

10. Kalknma Plan Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Programnn 

Hedefleri:  

2011 yl sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 28 olan yurtiçi ve 

yurtdş petrol ve doğal gaz çkarmlar dâhil yerli kaynak paynn, 2018 sonunda 

yüzde 35’e yükseltilmesi,  

2012 ylnda yaklaşk 39 milyar KWh olarak gerçekleşen linyit 

kaynakl elektrik enerjisi üretiminin 2018 ylnda 60 milyar KWh’e çkarlmas,  
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Plan döneminde 10.000 MW’lk ilâve hidrolik kapasitenin devreye

alnmasdr.  

Yerli Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçl Değerlendirilmesi amacyla; 

Afşin-Elbistan havzasndaki rezervlerin değerlendirilmesi için özel

bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanmas,  

Kamu elindeki işletilmeye hazr sahalarn rodövans usulüyle özel

sektörce işletilmesinin sağlanmas,  

Kömür aramalarna hz verilerek rezervlerin artrlmas,

Yerli kömürlerin kullanmdaki sl değerini artracak veya kalitesini

yükseltecek Ar-Ge çalşmalarna ağrlk verilmesi,  

Yerli kömürlere dayal elektrik üretim tesisi yatrmlarna yönelik

teşvik uygulamasnn izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi,  

Kamu elinde bulunan linyit yaktl termik santrallerin rehabilite

edilmesi,  

Öngörülmektedir. 

2.3.4. Türkiye’de Kömür Üretimi, Tüketimi ve İthalat 

Üretim: Ülkemiz genelinde sanayii, elektrik enerjisi ve snma ihtiyaçlarnn 

karşlanmas için kullanlan kömür üretimi aşağdaki tabloda belirtilmişti.  

Tablo 2.3. Yllar İtibariyle Türkiye Linyit, Taşkömürü ve Asfaltit Üretim 
Miktarlar 

2000-2013 Türkiye Linyit, Taşkömürü Ve Asfaltit Üretimleri (1000 TON) 

Yllar Linyit Taş Kömürü Asfaltit Toplam 

2002 51.660 2.319 235 54,214 

2003 46.168 2.059 316 48,543 

2004 43.709 1.946 722 46,377 

2005 57.708 2.177 888 60,773 
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2006 61.484 2.319 452 64,255 

2007 72.121 2.492 782 75,395 

2008 76.171 2.630 630 79,431 

2009 75.577 2.879 1.058 79,514 

2010 69.698 2.592 1.177 73,467 

2011 72.550 2.619 1.017 76,186 

2012 77.389 2.292 1.044 80,725 

Tüketim: 2012 ylnda üretilen 68,1 milyon ton linyitin miktar olarak %81,7’si 

elektrik üretimi amacyla termik santrallerde tüketilmiştir. Sanayi sektörlerinde kullanm 

pay %8,6 ve konut-iş yerlerinde kullanm pay ise %9,7 düzeyindedir. Bununla beraber, 

elektrik üretiminde kullanlan linyitlerin sl değerleri sanayi ya da snmada kullanlan 

kömürlere nazaran çok daha düşüktür. Toplam sl değer baznda hesaplama yapldğnda; 

2012 ylnda tüketilen linyit enerjisinin %65’i elektrik üretiminde, %15’i sanayi 

sektörlerinde ve %20’si ise konut ve iş yerlerinde tüketilmiştir. 

İthalat: Genel olarak linyit kömürü uluslararas ticarete konu olmayp, üretildiği 

ülkede tüketilmektedir. Bu kapsamda, kömür ithalatmzn tamamna yakn 

taşkömüründen oluşmaktadr. 

Ülkemizde 1980’li yllardan önce son derece düşük miktarlarda başlayan kömür 

ithalat, 1990’l yllarda 10 milyon tonun ve 2000’li yllarda ise 20 milyon tonun üzerine 

çkmştr. Kömür ithalatndaki artş oran son on ylda %106 ve son yirmi ylda ise %540 

oranndadr. 2012 ylnda kömür ithalatmz bir önceki yla göre yaklaşk %24 artş 

göstererek 30 milyon ton düzeyine yükselmiş, 2013 ylnda ise bir önceki yla göre %8,6 

azalarak 27,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Son yllarda kömür ithalatndaki artşn en 

önemli nedeni, elektrik üretimi amaçl kullanlacak buhar kömürlerine olan talepteki ciddi 

artştr. 

2013 yl itibaryla ithalatn yaklaşk 8,7 milyon tonu Rusya Federasyonu’ndan, 7,2 

milyon tonu Kolombiya’dan, 4 milyon tonu ABD’den ve 3,3 milyon tonu Güney Afrika 
212 

Cumhuriyeti’nden yaplmştr. Bu ülkeleri 1,5 milyon ton ile Ukrayna ve 0,9 milyon ton ile 

Avustralya izlemektedir. 

2.4. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÖMÜRÜN ENERJİ ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ 

2.4.1. Dünyada Kömürün Enerji Üretimindeki Rolü 

Dünya toplam elektrik üretimi 1990 ylnda 11.819 TWh iken, 2009 ylna kadar 

%70 orannda artarak 20.043 TWh olmuştur. Bu dönemde Dünya elektrik enerjisi üretimi 

içinde kömüre dayal elektrik üretimi % 84 artarak 4425 TWh den 8118 TWh’e toplam 

Dünya elektrik üretimi içindeki pay ise % 37’den %41'e yükselmiştir. 2035 ylnda, Yeni 

Politikalar Senaryosuna göre Dünya elektrik üretimi 36.250 TWh'e kömürün miktar 

12.035 TWh'e yükselirken kömürün pay %33'e gerileyecektir. Mevcut Politikalar 

senaryosuna göre ise 2035 ylnda Dünya elektrik üretimi 39.368 TWh'e, kömüre dayal 

elektrik üretimi 16.932 TWh'e ve kömürün elektrik içerisindeki pay % 43'e yükselecek ve 

talepte ilk sray alacaktr. 

Tablo 2.4. Dünya Elektrik Üretimi ve 2035 Yl Talep Senaryolar İçinde 
Kömürün Pay ve Miktar 

Yllar 1990 2009 Yeni 
Politikalar 
2035 

Mevcut 
Politikalar 
2035 

Senaryolar 
2035 

Kömür TWh 4.425 8.118 12.035 16.932 4.797 
% 37 41 33 43 15

Petrol 7Wh 1.337 1.027 533 591 360 
% 11 5 1 2 1

Doğalgaz TWh 1.727 4.299 7.923 8.653 5.608 
% 15 21 22 22 17

Nükleer TWh 2.013 2.697 4.658 4.053 6.396 
% 17 13 13 10 20

Hidrolik TWh 2.144 3.252 5.518 5.144 6.052 
% 18 16 15 13 19

Odun, çöp, v.b. TWh 131 288 1.497 1.150 2.025 
% 1 1 4- 3 6

Rüzgar TWh 4 273 2.703 2.005 4.320 
% 1 7 5 13

Jeotermal, TWh 36 89 1.382 840 2.666 
% 4 2 8

Toplam Üretim 11.819 20.043 36.250 39.368 32.224

Kaynak: World Energy Outlook IEA 2011 

Senaryolara göre kömüre dayal elektrik üretim miktar ve oran dramatik olarak 

düşmekte olup 2035 yl elektrik üretiminde kömür, nükleer, hidrolik ve doğal gazdan 

sonra dördüncü srada gelmektedir. Ancak gerçekleşme olaslğ daha yüksek olan Mevcut 
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Tüketim: 2012 ylnda üretilen 68,1 milyon ton linyitin miktar olarak %81,7’si 

elektrik üretimi amacyla termik santrallerde tüketilmiştir. Sanayi sektörlerinde kullanm 

pay %8,6 ve konut-iş yerlerinde kullanm pay ise %9,7 düzeyindedir. Bununla beraber, 

elektrik üretiminde kullanlan linyitlerin sl değerleri sanayi ya da snmada kullanlan 

kömürlere nazaran çok daha düşüktür. Toplam sl değer baznda hesaplama yapldğnda; 

2012 ylnda tüketilen linyit enerjisinin %65’i elektrik üretiminde, %15’i sanayi 
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azalarak 27,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Son yllarda kömür ithalatndaki artşn en 

önemli nedeni, elektrik üretimi amaçl kullanlacak buhar kömürlerine olan talepteki ciddi 

artştr. 
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Cumhuriyeti’nden yaplmştr. Bu ülkeleri 1,5 milyon ton ile Ukrayna ve 0,9 milyon ton ile 
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2.4.1. Dünyada Kömürün Enerji Üretimindeki Rolü 

Dünya toplam elektrik üretimi 1990 ylnda 11.819 TWh iken, 2009 ylna kadar 

%70 orannda artarak 20.043 TWh olmuştur. Bu dönemde Dünya elektrik enerjisi üretimi 

içinde kömüre dayal elektrik üretimi % 84 artarak 4425 TWh den 8118 TWh’e toplam 

Dünya elektrik üretimi içindeki pay ise % 37’den %41'e yükselmiştir. 2035 ylnda, Yeni 

Politikalar Senaryosuna göre Dünya elektrik üretimi 36.250 TWh'e kömürün miktar 

12.035 TWh'e yükselirken kömürün pay %33'e gerileyecektir. Mevcut Politikalar 

senaryosuna göre ise 2035 ylnda Dünya elektrik üretimi 39.368 TWh'e, kömüre dayal 

elektrik üretimi 16.932 TWh'e ve kömürün elektrik içerisindeki pay % 43'e yükselecek ve 

talepte ilk sray alacaktr. 
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Kömürün Pay ve Miktar 

Yllar 1990 2009 Yeni 
Politikalar 
2035 

Mevcut 
Politikalar 
2035 

Senaryolar 
2035 

Kömür TWh 4.425 8.118 12.035 16.932 4.797 
% 37 41 33 43 15

Petrol 7Wh 1.337 1.027 533 591 360 
% 11 5 1 2 1

Doğalgaz TWh 1.727 4.299 7.923 8.653 5.608 
% 15 21 22 22 17

Nükleer TWh 2.013 2.697 4.658 4.053 6.396 
% 17 13 13 10 20

Hidrolik TWh 2.144 3.252 5.518 5.144 6.052 
% 18 16 15 13 19

Odun, çöp, v.b. TWh 131 288 1.497 1.150 2.025 
% 1 1 4- 3 6

Rüzgar TWh 4 273 2.703 2.005 4.320 
% 1 7 5 13

Jeotermal, TWh 36 89 1.382 840 2.666 
% 4 2 8

Toplam Üretim 11.819 20.043 36.250 39.368 32.224

Kaynak: World Energy Outlook IEA 2011 

Senaryolara göre kömüre dayal elektrik üretim miktar ve oran dramatik olarak 

düşmekte olup 2035 yl elektrik üretiminde kömür, nükleer, hidrolik ve doğal gazdan 

sonra dördüncü srada gelmektedir. Ancak gerçekleşme olaslğ daha yüksek olan Mevcut 
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ve Yeni politikalar senaryolarnda görüldüğü gibi miktar ve pay oranlar bakmndan 

kömürün 2035 yl dünya elektrik üretimindeki yeri açk ara önde olacaktr. 

2009 yl itibaryla Dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür % 40 orannda 

kullanlmştr Dünya kömür rezervlerinin % 70'ini bulunduran 7 ülkede elektrik üretiminde 

kömürün pay % 42 - % 93 arasnda değişmektedir. Bu ülkeler ile birlikte, elektrik 

üretiminde kömür kullanm paylar önemli miktarda olan ülkelerden 2009 yl itibaryla, 

Güney Afrika Cumhuriyetinde % 93, Polonya'da % 88, Çin'de % 79, Avustralya'da % 78, 

Kazakistan’da % 75, Hindistan’da % 69, İsrail’de % 64 ve Çek Cumhuriyeti’nde % 60, 

Yunanistan'da % 57, Danimarka'da % 50, ABD’de % 45, Almanya’da % 43, olurken 

Türkiye’de ise % 29 şeklindedir. 2009 yl itibaryla kömür rezervleri fazla olan ve dünyada 

en çok elektrik üreten büyük ülkelere bakldğnda da, Rusya dşnda kömürün elektrik 

üretimindeki paylarnn çok yüksek olduğu, Rusya'nn ise kömür rezervlerine karşn büyük 

doğal gaz ve petrol rezervlerinin olmas nedeniyle bu orann % 17 olduğu görülmektedir. Bu 

oranlar kömür yannda petrol ve gaz rezervi olan ktalardan Asya’da % 47, Afrika’da % 40 

olurken, Dünya ortalamasnn da % 40 olduğu görülmektedir. 

Petrol ve doğal gaz rezervlerinin belirli bölgelerde toplanmş olmas ve fiyatlarndaki 

yüksek değişkenlik derecesi, nükleer kaynaklarn atk sorunu ile kamuoyu tepkisi, yeni-

yenilenebilir kaynaklarn yüksek maliyetleri, kömürün, günümüzde elektrik üretiminde en 

avantajl ve yaygn kullanlan yakt olma konumunu güçlendirmektedir. 

Bu nedenle bir ülkede zengin kömür rezervlerinin bulunmas, o ülke için enerji arz 

güvenliğinin sağlanmas bakmndan büyük bir avantaj anlamna gelmektedir. Ayrca 

kömürün yakn gelecekte temiz enerji yakt olmas için araştrmalar gelişerek devam 

etmektedir. 

Türkiye’de kömür rezervleri yannda diğer fosil kaynaklarnn olmayş da dikkate 

alndğnda; kömürün elektrik üretimindeki paynn son derece düşük kaldğ 

görülmektedir. Ayrca son yllarda artan taşma maliyetlerinin ithal kömürü giderek 

ekonomik olmaktan uzaklaştrmas, öncelikle yerli kömür kaynaklarn, yüksek istihdam 

avantaj yannda bu bakmdan da ön plana çkarmaktadr. Özellikle enerjide dşa bağml 

olan ülkemiz için kömür en önemli yerli kaynağmz olarak varlğn sürdürmektedir. 
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2.4.2. Türkiye’de Kömürün Enerji Üretimindeki Yeri ve Önemi 

Türkiye’de sanayileşme, kentleşme ve nüfus artşna paralel olarak enerji tüketimi 

zaman içinde hzla artş göstermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ tarafndan 

hazrlanan Genel Enerji Dengesi tablolarna bakldğnda 1990 ylndan 2011 ylna kadar 

birincil enerji arznn yaklaşk iki katna çktğ görülmektedir. 1990 ylnda birincil enerji 

arz 52,8 MTPE iken birincil enerji arzna en fazla katk yapan kaynaklar % 45 oran ve 

23,7 MTPE miktarla petrol ve % 31 oran ve 16,4 MTPE miktarla kömür olmuştur. Ayn yl 

doğalgazn katks ise yalnzca % 6 seviyesindedir. 1990 ylnda Türkiye birincil enerji 

arznn % 62.5’lik ksm büyük ölçüde ithal kaynaklar olan petrol, doğal gaz ve 

taşkömüründen oluşmaktadr. 

2011 yl birincil enerji arz ise 114,5 MTPE olup, bu arzn kaynaklara göre 

dağlmnda 36.9 MTPE ile doğal gaz ilk srada gelirken, doğal gaz 35,8 MTPE ile kömür; 

30,5 MTPE ile petrol; 4,5 MTPE ile hidrolik; 3,5 MTPE ile odun, hayvan ve bitki artklar 

ve 3,2 MTPE ile jeotermal, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar takip etmektedir. 

1990-2011 döneminde petrolün paynn düştüğü ve doğal gaz ile ithal kömür 

paynn ise büyük oranda arttğ görülmektedir. 1990 ylndan 2011 ylna kadar birincil 

enerji arz içerisinde petrolün pay % 44,9 dan % 26,6’ya gerilemiş, doğal gazn pay % 

6’dan % 32,2’ye, ithal taşkömürünün pay ise % 8’den % 13,5’e yükselmiştir. Dolays ile 

ithal enerji kaynaklarna bağmllk artmştr. 

1990 ylnda tüketim artş hznn altnda kalmas nedeniyle 25,5 MTPE seviyesinde 

bulunan yerli kaynağa dayal enerji üretimi 2011 ylnda 32,2 MTPE seviyesine 

yükselmiştir. Ancak yerli enerji üretiminin birincil enerji arz içindeki pay 1990 ylndaki 

% 48,3 seviyesinden, 2000 ylnda % 32,4 seviyesine ve 2011 ylnda ise 28,1 seviyesine 

gerilemiştir.  

Madencilik sektörü toplam ithalat 2013 ylnda 38,2 milyar dolara yükselmiş olup, 

bunun yaklaşk 35 milyar dolarlk ksmn ham petrol ve doğal gaz, 0,9 milyar dolarlk 

ksmn taşkömürü, 1,2 milyar dolarlk ksmn ise demir oluşturmaktadr. 

Bu gelişmeler ülkemizdeki yerli kaynağmz olan kömüre dayal enerji üretiminin 

acilen devreye sokulmas gereğini ortaya koymaktadr. 

1990 ylnda yerli kaynaklardan enerji üretiminin % 46’s linyit ve taşkömüründen 

elde edilmiş olup bu oran 2011 ylnda % 56 seviyesine yükselmiştir. Linyit üretimindeki 
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artş da buna sebeptir.  

1990-2011 döneminde ülke birincil enerji ithalat yaklaşk üç kat artş göstermiştir. 

1990 ylnda 30,9 MTPE enerji ithalat gerçekleşmiş olup, toplam ithalatn en büyük 

kalemini % 75,7 oran ve 23,4 MTPE ile petrol oluştururken taşkömürü ithalat % 13,6 oran 

ve 4,2 MTPE, doğal gaz ithalat ise % 9,6 oran ve 3 MTPE olarak gerçekleşmiştir. 2011 

ylnda birincil enerji ithalat 90,3 MTPE olup, doğal gaz % 40,3 oran ve 36,2 MTPE ile 

birinci srada yer alrken, doğal gaz % 40,2 oran ve 39,1 MTPE ile petrol ve % 17,1 oran 

ve 17,6 MTPE ile taşkömürü takip etmektedir. 2011 ylnda birincil enerji arznn % 73,5’i 

ithal kaynaklardan karşlanmştr. Enerji talebi yüksek oranda ithalat yoluyla 

karşlanmaktadr. Bu da enerji arz güvenliği açsndan problem oluşturmaktadr. 
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ithal kaynaklardan karşlanmştr. Enerji talebi yüksek oranda ithalat yoluyla 

karşlanmaktadr. Bu da enerji arz güvenliği açsndan problem oluşturmaktadr. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOMA HAVZASI KÖMÜRLERİNİN ÖZELLİĞİ, ÜRETİM VE 

RUHSATLANDIRMA SİSTEMİ İLE EKONOMİK ÖNEMİ 

Soma kömür havzas; rezervi ve kömür kalitesi bakmndan ülkemizin en önemli 

linyit havzalarndan birisidir. Havzada 150 yldr kömür madenciliği yaplmaktadr. Kömür 

yaylm kuzey doğu - güney bat yönünde 40 km boyunca uzanmaktadr, yaklaşk 800 

milyon ton linyit rezervinin bulunduğu tespit edilmiş, olup, kalorisi 1.300-4.000 Kcal/kg 

arasnda değişmektedir. 

Havzada üretim faaliyetleri özel sektör ve bir Kamu Kuruluşu olan Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumu’na bağl Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürülüğünce 

sürdürülmektedir. ELİ 1939 ylndan 1978 ylna kadar Garp Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi bünyesinde işletme müdürlüğü statüsünde ve 1978 ylndan sonra 1995 ylna 

kadar müessese müdürlüğü statüsü ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra ise srasyla; 

bölge müdürlüğü, işletme müdürlüğü ve son olarak da Nisan 2004’de yeniden müessese 

müdürlüğü tüzel kişiliği verilerek faaliyetlerine devam etmektedir. İşletmenin merkezi 

Soma’da olup, Manisa’ya 90 km mesafededir.  

Bölgede açk ocak ve yeralt üretim yöntemleri uygulanmaktadr. 2013 ylnda açk 

ocak işletmeciliği yöntemiyle 2,9 milyon ton, yeralt işletmecilik yöntemiyle ise 11,7 

milyon ton tuvönan kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletme, 1.034 MW (2x22 ve 

6x165) gücündeki Soma Termik Santrallerine yakt temin etmekte bunun yannda teshin ve 

sanayinin kömür talebini karşlamaktadr. 2013 ylnda satş yaplan 8,3 milyon ton 

kömürün 4,8 milyon tonu termik santrallere verilmiştir. İşletmede, yeralt işletmeciliği ile 

yaplan üretimin tamam hizmet alm veya rodövans karşlğ yüklenici firmalar tarafndan 

gerçekleştirilmektedir.  

Kazann meydana geldiği Eynez Sahas hukuku TKİ kurumu uhdesinde bulunan 

S.75153 ruhsat numaral saha dâhilindedir. Aşağdaki bölümlerde kazann meydana geldiği 

Soma Eynez ocağnn ruhsat hukuku, genel özellikleri, üretim yöntemi ve üretimde 

karşlaşlabilecek riskler ile havzann ekonomik ve sosyal önemi anlatlmaktadr. 

3.1. SOMA KÖMÜR HAVZASINA GENEL BAKIŞ  

Soma havzasnda Paleozoyik-Güncel zaman aralğnda oluşmuş kaya topluluklar 

ve alüvyal sedimanlar mostra vermektedir. Genel olarak havzada temel kaya niteliğinde 
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Paleozoyik yaşl grovaklar ile Mesozoyik yaşl kristalize kireçtaşlar yer almakta olup, bu 

birimin üzerine gölsel Neojen kömürlü birimler gelmektedir. En üst ksmda ise yamaç 

molozlar ve Bakrçaya ait alüvüyal birimler bulunmaktadr.  

Soma Eynez kömür havzasndaki stratigrafik istif (Şekil 3.1) alttan üste doğru 

şöyledir; 

A - Neojen Öncesi Kayaçlar 

B - Neojen Çökelleri 

C - Neojen Sonras Çökeller 

A-Neojen Öncesi Kayaçlar 

Bölgede, Neojen öncesi kayaçlar Paleozoyik ve Mesozoyik yaşl birimlerle temsil 

edilirler.  

Paleozoyik 

Bölgedeki en yaşl birim grovaklar olup, grimsi-mavi ve kahverengi renklidir. İnce 

taneli olup, tabakalanma göstermezler. Ksmen metamorfize olmuşlardr. Karanlk Dere 

içerisinde mostra verirler. 

Mesozoyik 

Grovaklar üzerinde uyumsuz olarak Mesozoyik yaşl kristalize kireçtaşlar 

bulunmaktadr. Genelde masif olup, yer yer orta-kaln tabakalanma gösterirler. Sert, 

çatlakl ve krkl bir yapya sahiptirler. Çatlaklar kalsit dolguludur. Gri, açk gri ve beyaz 

renktedirler. Neojen ile dokanağ fayldr. Mikrofaunalarda yaplan yaş tayinlerinde Üst 

Jura’ya dâhil edilmişlerdir.  

B-Neojen Çökelleri 

Bölgede yer alan Neojen çökelleri Miyosen ve Pliyosen olmak üzere iki grupta 

incelenmiştir. 

Miyosen 

Miyosen yaşl birimler, litolojik özelliklerine göre 5 seriye ayrlmştr; (1) Taban 

serisi, (2) Alt Linyit serisi (3) Marn serisi, (4) Kireçtaş serisi ve (5) Orta Linyit Serisi 

Taban Serisi (M1) 

Temel kayaçlar üzerinde diskordan olarak yer almaktadr. Litolojik olarak alttan 220 

üste doğru şu şekilde dizilim gösterir; en altta bloklu çakltaşlar yer alr. Yukarya doğru 

tane büyüklükleri küçülmekte olup çakltaş, kumtaş ve kiltaş ardalanmal şekildedir. Üst 

seviyelerde ise linyit izli, linyit boyamal, linyit laminal killere geçiş gösterirler. Serinin 

kalnlğ sondaj verilerine göre 50 m’ye kadar ulaşmaktadr. Taban serisinin üst ksm 

linyit serisine geçişi kesin olarak ayrlamamaktadr. Linyit iz ve bantlarnn arttğ ve 

ekonomik kalnlğa eriştiği ksmdan itibaren havzada linyit serisinin başladğ kabul 

edilmektedir. 

Alt Linyit Serisi (KM2) 

Taban serisinden linyit damarlarnn dikey yönde artmas ile ayrlr. Bu yüzden iki 

seri arasnda kesin bir snrdan söz edilememektedir. Serinin orta ve üst ksmlarnda linyit 

damarlar hakimdir. Bu damarlar genellikle sağlam, sert, masif, siyah ve parlak bir 

görünüme sahiptir. Serinin alt bölümlerinde ise linyit kalitesi düşmekte, kahverengi - siyah 

renkli genellikle killi ve çok killi linyitler gözlenmektedir. Bu seviyeler arasnda birkaç 

cm’den birkaç metreye varan steril kil, linyit izli kil ve marn bantlar mevcuttur. Linyit 

kalitesinin düşük olduğu veya linyitli killerin yer aldğ bu seviyelerde bol miktarda 

planorbis fosillerine rastlanmaktadr. Alt linyit serisi ile üstte yer alan marn serisi arasnda 

belirgin bir snr bulunmaktadr.  

Marn Serisi (M2) 

Alt linyit serisi üzerinde yer alrlar. Litolojik olarak homojen bir yapya sahiptirler. 

Sert ve masiftirler. Taze yüzeyleri gri, gri-yeşil renkte olup, bozuştuğu zaman kül rengini 

almaktadr. Orta-kaln tabakaldrlar. Tipik konkoidal krlma yüzeyleri vardr. 

Karakteristik olarak baz seviyelerde bol miktarda yaprak ve bitki fosillerine 

rastlanmaktadr. Bunlarn bolca görüldüğü seviyelerde marnlar ince plaketlere 

ayrlabilmektedir. Marnlarn kalnlğ 50–130 m arasnda değişmektedir. 

Kireçtaş Serisi (M3) 

Marnlarn üzerine uyumlu olarak gelmekte olup, genelde orta ve kaln, kötü 

tabakalanmal, taze yüzeyleri kirli beyaz, bej renklidir. İçerisinde yer yer gri-bej killi 

kireçtaş ve gri-yeşil çakll kil seviyeleri gözlenmiştir. Kireçtaşlar bol gastropot fosili 

içerirler. Çatlakl ve krkl bir yapya sahiptir. Erime boşluklar oldukça bol olarak 

gözlenir. Çatlaklar genelde kalsit dolguludur. Kireçtaşlar içinde gözlenen çakll killerin, 

kireçtaşlarnn çökelimi esnasnda havza kenarndaki temel kayaçlarn aşnarak ani 

sellenmelerle havza içinde çökelmesi sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Bu birimin 
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kalnlğ havzada farkllklar gösterir. Birimin kalnlğ 120 m’ye kadar ulaşmaktadr. 

Orta Linyit Serisi (KM3) 

Orta linyit serisi kireçtaş serisinin üst seviyelerinde veya en üstünde yer alr. 

Serideki linyit damarlar kil ve kireçtaş ara tabakalaryla ardşkl olarak bulunmaktadr. 

Linyit damarlar arasnda birkaç cm’den birkaç m’ye varan steril kil veya kireçtaşlar ile 

linyit izli veya boyamal kil ve kireçtaşlar yer alr. Kömür kalitesinin düşük olduğu 

seviyelerde bolca fosil kavklarna rastlanr. Orta linyit serisinin yanal devamllğnn 

snrl oluşu iki neden ile açklanmaktadr. Birincisi Miyosen çökelleri ile Pliyosen 

çökelleri arasndaki diskordansa bağl olarak gelişen aşnma, ikinci ise kömürün oluşumu 

esnasnda yer yer de olsa bataklk ortamnn gelişmemesi ve buna bağl olarak kesikliklerin 

oluşmasdr. 

Pliyosen 

Pliyosen yaşl birimler inceleme alannda litolojik özelliklerine göre 4 seriye 

ayrlmştr. 

Kumtaş – Silttaş - Alacal Kil Serisi (P1) 

Miyosen çökelleri üzerine diskordan olarak gelir. Aşnma ve kömür oluşum 

durumuna göre birimin taban Orta linyit serisi veya kireçtaş serisi olarak değişmektedir. 

Alttan üste doğru kumtaş - silttaş ile başlayp alacal killi ve serizitli kumtaş–kiltaşna 

geçiş gösterirler. Gevşek çimentolu olup, yüzeyde dağlma özelliği gösterirler. Renkleri gri 

ve grimsi yeşildir. Alacal killer yer yer az siltli, yer yer plastik özellikte olup, kiremit 

krmzsndan gri-yeşile kadar değişik renktedirler. Serizitli kumtaş ve killer bu seriyi 

karakterize etmekte olup, gri-yeşil renktedirler. Tabakalanma gözlenmemektedir. 

Üst Linyit Serisi (KP1) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerinde yer almaktadr. Serideki kömür 

damarlar, linyitli–linyit izli veya steril kil ara tabakalar ile ardşkl olarak yataklanmştr. 

Bol miktarda fosil kavklar içermektedir. Kömür kalitesi diğer kömürlere göre düşüktür. 

Üst linyit serisi, yaylm bakmndan devamllk arz etmez. Baz sondajlarda oldukça ince 

veya iz şeklinde kesilmiştir. Zon kalnlğ 1,5–7 m, zon içindeki kömür kalnlğ ise 1–4 m 

arasnda değişmektedir. 

Kil-Tüf-Marn Serisi (P2ab) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerine uyumlu olarak gelir. Geniş bir alanda 
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Bölgedeki en yaşl birim grovaklar olup, grimsi-mavi ve kahverengi renklidir. İnce 

taneli olup, tabakalanma göstermezler. Ksmen metamorfize olmuşlardr. Karanlk Dere 

içerisinde mostra verirler. 

Mesozoyik 

Grovaklar üzerinde uyumsuz olarak Mesozoyik yaşl kristalize kireçtaşlar 

bulunmaktadr. Genelde masif olup, yer yer orta-kaln tabakalanma gösterirler. Sert, 

çatlakl ve krkl bir yapya sahiptirler. Çatlaklar kalsit dolguludur. Gri, açk gri ve beyaz 

renktedirler. Neojen ile dokanağ fayldr. Mikrofaunalarda yaplan yaş tayinlerinde Üst 

Jura’ya dâhil edilmişlerdir.  

B-Neojen Çökelleri 

Bölgede yer alan Neojen çökelleri Miyosen ve Pliyosen olmak üzere iki grupta 

incelenmiştir. 

Miyosen 

Miyosen yaşl birimler, litolojik özelliklerine göre 5 seriye ayrlmştr; (1) Taban 

serisi, (2) Alt Linyit serisi (3) Marn serisi, (4) Kireçtaş serisi ve (5) Orta Linyit Serisi 

Taban Serisi (M1) 

Temel kayaçlar üzerinde diskordan olarak yer almaktadr. Litolojik olarak alttan 220 

üste doğru şu şekilde dizilim gösterir; en altta bloklu çakltaşlar yer alr. Yukarya doğru 

tane büyüklükleri küçülmekte olup çakltaş, kumtaş ve kiltaş ardalanmal şekildedir. Üst 

seviyelerde ise linyit izli, linyit boyamal, linyit laminal killere geçiş gösterirler. Serinin 

kalnlğ sondaj verilerine göre 50 m’ye kadar ulaşmaktadr. Taban serisinin üst ksm 

linyit serisine geçişi kesin olarak ayrlamamaktadr. Linyit iz ve bantlarnn arttğ ve 

ekonomik kalnlğa eriştiği ksmdan itibaren havzada linyit serisinin başladğ kabul 

edilmektedir. 

Alt Linyit Serisi (KM2) 

Taban serisinden linyit damarlarnn dikey yönde artmas ile ayrlr. Bu yüzden iki 

seri arasnda kesin bir snrdan söz edilememektedir. Serinin orta ve üst ksmlarnda linyit 

damarlar hakimdir. Bu damarlar genellikle sağlam, sert, masif, siyah ve parlak bir 

görünüme sahiptir. Serinin alt bölümlerinde ise linyit kalitesi düşmekte, kahverengi - siyah 

renkli genellikle killi ve çok killi linyitler gözlenmektedir. Bu seviyeler arasnda birkaç 

cm’den birkaç metreye varan steril kil, linyit izli kil ve marn bantlar mevcuttur. Linyit 

kalitesinin düşük olduğu veya linyitli killerin yer aldğ bu seviyelerde bol miktarda 

planorbis fosillerine rastlanmaktadr. Alt linyit serisi ile üstte yer alan marn serisi arasnda 

belirgin bir snr bulunmaktadr.  

Marn Serisi (M2) 

Alt linyit serisi üzerinde yer alrlar. Litolojik olarak homojen bir yapya sahiptirler. 

Sert ve masiftirler. Taze yüzeyleri gri, gri-yeşil renkte olup, bozuştuğu zaman kül rengini 

almaktadr. Orta-kaln tabakaldrlar. Tipik konkoidal krlma yüzeyleri vardr. 

Karakteristik olarak baz seviyelerde bol miktarda yaprak ve bitki fosillerine 

rastlanmaktadr. Bunlarn bolca görüldüğü seviyelerde marnlar ince plaketlere 

ayrlabilmektedir. Marnlarn kalnlğ 50–130 m arasnda değişmektedir. 

Kireçtaş Serisi (M3) 

Marnlarn üzerine uyumlu olarak gelmekte olup, genelde orta ve kaln, kötü 

tabakalanmal, taze yüzeyleri kirli beyaz, bej renklidir. İçerisinde yer yer gri-bej killi 

kireçtaş ve gri-yeşil çakll kil seviyeleri gözlenmiştir. Kireçtaşlar bol gastropot fosili 

içerirler. Çatlakl ve krkl bir yapya sahiptir. Erime boşluklar oldukça bol olarak 

gözlenir. Çatlaklar genelde kalsit dolguludur. Kireçtaşlar içinde gözlenen çakll killerin, 

kireçtaşlarnn çökelimi esnasnda havza kenarndaki temel kayaçlarn aşnarak ani 

sellenmelerle havza içinde çökelmesi sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Bu birimin 
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kalnlğ havzada farkllklar gösterir. Birimin kalnlğ 120 m’ye kadar ulaşmaktadr. 

Orta Linyit Serisi (KM3) 

Orta linyit serisi kireçtaş serisinin üst seviyelerinde veya en üstünde yer alr. 

Serideki linyit damarlar kil ve kireçtaş ara tabakalaryla ardşkl olarak bulunmaktadr. 

Linyit damarlar arasnda birkaç cm’den birkaç m’ye varan steril kil veya kireçtaşlar ile 

linyit izli veya boyamal kil ve kireçtaşlar yer alr. Kömür kalitesinin düşük olduğu 

seviyelerde bolca fosil kavklarna rastlanr. Orta linyit serisinin yanal devamllğnn 

snrl oluşu iki neden ile açklanmaktadr. Birincisi Miyosen çökelleri ile Pliyosen 

çökelleri arasndaki diskordansa bağl olarak gelişen aşnma, ikinci ise kömürün oluşumu 

esnasnda yer yer de olsa bataklk ortamnn gelişmemesi ve buna bağl olarak kesikliklerin 

oluşmasdr. 

Pliyosen 

Pliyosen yaşl birimler inceleme alannda litolojik özelliklerine göre 4 seriye 

ayrlmştr. 

Kumtaş – Silttaş - Alacal Kil Serisi (P1) 

Miyosen çökelleri üzerine diskordan olarak gelir. Aşnma ve kömür oluşum 

durumuna göre birimin taban Orta linyit serisi veya kireçtaş serisi olarak değişmektedir. 

Alttan üste doğru kumtaş - silttaş ile başlayp alacal killi ve serizitli kumtaş–kiltaşna 

geçiş gösterirler. Gevşek çimentolu olup, yüzeyde dağlma özelliği gösterirler. Renkleri gri 

ve grimsi yeşildir. Alacal killer yer yer az siltli, yer yer plastik özellikte olup, kiremit 

krmzsndan gri-yeşile kadar değişik renktedirler. Serizitli kumtaş ve killer bu seriyi 

karakterize etmekte olup, gri-yeşil renktedirler. Tabakalanma gözlenmemektedir. 

Üst Linyit Serisi (KP1) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerinde yer almaktadr. Serideki kömür 

damarlar, linyitli–linyit izli veya steril kil ara tabakalar ile ardşkl olarak yataklanmştr. 

Bol miktarda fosil kavklar içermektedir. Kömür kalitesi diğer kömürlere göre düşüktür. 

Üst linyit serisi, yaylm bakmndan devamllk arz etmez. Baz sondajlarda oldukça ince 

veya iz şeklinde kesilmiştir. Zon kalnlğ 1,5–7 m, zon içindeki kömür kalnlğ ise 1–4 m 

arasnda değişmektedir. 

Kil-Tüf-Marn Serisi (P2ab) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerine uyumlu olarak gelir. Geniş bir alanda 
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kalnlğ havzada farkllklar gösterir. Birimin kalnlğ 120 m’ye kadar ulaşmaktadr. 

Orta Linyit Serisi (KM3) 

Orta linyit serisi kireçtaş serisinin üst seviyelerinde veya en üstünde yer alr. 

Serideki linyit damarlar kil ve kireçtaş ara tabakalaryla ardşkl olarak bulunmaktadr. 

Linyit damarlar arasnda birkaç cm’den birkaç m’ye varan steril kil veya kireçtaşlar ile 

linyit izli veya boyamal kil ve kireçtaşlar yer alr. Kömür kalitesinin düşük olduğu 

seviyelerde bolca fosil kavklarna rastlanr. Orta linyit serisinin yanal devamllğnn 

snrl oluşu iki neden ile açklanmaktadr. Birincisi Miyosen çökelleri ile Pliyosen 

çökelleri arasndaki diskordansa bağl olarak gelişen aşnma, ikinci ise kömürün oluşumu 

esnasnda yer yer de olsa bataklk ortamnn gelişmemesi ve buna bağl olarak kesikliklerin 

oluşmasdr. 

Pliyosen 

Pliyosen yaşl birimler inceleme alannda litolojik özelliklerine göre 4 seriye 

ayrlmştr. 

Kumtaş – Silttaş - Alacal Kil Serisi (P1) 

Miyosen çökelleri üzerine diskordan olarak gelir. Aşnma ve kömür oluşum 

durumuna göre birimin taban Orta linyit serisi veya kireçtaş serisi olarak değişmektedir. 

Alttan üste doğru kumtaş - silttaş ile başlayp alacal killi ve serizitli kumtaş–kiltaşna 

geçiş gösterirler. Gevşek çimentolu olup, yüzeyde dağlma özelliği gösterirler. Renkleri gri 

ve grimsi yeşildir. Alacal killer yer yer az siltli, yer yer plastik özellikte olup, kiremit 

krmzsndan gri-yeşile kadar değişik renktedirler. Serizitli kumtaş ve killer bu seriyi 

karakterize etmekte olup, gri-yeşil renktedirler. Tabakalanma gözlenmemektedir. 

Üst Linyit Serisi (KP1) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerinde yer almaktadr. Serideki kömür 

damarlar, linyitli–linyit izli veya steril kil ara tabakalar ile ardşkl olarak yataklanmştr. 

Bol miktarda fosil kavklar içermektedir. Kömür kalitesi diğer kömürlere göre düşüktür. 

Üst linyit serisi, yaylm bakmndan devamllk arz etmez. Baz sondajlarda oldukça ince 

veya iz şeklinde kesilmiştir. Zon kalnlğ 1,5–7 m, zon içindeki kömür kalnlğ ise 1–4 m 

arasnda değişmektedir. 

Kil-Tüf-Marn Serisi (P2ab) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerine uyumlu olarak gelir. Geniş bir alanda 
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yaylm gösteren bu seri, tabanda marnlarla başlayp, kil-tüf marn ardalanmas şeklinde 

devam eder. Hakim birim marndr. Marnlar iyi tabakalanma göstermekte olup, orta ve 

kaln tabakalanmaldr. Tipik olarak soğan kabuğu şeklinde bozuşma gösterirler. Yer yer 

yaprak fosili içerirler. Orta sertlikte olup, gri-yeşil renktedirler. Bozuşma renkleri bej–

sar’dr. Tüf ve killer ince bandlar şeklinde marn tabakas arasnda gözlenir. Renkleri 

beyazdan-koyu gri'ye kadar değişim gösterir. Kalnlklar sondajlardan elde edilen verilere 

göre 30 m ile 240 m arasnda değişmektedir. 

Kil - Kumtaş - Çakltaş Serisi (P2c) 

Kil-Tüf-Marn serisi üzerine uyumlu olarak gelirler. Birim kil - kumtaş ve çakltaş 

ardalanmas şeklinde görülür. Killer tipik olarak varval özelliktedir. Gri - yeşil, gri - bej 

renklidir. Kumtaşlar kötü boylanmal, iri - orta taneli, gevşek tutturulmuş ve yer yer 

düzensiz tabakalanmaldr. Renkleri bej – kahverengi - gri arasnda değişmektedir. Kil ve 

kumtaşlar arasnda yer yer bej renkli ince kireçtaş bandlar gözlenmektedir. Çakltaşlar 

oldukça gevşek tutturulmuş, kötü boylanmal ve iyi yuvarlaklaşmştr. Manisa–Soma–

Eynez kömür havzasnda Pliyosen birimleri kalnlğ fazla olmayan, Silifiye-Kireçtaş-Tüf 

Serisi ile devam eder. Makrofosil, ostrakod ve Üst Linyit damarndan alnan numunelerin 

polen tayinlerinin sonuçlarna göre çökellerin yaş Alt Pliyosen (yaklaşk Pannoniyen) 

olarak belirlenmiştir. 

C-Neojen Sonrasi Çökeller (Pv) 

Havzada Neojen sonras çökelleri Kuvaterner yaşl birimler oluşturur. Bunlar fazla 

yaylm sunmayan, Pleistosen yaşl andezit, aglomera ve tüflerden oluşan ince bir volkanik 

seri ve Holosen yaşl yamaç molozlar ile temsil olur. Bu birimler daha yaşl seriler 

üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadr.  

Yapsal Jeoloji 

Soma havzas Alp Orojenezi’nin etkisinde kalarak bugünkü yapsal konumunu 

kazanmştr. Öncelikle havza kenarlarndan oluşan faylar nedeniyle bölge genelinde 

grabenler oluşmuştur. Bu grabenlere bağl olarak çöküntü alanlar ve yapsal çanaklar 

oluşmuş ve buralara Neojen çökelleri dolmuştur. Gerek çökelim esnasnda gerekse de 

çökelim sonrasnda devam eden skşma hareketleri sonucu Neojen çökellerinde 

kvrmlanma ve faylanmalar oluşmuştur. Deniş Formasyonunda çökelme ile yaşt çok 

sayda kvrm mevcuttur ki bu olgu, Deniş Formasyonu’nun çökelimi srasnda havza 

kenarlarnn duraysz olduğunu göstermektedir. Ayrca Deniş Formasyonu’nun dayanml 



‒ 225 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

221 

kalnlğ havzada farkllklar gösterir. Birimin kalnlğ 120 m’ye kadar ulaşmaktadr. 

Orta Linyit Serisi (KM3) 

Orta linyit serisi kireçtaş serisinin üst seviyelerinde veya en üstünde yer alr. 

Serideki linyit damarlar kil ve kireçtaş ara tabakalaryla ardşkl olarak bulunmaktadr. 

Linyit damarlar arasnda birkaç cm’den birkaç m’ye varan steril kil veya kireçtaşlar ile 

linyit izli veya boyamal kil ve kireçtaşlar yer alr. Kömür kalitesinin düşük olduğu 

seviyelerde bolca fosil kavklarna rastlanr. Orta linyit serisinin yanal devamllğnn 

snrl oluşu iki neden ile açklanmaktadr. Birincisi Miyosen çökelleri ile Pliyosen 

çökelleri arasndaki diskordansa bağl olarak gelişen aşnma, ikinci ise kömürün oluşumu 

esnasnda yer yer de olsa bataklk ortamnn gelişmemesi ve buna bağl olarak kesikliklerin 

oluşmasdr. 

Pliyosen 

Pliyosen yaşl birimler inceleme alannda litolojik özelliklerine göre 4 seriye 

ayrlmştr. 

Kumtaş – Silttaş - Alacal Kil Serisi (P1) 

Miyosen çökelleri üzerine diskordan olarak gelir. Aşnma ve kömür oluşum 

durumuna göre birimin taban Orta linyit serisi veya kireçtaş serisi olarak değişmektedir. 

Alttan üste doğru kumtaş - silttaş ile başlayp alacal killi ve serizitli kumtaş–kiltaşna 

geçiş gösterirler. Gevşek çimentolu olup, yüzeyde dağlma özelliği gösterirler. Renkleri gri 

ve grimsi yeşildir. Alacal killer yer yer az siltli, yer yer plastik özellikte olup, kiremit 

krmzsndan gri-yeşile kadar değişik renktedirler. Serizitli kumtaş ve killer bu seriyi 

karakterize etmekte olup, gri-yeşil renktedirler. Tabakalanma gözlenmemektedir. 

Üst Linyit Serisi (KP1) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerinde yer almaktadr. Serideki kömür 

damarlar, linyitli–linyit izli veya steril kil ara tabakalar ile ardşkl olarak yataklanmştr. 

Bol miktarda fosil kavklar içermektedir. Kömür kalitesi diğer kömürlere göre düşüktür. 

Üst linyit serisi, yaylm bakmndan devamllk arz etmez. Baz sondajlarda oldukça ince 

veya iz şeklinde kesilmiştir. Zon kalnlğ 1,5–7 m, zon içindeki kömür kalnlğ ise 1–4 m 

arasnda değişmektedir. 

Kil-Tüf-Marn Serisi (P2ab) 

Kumtaş-Silttaş-Alacal Kil serisinin üzerine uyumlu olarak gelir. Geniş bir alanda 
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yaylm gösteren bu seri, tabanda marnlarla başlayp, kil-tüf marn ardalanmas şeklinde 

devam eder. Hakim birim marndr. Marnlar iyi tabakalanma göstermekte olup, orta ve 

kaln tabakalanmaldr. Tipik olarak soğan kabuğu şeklinde bozuşma gösterirler. Yer yer 

yaprak fosili içerirler. Orta sertlikte olup, gri-yeşil renktedirler. Bozuşma renkleri bej–

sar’dr. Tüf ve killer ince bandlar şeklinde marn tabakas arasnda gözlenir. Renkleri 

beyazdan-koyu gri'ye kadar değişim gösterir. Kalnlklar sondajlardan elde edilen verilere 

göre 30 m ile 240 m arasnda değişmektedir. 

Kil - Kumtaş - Çakltaş Serisi (P2c) 

Kil-Tüf-Marn serisi üzerine uyumlu olarak gelirler. Birim kil - kumtaş ve çakltaş 

ardalanmas şeklinde görülür. Killer tipik olarak varval özelliktedir. Gri - yeşil, gri - bej 

renklidir. Kumtaşlar kötü boylanmal, iri - orta taneli, gevşek tutturulmuş ve yer yer 

düzensiz tabakalanmaldr. Renkleri bej – kahverengi - gri arasnda değişmektedir. Kil ve 

kumtaşlar arasnda yer yer bej renkli ince kireçtaş bandlar gözlenmektedir. Çakltaşlar 

oldukça gevşek tutturulmuş, kötü boylanmal ve iyi yuvarlaklaşmştr. Manisa–Soma–

Eynez kömür havzasnda Pliyosen birimleri kalnlğ fazla olmayan, Silifiye-Kireçtaş-Tüf 

Serisi ile devam eder. Makrofosil, ostrakod ve Üst Linyit damarndan alnan numunelerin 

polen tayinlerinin sonuçlarna göre çökellerin yaş Alt Pliyosen (yaklaşk Pannoniyen) 

olarak belirlenmiştir. 

C-Neojen Sonrasi Çökeller (Pv) 

Havzada Neojen sonras çökelleri Kuvaterner yaşl birimler oluşturur. Bunlar fazla 

yaylm sunmayan, Pleistosen yaşl andezit, aglomera ve tüflerden oluşan ince bir volkanik 

seri ve Holosen yaşl yamaç molozlar ile temsil olur. Bu birimler daha yaşl seriler 

üzerinde uyumsuz olarak yer almaktadr.  

Yapsal Jeoloji 

Soma havzas Alp Orojenezi’nin etkisinde kalarak bugünkü yapsal konumunu 

kazanmştr. Öncelikle havza kenarlarndan oluşan faylar nedeniyle bölge genelinde 

grabenler oluşmuştur. Bu grabenlere bağl olarak çöküntü alanlar ve yapsal çanaklar 

oluşmuş ve buralara Neojen çökelleri dolmuştur. Gerek çökelim esnasnda gerekse de 

çökelim sonrasnda devam eden skşma hareketleri sonucu Neojen çökellerinde 

kvrmlanma ve faylanmalar oluşmuştur. Deniş Formasyonunda çökelme ile yaşt çok 

sayda kvrm mevcuttur ki bu olgu, Deniş Formasyonu’nun çökelimi srasnda havza 

kenarlarnn duraysz olduğunu göstermektedir. Ayrca Deniş Formasyonu’nun dayanml 
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birimleri arasnda yer alan dayanmsz birimlerde gelişen disharmonik kvrmlar oldukça 

karakteristiktir. Tabakalarn eğim ve doğrultular değişken olup, genel olarak güneye 

dalmldr. Soma güneyinde yer alan kömür sahalar Geç Pliyosen-Kuvaterner döneminde 

gelişmiş ve blok faylanmalarla parçalanmş olan Çamlca Yükselimi’nin üzerinde 

kalmştr. Buradaki faylar doğrultularna göre KB-GD, KD-GB ve D-B doğrultulu olmak 

üzere 3 gruba ayrmştr. 

Soma Kömür Havzasnn Oluşumu 

Miyosen öncesi uzunca bir süre su yüzünde kalan Paleozoyik ve Mesozoyik yaşl 

temel kayaçlar Alp Orojenezi’nin etkisi altnda kvrmlanma ve faylanmalara uğramş, 

özellikle graben tipi faylanmalar sonucunda Miyosen çökelleri için gerekli çanaklar 

oluşmuştur. Miyosen’de bu çanaklarn sularla dolmas sonucu göl ortamna geçilmiştir. İlk 

aşamada topoğrafik farkllklarn fazla oluşu ve aşnma-taşnma sürecinin hzl gelişmesi 

sonucu çakltaş-kumtaş gibi kaba materyaller temel kayaçlar üzerine açsal uyumsuzlukla 

çökelmiştir. Daha sonra aşnmann yavaşlamas ve akm rejiminin düşmesi sonucu daha 

ince malzemeler üst seviyesini oluşturmuştur. Bu malzemelerin çanağ doldurmas sonucu 

bataklk ortamna geçiş olmuş ve mevcut flora gelişmiştir. Malzemenin yükü altnda 

aşamal olarak gelişen sübsidans, zaman zaman bataklk ormann oluşumuna neden olmuş 

ve böylece kaln bir zon içinde kömür horizonu oluşmuştur. Sübsidansn devam etmesi ve 

düzenli bir akm rejimi ile beslenmesi sonucu marnlar ve kireçtaşlar çökelmiştir. 

Kireçtaşlarnn çökelimi srasnda ani sellenmeler ile çevredeki temel kayaçlardan kaba 

malzeme gelişi olmuş ve kireçtaşlar arasnda yersel çakll-killi-siltli seviyeler çökelmiştir. 

Çökelim evresinin sonlarnda havza bataklk ortamna geçiş göstermiş ve sahann büyük 

bölümünde Orta Linyit Horizonu oluşmuştur. 

Pliyosen’de havza geniş bir yaylmla tekrar sular altnda kalmştr. Genişleyen göl 

içerisinde Pliyosen çökellerinin sedimantasyonu başlamştr. Temel kayaçlardan öncelikle 

fazla iri olmayan malzeme gelişiyle tabanda kumlu-killi-çakll seviyeler oluşmuştur. 

Bunlarn üzerine oldukça kaln kil seviyeleri ve çamurtaşlar çökelmiştir. Kumtaş-silttaş-

alacal kilin çökelim evresinin sonlarnda havza tekrar bataklk ortamna geçiş göstermiş ve 

sahann büyük bölümünde Üst Linyit horizonun çökelmesini sağlayacak şartlar gelişmiştir. 

Daha sonra sübsidans ve sedimantasyonun devam etmesi sonucu marn ve killer çökelmeye 

başlamş ve bu esnada çevredeki volkanik faaliyetlere bağl olarak tüfler, marnlarla ve 
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numaral yeralt kömür ocağnn ruhsat, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna aittir. 

Bununla birlikte işletme faaliyetleri hizmet alm sözleşmesi kapsamnda Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan yürütülmektedir.  

Bölgede farkl ruhsat alanlarnda, farkl linyit zonlarnda üretim yaplmaktadr. 

İşletme yöntemi olarak açk ocak ve yeralt üretim yöntemleri kullanlmaktadr. Linyit 

zonunun en alt damar Eynez ocaklarndan üretilmektedir. Zonun alt kesimleri çok killi ve 

bol fosil kavkldr. Ayrca ara kesmeler skça bulunmaktadr. Zonun üst kesimlerine doğru 

gidildikçe kömürün kalorisi artar, rengi siyahlaşr, daha sert ve cams yap kazanr. Zon 

içerisinde yer yer az miktarda kükürt bulunur. Kalnlğ 15 ile 35 m arasnda değişen 

(KM2) kömür damar, 8-25 derece eğime sahiptir. 

 
Şekil 3.2. Manisa-Soma Eynez Kömür Sahasna Ait Topografya ve Kömür Tavan 
Kesiti. 

Eynez havzasndaki kömür zonlarn değişik doğrultularda kesen (KB-GD, KD-GB 

ve D-B doğrultulu) çok sayda fay bulunur. Faylar aras mesafeler 300 m ile 1 km arasnda 

değişmekte ve krklar arasnda bol miktarda fay breşine rastlanmaktadr. Yeralt 

işletmelerinde, kömürün kendiliğinden yanmasn etkileyen faktörlerin başnda; kömürün 

oluşumu, kimyasal özellikleri, uygulanan üretim yöntemi ve havalandrma sistemi yer 

almaktadr. 
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Soma Eynez kömürleri; göreceli olarak orta seviyede (%10-20) nem içeriğine ve 

%40-50 orannda kül içeriğine sahiptir. Kül içinde bulunan silis ve alüminyum, genellikle 

kömürün yanmasnda yavaşlatc etki yapar. Eynez kömürlerinde de silis ve alüminyum 

bulunmaktadr. 

Kömürler içerisindeki uçucu madde miktar arttkça, kömürün kendiliğinden yanma 

özelliği artar. Soma Eynez kömürleri yüksek rankl kömürler snfnda yer aldğndan, 

uçucu madde miktar yüksektir. Uçucu kömür gazlar patlayc ve yüksek yanc özellik 

gösterir. 

3.2. SOMA RUHSAT SAHALARI 

3.2.1. Manisa İli Soma Bölgesi Ruhsat Durumu 

Manisa Soma Bölgesinde 14 adet IV.grup ruhsat alannn çoğunluğu TKİ 

uhdesindedir. Diğer sahalar özel sektöre aittir. 
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TKİ’nin maden ruhsat rezervi devletin 1930’lu yllardan günümüze kadar uzanan 

madencilik ve enerji politikalar doğrultusunda oluşmuştur. Bu ruhsat alanlar yllar 

içerisinde farkl yöntemlerle alnmştr.  

TKİ tarafndan yaplan araştrmalar sonucu tespit edilmiş rezerv alanlar Maden 

Kanunu kapsamnda ETKB MİGEM tarafndan ruhsatlandrlmştr.  

MTA tarafndan tespit edilmiş rezerv alanlar gerek istisnai sözleşmelerle, gerekse 

MİGEM tarafndan yaplan ihaleler ile alnmştr.  

Bütün bu yöntemlerin yannda havza madenciliğine olanak verecek şekilde Kurum 

uhdesine alnmasnn madencilik gereği en az zayiat ile ekonomiye kazandrlmas ve 

havza madenciliği yaplabilmesi amaçlar ile özel sektöre ait ruhsatlar satnalma ve 

rodövans sözleşmesi yöntemleri ile devir alnmştr. Aşağda söz konusu bölgede faaliyet 

gösteren şirketler ve faaliyet sahalar açklanmştr.  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Kazann meydana geldiği soma eynez ocağnn işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ S: 75153 ruhsat numaral sahada faaliyette bulunmaktadr. Yaklaşk 486 Milyon ton 

rezerve sahip 6.475 hektar büyüklüğündeki bu saha Manisa ili dâhilinde bulunan 7 adet 

ruhsatn birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve TKİ adna S.75153 numaral 30 yl süreli 

işletme ruhsat alnmştr.  

Ruhsat alan ve rezerv bakmndan oldukça büyük olan bu sahada cevherin yüzeye 

yakn olduğu ksmda ELİ Müessese Müdürlüğü tarafndan açk ocak işletmeciliği 

yaplmaktadr. Bunun yansra üç farkl alanda üç farkl firma tarafndan yeralt ocaklar 

işletilmektedir.  

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. Tic. AŞ 

İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait İR: 1918 Ruhsat Nolu 

sahann TKİ Genel Müdürlüğüne devrine karşlk, hukuku TKİ’nin uhdesinde kalmak 

kaydyla koordinatlar sözleşmesinde belirtilen alanda; üretilecek tüvenan kömürden 

sözleşme süresi boyunca Rodövans karşlğ %15 TKİ Pay verilmesi ve İşletmecinin 

üreteceği kömürden bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak işlettirilmektedir. 

Bu sözleşmenin başlangcndan 01.08.2014 tarihine kadar toplam 33.341.487,5 ton 

kömür üretilmiştir. 

Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi Ortaklğ 
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Yaplan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi 

ortaklğ ile TKİ Kurumu arasnda yaplan 19.09.2011 tarihli sözleşme gereği, TKİ 

uhdesinde bulunan ve ELİ Müessesesi Müdürlüğü tarafndan işletilmekte olan 75153 nolu 

ruhsat sahasndaki Eynez Doğu Yeralt Sahasnda, 3 yl hazrlk ve 15 yl işletme olmak 

üzere toplam 18 yl boyunca 36.500.000 ton kömür üretilmesi hedeflenmiştir. Ortalama 25 

m kalnlğndaki kömür damarnda tam mekanize metot ile üretim yaplmas planlanmştr. 

Galeriler galeri açma makinas ile açlacak, sahann kuzey ksm hariç diğer 

bölümlerinde geri dönümlü, ara katl, göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodu ile 

kömür üretilecektir. 

Sahann kuzey bölümü fayl olduğundan üretimin yar mekanize ve klasik olarak 

planlanmas öngörülmüştür. Firmann çalşmalar hazrlk aşamasndadr. 

3.2.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Mali Yaps  

TKİ 1957 ylnda 6974 sayl Kanun ile kurulmuştur. 233 sayl Kanun Hükmünde 

Kararname Hükümlerine göre de faaliyet gösteren bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğnn ilgili 

kuruluşudur. Kurumun sermayesi 1 Milyar TL olup, 800 Milyon TL’si ödenmiştir. Türkiye 

linyit rezervi 14,5 milyar tondur. TKİ, bu rezervin 3,7 milyar tonuna sahiptir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin 2 Müessese Müdürlüğü ve bunlara bağl 2 İşletme 

Müdürlüğü vardr. Ayrca Genel Müdürlüğe bağl 5 Kontrol Müdürlüğü ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. TKİ, yaklaşk 5.500 kişilik doğrudan personeliyle birlikte, özel sektörden 

hizmet alm modeliyle de 11 bin kişi olmak üzere toplamda 16.500 kişiye istihdam 

sağlamaktadr. TKİ, 2013 ylnda yaymlanan İSO 500’e göre, sanayi kuruluşlar arasnda 

karllkta 3’üncü, istihdamda 8’inci, ciroda ise 15’inci srada yer almaktadr. 

2013 yl rakamlar ile yllk 30,5 milyon ton tüvanan kömür üretim kapasitesine 

sahip olan TKİ, 20 milyon ton kömürü ykayabilecek kapasiteye sahiptir. 

TKİ’nin 2009-2014 Tarihleri Aras Kar Zarar Durumu 

2009  424.020.769 TL 

2010  340.110.127 TL 

2011  513.807.258 TL 

2012  860.015.795 TL 
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TKİ’nin maden ruhsat rezervi devletin 1930’lu yllardan günümüze kadar uzanan 

madencilik ve enerji politikalar doğrultusunda oluşmuştur. Bu ruhsat alanlar yllar 

içerisinde farkl yöntemlerle alnmştr.  

TKİ tarafndan yaplan araştrmalar sonucu tespit edilmiş rezerv alanlar Maden 

Kanunu kapsamnda ETKB MİGEM tarafndan ruhsatlandrlmştr.  

MTA tarafndan tespit edilmiş rezerv alanlar gerek istisnai sözleşmelerle, gerekse 

MİGEM tarafndan yaplan ihaleler ile alnmştr.  

Bütün bu yöntemlerin yannda havza madenciliğine olanak verecek şekilde Kurum 

uhdesine alnmasnn madencilik gereği en az zayiat ile ekonomiye kazandrlmas ve 

havza madenciliği yaplabilmesi amaçlar ile özel sektöre ait ruhsatlar satnalma ve 

rodövans sözleşmesi yöntemleri ile devir alnmştr. Aşağda söz konusu bölgede faaliyet 

gösteren şirketler ve faaliyet sahalar açklanmştr.  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Kazann meydana geldiği soma eynez ocağnn işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ S: 75153 ruhsat numaral sahada faaliyette bulunmaktadr. Yaklaşk 486 Milyon ton 

rezerve sahip 6.475 hektar büyüklüğündeki bu saha Manisa ili dâhilinde bulunan 7 adet 

ruhsatn birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve TKİ adna S.75153 numaral 30 yl süreli 

işletme ruhsat alnmştr.  

Ruhsat alan ve rezerv bakmndan oldukça büyük olan bu sahada cevherin yüzeye 

yakn olduğu ksmda ELİ Müessese Müdürlüğü tarafndan açk ocak işletmeciliği 

yaplmaktadr. Bunun yansra üç farkl alanda üç farkl firma tarafndan yeralt ocaklar 

işletilmektedir.  

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. Tic. AŞ 

İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait İR: 1918 Ruhsat Nolu 

sahann TKİ Genel Müdürlüğüne devrine karşlk, hukuku TKİ’nin uhdesinde kalmak 

kaydyla koordinatlar sözleşmesinde belirtilen alanda; üretilecek tüvenan kömürden 

sözleşme süresi boyunca Rodövans karşlğ %15 TKİ Pay verilmesi ve İşletmecinin 

üreteceği kömürden bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak işlettirilmektedir. 

Bu sözleşmenin başlangcndan 01.08.2014 tarihine kadar toplam 33.341.487,5 ton 

kömür üretilmiştir. 

Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi Ortaklğ 
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TKİ’nin maden ruhsat rezervi devletin 1930’lu yllardan günümüze kadar uzanan 

madencilik ve enerji politikalar doğrultusunda oluşmuştur. Bu ruhsat alanlar yllar 

içerisinde farkl yöntemlerle alnmştr.  

TKİ tarafndan yaplan araştrmalar sonucu tespit edilmiş rezerv alanlar Maden 

Kanunu kapsamnda ETKB MİGEM tarafndan ruhsatlandrlmştr.  

MTA tarafndan tespit edilmiş rezerv alanlar gerek istisnai sözleşmelerle, gerekse 

MİGEM tarafndan yaplan ihaleler ile alnmştr.  

Bütün bu yöntemlerin yannda havza madenciliğine olanak verecek şekilde Kurum 

uhdesine alnmasnn madencilik gereği en az zayiat ile ekonomiye kazandrlmas ve 

havza madenciliği yaplabilmesi amaçlar ile özel sektöre ait ruhsatlar satnalma ve 

rodövans sözleşmesi yöntemleri ile devir alnmştr. Aşağda söz konusu bölgede faaliyet 

gösteren şirketler ve faaliyet sahalar açklanmştr.  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Kazann meydana geldiği soma eynez ocağnn işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ S: 75153 ruhsat numaral sahada faaliyette bulunmaktadr. Yaklaşk 486 Milyon ton 

rezerve sahip 6.475 hektar büyüklüğündeki bu saha Manisa ili dâhilinde bulunan 7 adet 

ruhsatn birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve TKİ adna S.75153 numaral 30 yl süreli 

işletme ruhsat alnmştr.  

Ruhsat alan ve rezerv bakmndan oldukça büyük olan bu sahada cevherin yüzeye 

yakn olduğu ksmda ELİ Müessese Müdürlüğü tarafndan açk ocak işletmeciliği 

yaplmaktadr. Bunun yansra üç farkl alanda üç farkl firma tarafndan yeralt ocaklar 

işletilmektedir.  

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. Tic. AŞ 

İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait İR: 1918 Ruhsat Nolu 

sahann TKİ Genel Müdürlüğüne devrine karşlk, hukuku TKİ’nin uhdesinde kalmak 

kaydyla koordinatlar sözleşmesinde belirtilen alanda; üretilecek tüvenan kömürden 

sözleşme süresi boyunca Rodövans karşlğ %15 TKİ Pay verilmesi ve İşletmecinin 

üreteceği kömürden bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak işlettirilmektedir. 

Bu sözleşmenin başlangcndan 01.08.2014 tarihine kadar toplam 33.341.487,5 ton 

kömür üretilmiştir. 

Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi Ortaklğ 
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Yaplan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi 

ortaklğ ile TKİ Kurumu arasnda yaplan 19.09.2011 tarihli sözleşme gereği, TKİ 

uhdesinde bulunan ve ELİ Müessesesi Müdürlüğü tarafndan işletilmekte olan 75153 nolu 

ruhsat sahasndaki Eynez Doğu Yeralt Sahasnda, 3 yl hazrlk ve 15 yl işletme olmak 

üzere toplam 18 yl boyunca 36.500.000 ton kömür üretilmesi hedeflenmiştir. Ortalama 25 

m kalnlğndaki kömür damarnda tam mekanize metot ile üretim yaplmas planlanmştr. 

Galeriler galeri açma makinas ile açlacak, sahann kuzey ksm hariç diğer 

bölümlerinde geri dönümlü, ara katl, göçertmeli tam mekanize uzun ayak metodu ile 

kömür üretilecektir. 

Sahann kuzey bölümü fayl olduğundan üretimin yar mekanize ve klasik olarak 

planlanmas öngörülmüştür. Firmann çalşmalar hazrlk aşamasndadr. 

3.2.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Mali Yaps  

TKİ 1957 ylnda 6974 sayl Kanun ile kurulmuştur. 233 sayl Kanun Hükmünde 

Kararname Hükümlerine göre de faaliyet gösteren bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğnn ilgili 

kuruluşudur. Kurumun sermayesi 1 Milyar TL olup, 800 Milyon TL’si ödenmiştir. Türkiye 

linyit rezervi 14,5 milyar tondur. TKİ, bu rezervin 3,7 milyar tonuna sahiptir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin 2 Müessese Müdürlüğü ve bunlara bağl 2 İşletme 

Müdürlüğü vardr. Ayrca Genel Müdürlüğe bağl 5 Kontrol Müdürlüğü ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. TKİ, yaklaşk 5.500 kişilik doğrudan personeliyle birlikte, özel sektörden 

hizmet alm modeliyle de 11 bin kişi olmak üzere toplamda 16.500 kişiye istihdam 

sağlamaktadr. TKİ, 2013 ylnda yaymlanan İSO 500’e göre, sanayi kuruluşlar arasnda 

karllkta 3’üncü, istihdamda 8’inci, ciroda ise 15’inci srada yer almaktadr. 

2013 yl rakamlar ile yllk 30,5 milyon ton tüvanan kömür üretim kapasitesine 

sahip olan TKİ, 20 milyon ton kömürü ykayabilecek kapasiteye sahiptir. 

TKİ’nin 2009-2014 Tarihleri Aras Kar Zarar Durumu 

2009  424.020.769 TL 

2010  340.110.127 TL 

2011  513.807.258 TL 

2012  860.015.795 TL 
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TKİ’nin maden ruhsat rezervi devletin 1930’lu yllardan günümüze kadar uzanan 

madencilik ve enerji politikalar doğrultusunda oluşmuştur. Bu ruhsat alanlar yllar 

içerisinde farkl yöntemlerle alnmştr.  

TKİ tarafndan yaplan araştrmalar sonucu tespit edilmiş rezerv alanlar Maden 

Kanunu kapsamnda ETKB MİGEM tarafndan ruhsatlandrlmştr.  

MTA tarafndan tespit edilmiş rezerv alanlar gerek istisnai sözleşmelerle, gerekse 

MİGEM tarafndan yaplan ihaleler ile alnmştr.  

Bütün bu yöntemlerin yannda havza madenciliğine olanak verecek şekilde Kurum 

uhdesine alnmasnn madencilik gereği en az zayiat ile ekonomiye kazandrlmas ve 

havza madenciliği yaplabilmesi amaçlar ile özel sektöre ait ruhsatlar satnalma ve 

rodövans sözleşmesi yöntemleri ile devir alnmştr. Aşağda söz konusu bölgede faaliyet 

gösteren şirketler ve faaliyet sahalar açklanmştr.  

Soma Kömür İşletmeleri AŞ 

Kazann meydana geldiği soma eynez ocağnn işletmecisi Soma Kömür İşletmeleri 

AŞ S: 75153 ruhsat numaral sahada faaliyette bulunmaktadr. Yaklaşk 486 Milyon ton 

rezerve sahip 6.475 hektar büyüklüğündeki bu saha Manisa ili dâhilinde bulunan 7 adet 

ruhsatn birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve TKİ adna S.75153 numaral 30 yl süreli 

işletme ruhsat alnmştr.  

Ruhsat alan ve rezerv bakmndan oldukça büyük olan bu sahada cevherin yüzeye 

yakn olduğu ksmda ELİ Müessese Müdürlüğü tarafndan açk ocak işletmeciliği 

yaplmaktadr. Bunun yansra üç farkl alanda üç farkl firma tarafndan yeralt ocaklar 

işletilmektedir.  

İmbat Madencilik Enerji Turizm San. Tic. AŞ 

İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait İR: 1918 Ruhsat Nolu 

sahann TKİ Genel Müdürlüğüne devrine karşlk, hukuku TKİ’nin uhdesinde kalmak 

kaydyla koordinatlar sözleşmesinde belirtilen alanda; üretilecek tüvenan kömürden 

sözleşme süresi boyunca Rodövans karşlğ %15 TKİ Pay verilmesi ve İşletmecinin 

üreteceği kömürden bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak işlettirilmektedir. 

Bu sözleşmenin başlangcndan 01.08.2014 tarihine kadar toplam 33.341.487,5 ton 

kömür üretilmiştir. 

Demir Export AŞ - Fernas İnşaat AŞ Adi Ortaklğ 
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2013  178.036.591 TL 

2014 (Eylül) -41.429.316 TL 

Genel Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Linyit İşletmeleri 

Müessese Müdürlüğünün (ELİ) tüvenan satlabilir üretim miktarlar aşağdaki tablolarda 

sunulmaktadr.  

Tablo 3.2: TKİ ELİ Müessesi Yllara Bağl Kar Zarar Durumu (2009-2013) 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyit İşletmeleri Kar Zarar 

Durumu (TL) 
2009 2010 2011 2012 2013 

ELİ 
 
147.171.571   63.877.630   120.302.116  286.174.352  179.797.217  

 
Tablo 3.3: TKİ ELİ Müessesi 2013 Yl Üretim Miktar  

Ege Linyit İşletmeleri Üretim Miktar (Ton) 
  TUVENAN SATILABİLİR 

2013 AÇIKOCAK 2.945.785 2.767.539 
YERALTI 11.743.647 6.540.086 

 

ELİ Müessesi Müdürlüğü 2013 yl üretimleri Müessesenin kendi imkanlar ile açk 

ocaklardan ve Soma Kömür AŞ, İmbat Madencilik AŞ, Uyar Madencilik, Demir Export-

Fernas firmalarnn sözleşme karşlğ yaptklar yer alt üretimleri ile gerçekleşmiştir. 2013 

ylnda üretilen kömürün yaklaşk 4,8 milyon tonluk ksm Soma Termik Santraline 

verilmiş olup geri kalan snma amaçl piyasa, sanayi ve Sosyal Yardmlaşma fonu 

kapsamnda sevk edilmiş kömürlerdir. Termik Santral, piyasa, sanayi ve SYDF 

kapsamnda sevk edilen farkl fizikî özelliklerdeki kömürün tüvenan üretimden elde 

edilmesi organizasyonu Müessese Müdürlüğü eliyle gerçekleştirilmektedir. 

ELİ Müessesi Müdürlüğün’de, gerek Müessese imkânlar gerekse rodövans ve 

hizmet alm yoluyla üretilen satlabilir kömürlerin 2013 yl ortalama maliyeti 135,72 

TL/Ton, ortalama satş fiyat da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalştğ Eynez yeralt sahasndan 2014 ylnda 

üretilen ortalama kalorifik değeri 2633 KCal/Kg olan kömürler için Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumunca ortalama 50,36 TL/Ton ödeme yaplmştr. 

3.3. SOMA EYNEZ KÖMÜRLERİNE ÖZGÜ KOŞULLAR 

Soma Eynez sahasnda uzun yllardr üretim yaplmaktadr. Sahada hem yer alt 

hem de yer üstü üretim yöntemleri kullanlarak kömür üretilmektedir. Uzun yllardr 

232 

çalşlan bir saha olmas nedeniyle tavan taşnn yaps, kömürün özellikleri, taban kilinin 

karakteristiği genel anlamda bilinmektedir. Eynez sahas için dikkate alnmas gereken 

temel parametreler aşağda sunulmaktadr: 

3.3.1. Damar Kalnlğ  

Eynez Sahasndaki kömür damar kalnlğ 15-35 m arasndadr. Kaln damar 

kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden farkllklar gösterir. 

Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman gözlenen memnuniyet, 

zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas srasnda yerini kayglara 

ve problemler brakr. Damarn ve tektonik yapnn durumuna göre tek veya çok katl 

yöntemlerle üretilmektedir. Çok katl üretim yöntemi doğal olarak daha karmaşk bir iş 

sürecini içermektedir. Soma kömürlerin kaln damar yaps nedeniyle zorunlu olarak çok 

katl üretim yöntemi kullanlmakta ve beraberinde sorunlar da getirmektedir. 

Üretim temel itibaryla dilimli ve tavan kömürünün ayak arkasndan göçertilmesi 

suretiyle yaplmaktadr. Tavan kömürü göçertmeli yöntemde üretimin en kritik aşamas 

tavan kömürünün göçertilerek ayak arkasndan kazanlmasdr. Diğer bir ifadeyle, 

aynadaki kömürün kazlmas genel itibaryla sorun yaratr nitelikte değildir; yöntemin 

verimli ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi büyük ölçüde tavan kömürünün göçertilerek 

üretilmesine bağldr. Ayna kesimi birkaç saat içerisinde tamamlanabilmekte ve geri kalan 

sürenin tamam arka kömürünün alnmas ve ayağn yeni bir ayna kesimine uygun hâle 

getirilmesi için harcanmaktadr.  

Tavan kömürünün üretilmesi srasnda hem üretilen kömüre tavan taş karşarak 

kömürü seyreltmekte hem de ayak arkasnda önemli bir miktarda kömür üretilemeden 

kalmaktadr. Tavan taşnn üretilen kömüre hiç karşmadğ, ve ayak arkasnda hiç kömür 

braklmadğ bir yöntem yoktur. Ancak bu seyrelme ve kayplarn en az düzeyde olmasn 

sağlamak gerekmektedir.  

Ayak arkasndan göçertilen kömürün kazanlma verimi tavan diliminde bulunan 

kömürün düzenli bir şekilde akmas ile sağlanabilir. Bu da tavan kömürünün olabildiğince 

homojen bir tane boyunda olmas ile sağlanabilir.  

Kömür damar, farkl özelliklere sahip damarlardan oluştuğu için her ksmn 

dayanm farkl olabilmektedir. Eynez sahasnda kömür damar yaps incelendiğinde kömür 

kalitesinin damar tavanndan tabanna doğru azaldğ ve kömürün kül içeriğinin arttğ 

görülmektedir. Kömür içerisinde bulunan kil yüzdesinin artmasyla dayanm düşmektedir. 
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2013  178.036.591 TL 

2014 (Eylül) -41.429.316 TL 

Genel Müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Linyit İşletmeleri 

Müessese Müdürlüğünün (ELİ) tüvenan satlabilir üretim miktarlar aşağdaki tablolarda 

sunulmaktadr.  

Tablo 3.2: TKİ ELİ Müessesi Yllara Bağl Kar Zarar Durumu (2009-2013) 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ege Linyit İşletmeleri Kar Zarar 

Durumu (TL) 
2009 2010 2011 2012 2013 

ELİ 
 
147.171.571   63.877.630   120.302.116  286.174.352  179.797.217  

 
Tablo 3.3: TKİ ELİ Müessesi 2013 Yl Üretim Miktar  

Ege Linyit İşletmeleri Üretim Miktar (Ton) 
  TUVENAN SATILABİLİR 

2013 AÇIKOCAK 2.945.785 2.767.539 
YERALTI 11.743.647 6.540.086 

 

ELİ Müessesi Müdürlüğü 2013 yl üretimleri Müessesenin kendi imkanlar ile açk 

ocaklardan ve Soma Kömür AŞ, İmbat Madencilik AŞ, Uyar Madencilik, Demir Export-

Fernas firmalarnn sözleşme karşlğ yaptklar yer alt üretimleri ile gerçekleşmiştir. 2013 

ylnda üretilen kömürün yaklaşk 4,8 milyon tonluk ksm Soma Termik Santraline 

verilmiş olup geri kalan snma amaçl piyasa, sanayi ve Sosyal Yardmlaşma fonu 

kapsamnda sevk edilmiş kömürlerdir. Termik Santral, piyasa, sanayi ve SYDF 

kapsamnda sevk edilen farkl fizikî özelliklerdeki kömürün tüvenan üretimden elde 

edilmesi organizasyonu Müessese Müdürlüğü eliyle gerçekleştirilmektedir. 

ELİ Müessesi Müdürlüğün’de, gerek Müessese imkânlar gerekse rodövans ve 

hizmet alm yoluyla üretilen satlabilir kömürlerin 2013 yl ortalama maliyeti 135,72 

TL/Ton, ortalama satş fiyat da 174,47 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin çalştğ Eynez yeralt sahasndan 2014 ylnda 

üretilen ortalama kalorifik değeri 2633 KCal/Kg olan kömürler için Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumunca ortalama 50,36 TL/Ton ödeme yaplmştr. 

3.3. SOMA EYNEZ KÖMÜRLERİNE ÖZGÜ KOŞULLAR 

Soma Eynez sahasnda uzun yllardr üretim yaplmaktadr. Sahada hem yer alt 

hem de yer üstü üretim yöntemleri kullanlarak kömür üretilmektedir. Uzun yllardr 
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çalşlan bir saha olmas nedeniyle tavan taşnn yaps, kömürün özellikleri, taban kilinin 

karakteristiği genel anlamda bilinmektedir. Eynez sahas için dikkate alnmas gereken 

temel parametreler aşağda sunulmaktadr: 

3.3.1. Damar Kalnlğ  

Eynez Sahasndaki kömür damar kalnlğ 15-35 m arasndadr. Kaln damar 

kömür madenciliği, birçok yönden tek dilim kömür madenciliğinden farkllklar gösterir. 

Genellikle kaln bir kömür damar rezervinin hesaplandğ zaman gözlenen memnuniyet, 

zorluk derecesinin yüksek olmas nedeniyle, üretim planlamas srasnda yerini kayglara 

ve problemler brakr. Damarn ve tektonik yapnn durumuna göre tek veya çok katl 

yöntemlerle üretilmektedir. Çok katl üretim yöntemi doğal olarak daha karmaşk bir iş 

sürecini içermektedir. Soma kömürlerin kaln damar yaps nedeniyle zorunlu olarak çok 

katl üretim yöntemi kullanlmakta ve beraberinde sorunlar da getirmektedir. 

Üretim temel itibaryla dilimli ve tavan kömürünün ayak arkasndan göçertilmesi 

suretiyle yaplmaktadr. Tavan kömürü göçertmeli yöntemde üretimin en kritik aşamas 

tavan kömürünün göçertilerek ayak arkasndan kazanlmasdr. Diğer bir ifadeyle, 

aynadaki kömürün kazlmas genel itibaryla sorun yaratr nitelikte değildir; yöntemin 

verimli ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi büyük ölçüde tavan kömürünün göçertilerek 

üretilmesine bağldr. Ayna kesimi birkaç saat içerisinde tamamlanabilmekte ve geri kalan 

sürenin tamam arka kömürünün alnmas ve ayağn yeni bir ayna kesimine uygun hâle 

getirilmesi için harcanmaktadr.  

Tavan kömürünün üretilmesi srasnda hem üretilen kömüre tavan taş karşarak 

kömürü seyreltmekte hem de ayak arkasnda önemli bir miktarda kömür üretilemeden 

kalmaktadr. Tavan taşnn üretilen kömüre hiç karşmadğ, ve ayak arkasnda hiç kömür 

braklmadğ bir yöntem yoktur. Ancak bu seyrelme ve kayplarn en az düzeyde olmasn 

sağlamak gerekmektedir.  

Ayak arkasndan göçertilen kömürün kazanlma verimi tavan diliminde bulunan 

kömürün düzenli bir şekilde akmas ile sağlanabilir. Bu da tavan kömürünün olabildiğince 

homojen bir tane boyunda olmas ile sağlanabilir.  

Kömür damar, farkl özelliklere sahip damarlardan oluştuğu için her ksmn 

dayanm farkl olabilmektedir. Eynez sahasnda kömür damar yaps incelendiğinde kömür 

kalitesinin damar tavanndan tabanna doğru azaldğ ve kömürün kül içeriğinin arttğ 

görülmektedir. Kömür içerisinde bulunan kil yüzdesinin artmasyla dayanm düşmektedir. 
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Kömür damar dayanmnn değişken olmas tavan kömürünün göçme özelliklerini büyük 

ölçüde etkilemektedir. Ayrca kömür damarnn tavana yakn ksmlarnda oldukça yüksek 

dayanma sahip sileks band bulunmaktadr. Soma Eynez ocağnda da gerektiği durumlarda 

tavan kömürünün kolay akmasn teminen göçertme öncesi damar içerisinde göçmeyi 

zorlaştran ksmlarn sunni olarak zayflatlmaktadr.  

3.3.2. Tavan Taşnn Yaps ve Göçme Davranş 

KM2 damar tavannda M2 marnlar ve daha üstte de M3 kireçtaşlar 

bulunmaktadr. M2 marnlarnn kalnlğ, havza genelinde 50-130 metre arasnda değişim 

gösterirken Eynez sahasnda 3-120 metre arasnda olup, oldukça masif ve sağlam bir 

yapya sahiptir. M2 marnlar üzerinde bulunan M3 kireçtaşlar ise genelinde 14-120 metre 

kalnlk göstrirken Eynez sahasnda 1-60 metre kalnlğa sahip olup genel itibaryla M2’ye 

benzer şekilde sağlam bir yapya sahiptir. Netice olarak, göçertmeli üretim yöntemi 

kullanlmas srasnda kömür damar tavan taşnn masif ve sağlam olmas, göçme 

sorunlarna neden olma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden her have ilerlemesinde göçük 

arkasnda kalan tavan taşna delikler delinerek, patlatlmak ve yalanc tavann yan sra asl 

tavann da krlarak oturtulmas sağlanmaktadr. 

3.3.3. Taban Kili Yaps 

Damar tabannda yer yer kalnlğ önemli miktarlara ulaşan M1 kili bulunmaktadr. 

İşletme srasnda kaçnlmaz olarak ortamda su bulunacağ gerçeğinden hareketle taban 

kilinin plastik özelliğe sahip olmas önemli sorunlarn oluşmasna neden olacaktr. Bu 

nedenle kömür damarnn tabannda en az 1 m’lik ksmn alnmadan braklmas 

gerekecektir. Diğer taraftan damar tabannda oluşturulacak olan son dilimin mutlak surette 

klasik yöntemle üretilmesi gerekmektedir. Tabanda bulunan M1 kilinin plastik özellik 

göstermesi nedeniyle ayak içi mekanize tahkimat ünitelerinin ağrlğn taşmas oldukça 

zordur. Tahkimat ünitelerinin batmas sonucunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle 

tabandaki son dilimin klasik yaplmas uygundur. 

3.3.4 Metan Varlğ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen kazann meydana geldiği yeralt 

Eynez sahasnda, kaytlara göre +80 kotuna gelinceye kadar ocak faaliyetlerine engel 

oluşturacak konsantrasyonda metan gaz ile karşlaşlmamştr. Üretim +340 kotundan +80 

kotuna inildiğinde yani yeryüzünden yaklaşk 260 metre aşağ inildiğinde A panolarnda 

metan gazna rastlanmştr. Soma eynez sahasnn ileride üretimi planlanan bölümlerinde 
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yaplan sondajlarda da yüksek oranda metan varlğ belirlenmiştir. Bu nedenle, gelecekte 

metan içeriği çok daha yüksek bölgelerde üretim yaplmas zorunluluğu vardr.  

3.3.5. Kömürün Kendiliğinden Yanabilirliği 

 Eynez sahasnda yaplmakta olan üretim çalşmalar srasnda birçok ocak yangn 

ile karşlaşlmştr. Buradan kömürün kendiliğinden tutuşma riskinin yüksek olduğu 

sonucuna kolaylkla varlabilir. Kaln damar üretiminde en kritik konulardan birisi, üretim 

alan hemen terkedilemeyerek alt dilimlerin de sonradan üretilmesi gereğinden dolay, 

yangn problemidir. Yangnn önlenebilmesi açsndan ilerleme hz artrlmal, ayak 

arkasnda braklan kömür en az düzeyde tutulmal ve göçüğe hava gitmesi önlenmelidir. 

Prensipleri benimsenerek ayak çalşmalarnda ister mekanize, yar mekanize tahkimatl, 

isterse de klasik tahkimatl ayak olsun, yangn riskini en aza indirmek için, kül basma 

işlemi eynez bölgesinde uygulanmaktadr.  

3.4. SOMA -EYNEZ OCAĞINDA UYGULANAN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Kazann yaşandğ Soma Eynez ocağnda uygulanmakta olan üretim sistemi, damar 

meyline paralel, dilimli arka göçertmeli, geri dönümlü uzun ayak şeklinde dizayn edilmiş 

ayaklar vastas ile üretim yaplmaktadr. 

Şekil 3.3. Soma Eynez Ocağnda Kömür Üretimi Çalşma Şeklini Gösteren Kesit 
Damar kalnlğna bağl olarak, ayaklarn dilim kalnlklar ve says değişim 

göstermektedir. İlk olarak tavan taşnn altnda ( kontakt olarak), ve damar meyline paralel 

olacak şekilde, tavan ayak oluşturulmaktadr. 2,20 metre yüksekliğinde ve kömür 

içerisinde tavan taşna kontakt olacak şekilde teşkil edilen bu ayaktan sadece arn kömürü 
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Kömür damar dayanmnn değişken olmas tavan kömürünün göçme özelliklerini büyük 

ölçüde etkilemektedir. Ayrca kömür damarnn tavana yakn ksmlarnda oldukça yüksek 

dayanma sahip sileks band bulunmaktadr. Soma Eynez ocağnda da gerektiği durumlarda 

tavan kömürünün kolay akmasn teminen göçertme öncesi damar içerisinde göçmeyi 

zorlaştran ksmlarn sunni olarak zayflatlmaktadr.  

3.3.2. Tavan Taşnn Yaps ve Göçme Davranş 

KM2 damar tavannda M2 marnlar ve daha üstte de M3 kireçtaşlar 

bulunmaktadr. M2 marnlarnn kalnlğ, havza genelinde 50-130 metre arasnda değişim 

gösterirken Eynez sahasnda 3-120 metre arasnda olup, oldukça masif ve sağlam bir 

yapya sahiptir. M2 marnlar üzerinde bulunan M3 kireçtaşlar ise genelinde 14-120 metre 

kalnlk göstrirken Eynez sahasnda 1-60 metre kalnlğa sahip olup genel itibaryla M2’ye 

benzer şekilde sağlam bir yapya sahiptir. Netice olarak, göçertmeli üretim yöntemi 

kullanlmas srasnda kömür damar tavan taşnn masif ve sağlam olmas, göçme 

sorunlarna neden olma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden her have ilerlemesinde göçük 

arkasnda kalan tavan taşna delikler delinerek, patlatlmak ve yalanc tavann yan sra asl 

tavann da krlarak oturtulmas sağlanmaktadr. 

3.3.3. Taban Kili Yaps 

Damar tabannda yer yer kalnlğ önemli miktarlara ulaşan M1 kili bulunmaktadr. 

İşletme srasnda kaçnlmaz olarak ortamda su bulunacağ gerçeğinden hareketle taban 

kilinin plastik özelliğe sahip olmas önemli sorunlarn oluşmasna neden olacaktr. Bu 

nedenle kömür damarnn tabannda en az 1 m’lik ksmn alnmadan braklmas 

gerekecektir. Diğer taraftan damar tabannda oluşturulacak olan son dilimin mutlak surette 

klasik yöntemle üretilmesi gerekmektedir. Tabanda bulunan M1 kilinin plastik özellik 

göstermesi nedeniyle ayak içi mekanize tahkimat ünitelerinin ağrlğn taşmas oldukça 

zordur. Tahkimat ünitelerinin batmas sonucunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle 

tabandaki son dilimin klasik yaplmas uygundur. 

3.3.4 Metan Varlğ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen kazann meydana geldiği yeralt 

Eynez sahasnda, kaytlara göre +80 kotuna gelinceye kadar ocak faaliyetlerine engel 

oluşturacak konsantrasyonda metan gaz ile karşlaşlmamştr. Üretim +340 kotundan +80 

kotuna inildiğinde yani yeryüzünden yaklaşk 260 metre aşağ inildiğinde A panolarnda 

metan gazna rastlanmştr. Soma eynez sahasnn ileride üretimi planlanan bölümlerinde 
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yaplan sondajlarda da yüksek oranda metan varlğ belirlenmiştir. Bu nedenle, gelecekte 

metan içeriği çok daha yüksek bölgelerde üretim yaplmas zorunluluğu vardr.  

3.3.5. Kömürün Kendiliğinden Yanabilirliği 

 Eynez sahasnda yaplmakta olan üretim çalşmalar srasnda birçok ocak yangn 

ile karşlaşlmştr. Buradan kömürün kendiliğinden tutuşma riskinin yüksek olduğu 

sonucuna kolaylkla varlabilir. Kaln damar üretiminde en kritik konulardan birisi, üretim 

alan hemen terkedilemeyerek alt dilimlerin de sonradan üretilmesi gereğinden dolay, 

yangn problemidir. Yangnn önlenebilmesi açsndan ilerleme hz artrlmal, ayak 

arkasnda braklan kömür en az düzeyde tutulmal ve göçüğe hava gitmesi önlenmelidir. 

Prensipleri benimsenerek ayak çalşmalarnda ister mekanize, yar mekanize tahkimatl, 

isterse de klasik tahkimatl ayak olsun, yangn riskini en aza indirmek için, kül basma 

işlemi eynez bölgesinde uygulanmaktadr.  

3.4. SOMA -EYNEZ OCAĞINDA UYGULANAN ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Kazann yaşandğ Soma Eynez ocağnda uygulanmakta olan üretim sistemi, damar 

meyline paralel, dilimli arka göçertmeli, geri dönümlü uzun ayak şeklinde dizayn edilmiş 

ayaklar vastas ile üretim yaplmaktadr. 

Şekil 3.3. Soma Eynez Ocağnda Kömür Üretimi Çalşma Şeklini Gösteren Kesit 
Damar kalnlğna bağl olarak, ayaklarn dilim kalnlklar ve says değişim 

göstermektedir. İlk olarak tavan taşnn altnda ( kontakt olarak), ve damar meyline paralel 

olacak şekilde, tavan ayak oluşturulmaktadr. 2,20 metre yüksekliğinde ve kömür 

içerisinde tavan taşna kontakt olacak şekilde teşkil edilen bu ayaktan sadece arn kömürü 
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alnmakta ve tavan taşnn krlmas sağlanmaktadr. Bu ayağn çalşmasnn asl amac 

arka tavan taşnn krlmasnn sağlanmasdr. Bu yüzden her have ilerlemesinde göçük 

arkasnda kalan tavan taşna delikler delinerek, lağmlanmakta ve yalanc tavann yan sra 

asl tavann da krlarak oturtulmas sağlanmaktadr. Böylece bundan sonra üretime 

alnacak olan ara ve taban kat ayaklarnn kömür üretimlerinin randmanl şekilde 

yaplmas amaçlanmaktadr. 

Alt katlarda oluşturulacak ara kat ve taban kat ayaklarnn dilim kalnlğ, kömür 

yaps ve kalnlğna bağl olarak değişim göstermektedir. Bu katlarda oluşturulan 

ayaklarda damar meyline, dolaysyla tavan ayağa paralel olacak şekilde dizayn 

edilmektedir. Tavan ayak üretiminin en az 30 – 40 metre uzaklaşmasndan sonra metan 

gaz ve yangn gibi risklerin oluşmadğ ortamlarda arakat ayak üretime alnabilmektedir. 

Tavan ayak çalşmas bitirildikten sonra taban ayak üretimine başlanmaktadr. Tavan ayak 

ve ara kat ayak beraber çalşabilmekte Tavan ayak bitirildikten sonra da ara kat ayak ile 

taban ayak beraber çalşabilmektedir. Yani(metan ve yangn riski olmayan) bir panoda en 

fazla iki ayak çalşlmaktadr. 

3.4.1. Soma Eynez Ocağnda Tahkimat Zorluğu 

Soma Eynez bölgesi yoğun tektonizmaya maruz kaldğndan bölgede irili ufakl 

birçok fay bulunmaktadr. Faylara yakn bölgelerde örselenmiş kayaçlar, fay breşi ve 

oluşan makaslama gerilimleri bu bölgelerin tahkimatn daha zor bir hâle getirmektedir. Bu 

yüzden artan ve değişen gerilim rejimlerine uygun bir biçimde tahkimat yaplmaktadr.  

Soma Eynez sahasnn genelleştirilmiş staratigrafik kesitine bakldğnda, üretimi 

yaplan linyit zonunun (KM2) altnda miyosen kili (M1), üstünde ise marn (M2) 

tabakalanmalar bulunduğu görülmektedir. Killerde açlan açklklarn tahkimat daha zor 

olduğundan ana galeriler, tavan taş yani marn içerisinde açlmaktadr. Kil içerisinde 

açlmas zorunlu açklklarda ise kayacn şişme potansiyelinden dolay taban kabarmas ve 

tavan akmas gibi açklğ olumsuz etkileyen problemlerle karşlaşlmakta ve açklğ 

koruyabilmek adna sürekli olarak tamir tarama işlemleri yaplmaktadr. Bu kayalarn 

yaps değerlendirildiğinde, çağdaş tahkimat yöntemlerinin uygulanma imkan 

araştrlmaldr.  
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3.4.2. Soma Eynez Ocağnda Oluşan Gazlarn Çalşma Koşullarna Etkisi ve Metan 

İle İlgili Çalşmalar 

3.4.2.1. Soma Eynez Sahasnda Ocak Gazlarnın Çalşma Koşullarna Etkisi  

Eynez Yeralt Sahasnda üretim yapan Soma Kömür İşletmeleri AŞ ocağnn A 

panosunda 2010 ylnda metan geliri tespit edilerek, kapatlmştr. sahada, kaytlara göre 

+80 kotuna gelinceye kadar metan gazna rastlanmamştr. Kömür damar +340 kotundan 

+80 kotuna inildiğinde yani yeryüzünden yaklaşk 260 metre aşağ inildiğinde ilk defa 

üretime geçen A panolarnda metan gazna rastlanmştr.  

Eynez Yeralt Sahasnda üretim yapan Soma Kömür İşletmeleri AŞ ocağ A 

panosunda metan geliri tespit edilerek, kapatlmştr. Rapor metan konusundaki incelemeye 

yöneliktir. 

Sonuçta; dünya metan drenajnn nasl ve hangi koşullarda yapldğnn 

incelenmesi, bu iş için birkaç ekip oluşturulmas, ekiplerin çalşmalarnn 

değerlendirilerek, uygun yönteme karar verilmesi, yabanc firmalarla da bağlant kurulmas 

önerileri getirilerek, metandan ekonomik katk sağlanmas hususlar üzerinde durulmuştur. 

Bu öneriler dikkate alarak, metan çalşmalarna ağrlk vermiştir. 

3.4.2.2. Sahada Yaplan Metan Çalşmalar 

A panosu 1. Kat ayak 02.11.2009 tarihinde üretime alnmş ve 05.03.2010 tarihi 

itibaryla üretimi bitirilmiş ve sökümü yaplmştr. A panosunun 2 metrelik tavan ksm 

tam mekanize olarak üretilmiştir. Bahsi geçen bu panonun üretimi esnasnda uygulama 

projesinde de belirtildiği gibi tavan ayağa paralel, 2. arakat ayak hazrlklarna başlanmş 

ve bitirilmiştir. Hazrlanan bu ikinci kat ayak hazrlğ ile tavan mekanize ayağn 

bitiminden sonra bu katn klasik olarak üretime alnmas hedeflenmiştir. Ancak arakat 

panosunun hazrlklar aşamasnda galeri kaz aynas ve hazrlk galerisinin cidarlarnda 

metan gaznn varlğ ve deşarj tespit edilmiştir. Çalşlan mekanize ayakta da tespit edilen 

gazn mevcudiyeti (Mekanize ayak çalşmasnda 400 m3/dk ile 600 m3/dk arasndaki 

ayaktan geçen hava akmna rağmen metan oran % 1'lerde seyretmiştir. Göçük arkalarnda 

ise bu değer, mevzi olarak çok daha yüksek olmaktadr.) arakat olarak hazrlanan ayak 

rekuplarnda çok daha yoğun olarak görülmüştür.  

Galeri ayna kazs esnasnda galeri havalandrmas için 2 adet tali vantilatör hazr 

vaziyette bekletilip birbirinin yedeği olacak şekilde çalştrlmştr. Ayrca bu vantilatörler 
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alnmakta ve tavan taşnn krlmas sağlanmaktadr. Bu ayağn çalşmasnn asl amac 

arka tavan taşnn krlmasnn sağlanmasdr. Bu yüzden her have ilerlemesinde göçük 

arkasnda kalan tavan taşna delikler delinerek, lağmlanmakta ve yalanc tavann yan sra 

asl tavann da krlarak oturtulmas sağlanmaktadr. Böylece bundan sonra üretime 

alnacak olan ara ve taban kat ayaklarnn kömür üretimlerinin randmanl şekilde 

yaplmas amaçlanmaktadr. 

Alt katlarda oluşturulacak ara kat ve taban kat ayaklarnn dilim kalnlğ, kömür 

yaps ve kalnlğna bağl olarak değişim göstermektedir. Bu katlarda oluşturulan 

ayaklarda damar meyline, dolaysyla tavan ayağa paralel olacak şekilde dizayn 

edilmektedir. Tavan ayak üretiminin en az 30 – 40 metre uzaklaşmasndan sonra metan 

gaz ve yangn gibi risklerin oluşmadğ ortamlarda arakat ayak üretime alnabilmektedir. 

Tavan ayak çalşmas bitirildikten sonra taban ayak üretimine başlanmaktadr. Tavan ayak 

ve ara kat ayak beraber çalşabilmekte Tavan ayak bitirildikten sonra da ara kat ayak ile 

taban ayak beraber çalşabilmektedir. Yani(metan ve yangn riski olmayan) bir panoda en 

fazla iki ayak çalşlmaktadr. 

3.4.1. Soma Eynez Ocağnda Tahkimat Zorluğu 

Soma Eynez bölgesi yoğun tektonizmaya maruz kaldğndan bölgede irili ufakl 
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3.4.2. Soma Eynez Ocağnda Oluşan Gazlarn Çalşma Koşullarna Etkisi ve Metan 

İle İlgili Çalşmalar 
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herhangi bir enerji kesikliğine karş otomatik olarak çalşan jeneratörlere bağlanarak ilave 

ek tedbirler de zamannda alnmştr. Merkezî izleme ve erken uyar sisteminden de 

devaml kontrol altnda tutulan bu galeriler ayrca bu ksmda çalşanlar her türlü 

olumsuzluğa karş uyaracak şekilde alarm tertibatyla da donatlmştr. Alarm teşkilat ile 

birlikte çalşma ortam olabildiğince güvenli hâle getirilmiştir. Vantilatörlerin deneme 

amaçl durdurulmas esnasnda ise metan değerleri hzla anormal değerlere ulaşmştr. Bu 

son derece kontrollü çalşmalar neticesinde A2 ara kat ayak hazr hâle getirilmiştir.  

Soma Havzasnda uygulanan, ara katl geri dönümlü arka göçertmeli uzun ayak 

sisteminde have kazsnn yan sra, arka göçerme yoluyla da kömür üretimi yaplmaktadr. 

Ayak arkasnda (göçükte) kalan kömürler fazla hava nedeniyle snarak ksa zamanda ocak 

yangnlarna neden olmaktadr. Bilhassa Eynez havzasnn yüksek kalorili kömürlerinin 

göçük arkas yangnlarn oluşturmas kaçnlmazdr. Bu nedenle ayak üretimine 

başlandğnda, ayağa giren bu 500-700 m3/dk.lk hava, ancak 100-150 m3/dk. civarnda 

seyir edecektir. Bu da orantsal olarak metan miktarn %4-5 civarna yükselmesine neden 

olacaktr. Bu olumsuz ve son derece riskli çalşma ortamna göre diğer bir engel ise göçük 

arkasnda biriken metan gaznn topografyann kalnlğ nedeniyle, çatlaklardan yeryüzüne 

çkamamas neticesinde göçüklerde gaz birikimleri oluşturmas olacaktr. Bu kontrolsüz 

birikim ayak içinde oluşacak tavan akmalar, göçükler, hava yönünün ani değişimi gibi 

nedenlerle birden bire basnç düşmesine bağl olarak ortama nüfuz edebilir ve herhangi bir 

kzşma veya s kaynağ ile karşlaşabilir. Nitekim A2 ara kat olarak hazrlğ bitirilmiş bu 

ayağn içinden, tavan ayak imalatna doğru yaplan yer alt sondajlarndan ( 6-8 metrelik) 

tavan ayağn imalat bulunmuş ve bu sondaj deliklerinden gaz ölçümleri yaplmştr. 

Alnan bu ölçüm değerleri ortamdaki metan değerlerine göre göçüklerde çok daha yoğun 

metan birikiminin olduğuna işaret etmektedir.  

Eynez Karanlkdere Ocak ana hava çkş bacasnda ( nefeslik ) yaplan ölçümlere 

göre çkan kirli hava 2010 yl Ocak aynda % 0.18 Şubat aynda ise %0.21 metan gaz 

içerdiği tespit edilmiştir. 2010 yl Ocak ay üretimi: 208.107 ton, Şubat ay üretimi ise 

162.425 ton dur. Eynez Yeralt Ocağ 2400 m3/dk kapasiteli vantilatörler ile 

havalandrmaktadr. 

Eynez Karanlkdere ocağnn, ana nefeslik galerisinden çkan hava içerisindeki 

metan oranndaki artş, son dört aylk periyotta görülmektedir. Bu da A panosu mekanize 

tavan ayağn devreye girmesi ve A2 ara kat galerilerinin sürülmesi ile açklanmştr. 

Nefeslikten emilen hava miktar, ölçülen metan miktar ve üretilen kömür miktar arasnda 
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korelasyon kurulduğunda kömürün metan içeriği 2010 ocak ay için 8,97 m3/ton, Şubat ay 

için 13.41 m3/ton olarak hesaplanmştr. 

Yeralt ocaklarnda uygulanan metan drenaj yöntemlerinin incelenmesi amacyla 

10.04.2010-16.04.2010 tarihleri arasnda Slovakya Cumhuriyetine, 21.10.2010 ile 

01.11.2010 tarihleri arasnda Çin Halk Cumhuriyetine ve 22.01.2011-29.01.2011 

tarihlerinde Çek Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyetine teknik geziler 

düzenlenmiştir. Bu gezilerde yeralt ocaklarnda uygulanan mevcut degazifikasyon ve 

kojenerasyon sistemi yerinde incelenerek, ülkemizde bulunan yer alt ocaklarna 

uygulanabilirliği araştrlmştr. Ayn zamanda 29 Mart 2010 tarihinde REI DRILLING, 18 

Mays 2010 tarihinde Güney Afrika, Bostvana da faaliyet yürüten KS ENERGY şirketleri 

ile irtibata geçilmiş ve uyguladklar metan drenajlar ve kojenarasyonlar hakknda bilgiler 

alnmştr. 

TKİ Kurumu, yüklenici firma yetkilileri ile yeraltnda öncelikle mekanize üretim 

yaplan ayakta incelemelerde bulunulmuş, daha sonra yüksek metan gelirinden dolay 

kapatlan ve çalşmayan A panosunun göçüğünde metan gaznn tespiti için yaplan 

sondajdan metan değeri okunmuştur. Bu sondajdaki metan değeri önce el detektörü ile 

ölçülerek %5 olan detektör snr değeri tespit edilmiştir. Daha sonra net değerlerin 

belirlenmesi adna Riken tipi metan ölçer kullanlarak %25 ile 27 arasnda değer 

okunmuştur.  
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Şekil 3.4: Soma Eynez Ocağ A Panosunu Gösterir Plan  

A panosunda metandan dolay barajlanarak ve devamnda su ile doldurulmasndan 

dolay ayak içerisinde inceleme yaplamamştr. Ayrca firmann beyan ettiği metan 

değerlerinin izleme istasyonu kaytlar ile örtüştüğü görülmektedir.  

Kurum başkanlğnda yürütülen metan drenaj çalşma ekibinin dünyada yaptğ 

incelemelerde kömür içerisinde bulunan metan değerleri baz alnarak işlem yapldğ tespit 

edilmiştir. Şöyle ki; Slovakya Cumhuriyetinde Gaz içeren madenlerde, Clause standartlar, 

yeraltndaki çalşma sahasndaki etkili havalandrma için metan içeriğini snrlamaktadr. 

Slovak Maden Kanunu bu durumlarda gaz drenaj sisteminin kurulmasn zorunlu 

tutmaktadr. Eğer degazifikasyon noktalarnda metann konsantrasyonu %1 den daha 

büyükse degazifikasyon sistemi kurulma zorunluluğu bulunmaktadr.  

Çin Halk Cumhuriyetinde %8 üzerinde metan içeren kömürlerde işletme öncesinde 

veya işletme srasnda drenaj sistemi kurulma zorunluluğu bulunmaktadr.  

Mevzuatmzda drenaj sistemi ile ilgili hüküm bulunmamaktadr.  

Soma- Eynez Kömür Havzasnda ekonomik olarak işletilebilen KM2 kömür 

damarlarnn üzerinde M2 olarak tanmlanan marnlar yer almaktadr. Kaln tabakal ve çok 

çatlakl olan marnlar gri, bej renklidirler. Her yönde olabilen çatlak sistemleri ve krklar 
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genellikle kalsit dolguludur. M2 formasyonu kalnlğ yaklaşk olarak 120 m civarndadr. 

M2 serisinin üzerinde ise M3 olarak tanmlanan kireçtaş bulunmaktadr. Yaklaşk 60 m 

kalnlğa sahip sert ve krlgan yapdaki kireçtaş birimi bej renkli olup, yer yer silisifiye 

zonlar ve kumlu kireçtaş düzeyleri içermektedir.  

Sahada Hacettepe Üniversitesi, Banse Project Firmas ile sahann projelendirmesi 

ve Dünyada Metan Drenaj konusunda uzman Green Gass firmas ile de Metan drenaj 

uygulanmas konusunda çalşmalar yaplmştr. 2010 ylnda TBMM Araştrma 

Komisyonu Raporu ve TMOBB Maden Mühendisleri Odasnca da metan ile ilgili 

çalşmalar konusu vurgulanmş, metan yoğunluğu ile ilgili çalşmalar bu süreçte hz 

kazanmştr. 

A panosu olarak adlandrlan alanda metan varlğnn tespitinin firma tarafndan 

bildirimi sonrasnda Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bahtiyar Ünver ve 

TKİ Kurumu tarafndan yaplan tespitler sonrasnda A panosunda üretim yaplmamas için 

proje değişikliğine gidilmiştir. A panosunda ihale ile Metan drenaj projesi yaplmş ve 

projenin uygulanmas amacyla firmaya bildirim yaplmştr. Firma Green Gass firmas ile 

sözleşme imzalayarak Soma havzasnda metan drenaj gerçekleşmiştir. 

3.4.3. Soma Eynez Ocağnda Yangn Riski, Etkileri ve Mücadele Yöntemleri  

Soma kömürlerinin yanma veya oksidasyon endeksi hakknda detayl yaplmş 

çalşma ve bilgi yoktur. Soma’daki yeralt ocaklarndaki üretimlerden anlaşldğ üzere 

kömürlerin hava ile temaslarnda hzla reaksiyona girerek oksidasyona uğradğ ve ortama 

yoğun karbon monoksit yaylm olduğu bilinmektedir. Kömür damarnn kaln olmas 

nedeniyle üretimin katmanlar hâlinde yaplmas, geniş kömür yüzeylerinin hava ile 

temasn artrmakta ve oksidasyona zemin hazrlamaktadr.  

Eynez havzasnda 30 yl aşkn süredir oluşmuş yeralt madencilik bilgi birikimi 

yaplmş akademik çalşmalar sonucunda belirlenen 4 temel parametre baz alnarak üretim 

çalşmalar yaplmaktadr. Bu parametreler; 

1- Tavan taşnn muntazam göçmesinin sağlanmas, 

2- Ayak arkasndan göçertilen kömürün üretiminin hem hzl hem de verimli 

yaplmas, 

3- Ayak arkasnda kendiliğinden yanma sonucunda oluşabilecek kzşmann 

önlenmesi, 
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4- Üretimi tamamlanan dilimin altnda çalşmaya başlanmadan önce termik santral 

külü ile dolgu yaplmasdr. 

Yangnla mücadelenin zor ve riskli olmas nedeniyle, yangn çkmadan önceki 

işletme çalşmalar esnasnda yaplacak önleme çalşmalar da büyük önem taşmaktadr. 

Ayak çalşmalarnda ister mekanize, yar mekanize tahkimatl, isterse de klasik tahkimatl 

ayak olsun, yangn riskini en aza indirmek için, anbuaj (kül + su) çalşmas yaplmaktadr. 

Soma havzasnda sklkla kullanlan kül basma çalşmalar esnasnda tavan ayaklarn göçük 

tarafna sürekli kül borular braklmakta ve kzşma olsun olmasn periyodik olarak bu 

borular vastas ile kül baslmaktadr. Böylece bir alt katn çalşmas esnasnda göçük 

arkalarnn ksmen de olsa doldurulmas ve soğutulmas sağlanmakta, kzşmaya neden 

olacak unsurlar bertaraf edilmektedir. 

Fotoğraf 3.1. Ayak Arkas Kül Basma Sistemi 

 

3.4.4. Soma Eynez Ocağnda Tasman ve Yarattğ Sorunlar 

Eynez Bölgesinde kömür damarnn kalnlğ 25-30 metreyi bulmaktadr. Kömür 

damarnn tavannda ise 120 m kalnlkta M2 marn ve bu birimin üzerinde de kalnlğ 60 

m civarnda olan M3 kireçtaş bulunmaktadr. Kireçtaş biriminin üzerinde ise Pliosen yaşl 

birimler istiflenmiştir. Kömür damarnn hemen tavannda bulunan M2 marn oldukça 

sağlam, yer yer masif denebilecek kadar kaln tabakal bir yapdadr. Keza M2 marn 

üzerindeki M3 kireçtaş da oldukça sağlamdr. M3 kireçtaş üzerinde bulunan Pliosen 

çökelleri ise zayf dayanml istiflerdir. Kömür damarnn tabannda ise oldukça zayf ve 
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sudan büyük ölçüde etkilenen M1 kili bulunmaktadr. Bu yap dolaysyla Eynez 

bölgesinde tüm hazrlk galerileri, sağlam olan M2 marn içerisinde açlmaktadr. 

Eynez bölgesinde verimli ve güvenli bir üretim yaplmasnn ön koşulu, tavan 

taşnn etkin bir şekilde göçertilmesidir. Sağlam birimlerden oluşan tavan taş düzenli 

olarak göçmediğinden dolay hem arka kömürü üretimi srasnda sorunlarla karşlaşlmakta 

hem de güvenli bir çalşma ortam yaratmak mümkün olamamaktadr. Genel anlamda, 

Eynez sahasnda sağlam yaplarndan dolay, M2 marn ve M3 kireçtaş birimlerinde 

oturmann hemen gerçekleşmediği ve yer üstü tasmanlarnn olmas gerekenden daha uzun 

sürdüğü bilinmektedir. 

Tavan taşnn düzenli göçmeme sorunu olduğu bilindiği için göçük içerisinde 

boşluklarn oluşma olaslğ yüksektir. Bu boşluklarn içi bölgenin metanl olmas 

sebebiyle metan ile dolabilmektedir. Tasmann yüzeyde oluşturduğu çatlaklar ve emici tip 

havalandrma nedeniyle yeraltna hava dolaysyla oksijen girmekte, giren oksijen ise 

topuklarda ve göçük içerisinde kalan kömürün kzşmasna neden olabilir. Kzşma 

sonucunda ise boşluklarda bir miktar karbonmonoksit gaz da bulunabilir.  

Üretilmiş panolar üzerinde bulunmas muhtemel boşluklarda ani bir oturma olmas 

gaz basncnn artmasna ve gazn kaya içerisinde zayf bulduğu bölgelerden ocak içerisine 

szmasna veya püskürmesine neden olabilir.  

Bu nedenlerden dolay üretimi yaplan bölgelerde boşluklar oluşmamas için tavan 

taşnn göçertilmesi işlemi dikkatlice yaplmal ve yüzeydeki tasman oluşumu belirli 

aralklarla gözlemlenmelidir. 

3.5. SOMA EYNEZ OCAĞI KAZASININ SOSYAL ETKİLERİ 

3.5.1. Soma Kömürlerinin Ekonomik ve Sosyal Açdan Önemi 

Türkiye ekonomisinin yakşaşk %2 sini oluşturan Manisa İlinin Soma İlçesi 

kuşkusuz yöredeki kömür kaynaklarnn üretilmesi ile bu büyüklüğe ulaşmştr. Bölgedeki 

kömür varlğnn tespiti üretilmesi yaklaşk 150 yllk bir geçmişe sahiptir.  

1864 ve 1870-1915 tarihli Başbakanlk Osmanl Arşivlerine göre, Soma 

linyitlerinin keşfi 1863-1864'lere kadar geri gitmektedir. Cumhuriyet'in ilanndan sonra, 

1939 ylnda ETİBANK’a devredilen Soma linyitleri, 1957 ylnda TKİ’ye, 1957-1978 

yllar arasnda GLİ Müessesesi Soma Bölge Müdürlüğü’ne devredilmiş ve 01.04.2004 

tarihinden itibaren TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü adn almştr. 
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Işklar sahasnda fizibilite ve proje çalşmalar ise 1960’l yllarda başlamş 

günümüze kadar devam etmiştir. Yörede eski yeralt ve açk ocak çalşmalar devam 

ederken, saha 1979 ylnda 2172 sayl yasa ile kamulaştrlarak Ege Linyitleri 

Müessesesine devredilmiştir. 

Özelleştirme ve liberalleştirme politikalar neticesinde TKİ son 30 yldr üretimde 

karllk ve esnek yatrmn imkanlarndan mahrum kalmştr. Hem ruhsatl sahalarnda 

snma amaçl talepleri karşlayarak piyasada dengeleyici rol almak, hem de termik 

santrallere olan taahhüdünü yerine getirmek üzere, kömür üretmek amac ile rodövans ve 

hizmet alm modellerini uygulayarak Soma kömürlerini Türk ekonomisine kazandrma 

yoluna gitmiştir. Soma havzasndan beslenerek enerji üreten 1034 MW kurulu güce sahip 

EÜAŞ’a ait bir termik santral bulunmaktadr ve özel sektör kamu işbirliği ile 510 MW 

kurulu güce sahip bir termik santralin kurulumu çalşmalar devam etmektedir.  

Ülkemiz enerji arz güvenliği sorununun aşlmas için kömürün öncelikli olarak 

değerlendirilmesi zorunlu kaynak olmas, gerçeği göz önüne alndğnda Soma havzas 

hâlen sahip olduğu 800 Milyon ton kömür rezervi ile ülkemizin en önemli kömür ve enerji 

üreten bölgelerinden birisi hâline gelecektir. 

Soma ilçesinde 1980 sonrasnda, sanayileşme ve kentleşme hareketlerine bağl olarak 

göç hareketi yaşanmştr. Kömür işletmeleri ve termik santrallerle hzlanan sanayileşme, 

Soma ilçesine göçün en belirleyici nedeni olmuştur. Soma ilçesi günümüzde de göç almaya 

devam etmektedir.  

2007 ylndan sonra, Manisa ilinde kömür madenleri rodövans ve hizmet alm yoluyla 

özel sektör işletmesine açlmştr. Bu durum, yeni istihdam alanlarnn açlmasna yol 

açmştr. Manisa ilinin Soma ilçesinde çoğunluğu TKİ’ye ait linyit sahalarnda üretim 

yapan madenlerde istihdam edilmekte olan yaklaşk 12.000 maden işçisi bulunmaktadr.  

Tablo 3.4: 2013 İtibari İle Soma’da TKİ’nin Sahalarnda Hizmet Alm ve Rodövans 
Yöntemiyle Çalşan Firmalar ve İstihdam Ettikleri Kişi Says 

Rodövansla Çalşan Yeralt 
İşletmesi 

İmbat AŞ 4.679
Soma Kömür İşletmeleri 
AŞ 

3.018

Hizmet Alm Yöntemiyle 
Çalşan Yeralt İşletmesi 

Karanlkdere  
(Soma Kömür AŞ)  

2.948

Demir Export AŞ - Fernas 
AŞ 

82

Yer Alt Toplam 10.727
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Diğer Hizmetler Hizmet Alm Yöntemiyle 
Çalşan Modüler Lavvar 
(Çiftay AŞ) 

94

Kriblaj Tesisleri (Hizmet 
Alm ) 

200

Patlatma İşleri Hizmet 
Alm (Nitromak AŞ) 

17

Diğer 

(Temizlik ve Çay Ocaklar, 
Şöför, Güvenlik, Is Merkezi 
(Lojmanlar+İdari Binalar), 
Diğer Tamirler) 

1.068

GENEL TOPLAM 12.106

3.5.2. Soma Eynez Ocağ Kazasnn Sosyal Etkileri  

Manisann Soma ilçesinde, 13/05/2014 tarihinde meydana gelen kömür madeni 

kazas, sonraki yllara da sari sosyal sorunlara yol açmştr. Bu Kazann, madxen 

şehitlerinin eşleri ve çocuklar ile arama kurtarma çalşmalarna katlanlar ve Soma halk 

üzerine derin travma etkisi olmas kaçnlmazdr.  

Soma’da yaşanan kaza ve beraberinde gelen kayplar diğer afetlerde olduğu gibi 

geride kalan bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlar yaşamasna neden 

olmuştur. Ölenlerin aileleri, çalşma arkadaşlar ve yaknlar; iş çevresi ve yakn çevre ile 

ilişkilerde sorunlar, genel olarak ilgi azalmas, insanlardan uzaklaşma ve her şeyi kontrol 

etme isteği şeklinde kendini gösteren sosyal sorunlarla baş etmek durumunda kalmşlardr. 

Sevilen birinin kaybna ilişkin verilen evrensel tepkiler Soma’da da söz konusudur. 

Bu tepkilerin sosyal ifadesi matem ve kişiler aras ilişki çerçevesindeki boyutu ise yas 

olarak gündeme gelir. Kültürel biçimiyle yaşanlan matem ve yas olgular geride kalanlarn 

varoluşsal anlamlarn sorgulamalarna ve gelecekle ilgili planlarn da yeniden 

düzenlemelerine zorlamştr. Bu kapsamda kaza öncesinde anlaml gelen ilişkisel örüntüler 

sklkla yerini sosyal çekilmeye brakmaktadr. İnsanlardan uzaklaşma şeklinde davranşa 

dönüşen sosyal çekilme ilişkisel sorunlara yol açmaktadr.  

Bazen de kalanlar daha üst düzeyde bir sosyal işlevsellik gösterebilirler. Her ne 

kadar yoğun ve travmatik duygusal yaşantlar geçirilmiş olsa da yeni baş etme 

yöntemlerinin bulunmas ve geçmişte çözümlenmemiş konularn yeniden gündeme gelmesi 
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nedeni ile kriz olumlu yönde çözüme ulaşabilir. Bireyler psikolojik iyilik hallerini 

destekleyici bir sosyal, toplumsal ve kültürel ağ içerisinde geliştirebilirler. Soma örneğinde 

bu gelişim, kriz yaşantsnn çeşitli kurum ve kuruluşlarca psikososyal destek sağlanmas 

ile akut döneminin aşlmas ve kültürel yapnn bu yönde destekleyici olmas ile geride 

kalanlar açsndan daha az yaralayc olabilmiştir. 

Soma’da yaşanan kaza ve beraberinde gelen kayplar diğer kaza ve afetlerde olduğu 

gibi geride kalan bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlar yaşamasna 

neden olmuştur. Ölenlerin aileleri, çalşma arkadaşlar ve yaknlar; iş çevresi ve yakn 

çevre ile ilişkilerde sorunlar, ilgi azalmas, insanlardan uzaklaşma ve her şeyi kontrol etme 

isteği (Palabykoğlu, 2000) şeklinde kendini gösteren sosyal sorunlarla baş etmek 

durumunda kalmşlardr. Bu tür olaylarn kurbanlar sadece doğrudan felakete maruz 

kalanlar değil, ayrca aileleri, arkadaşlar, benzer sektör çalşanlar, yardm eden kişiler ve 

travmatik olayn etkilediği diğer tüm topluluklardr (Dembe, 2001; EC, 2011; Reyes, Elhai 

ve Ford, 2008; Ursano ve ark., 2001b). Günümüz dünyas toplumlarnn coğrafik snrlarn 

ötesinde yaylmş olmas bu türden tahribat da artrmaktadr (Ursano ve ark., 2001a). 

Benzer şekilde Soma felaketi de Soma ve Manisa il snrlar ötesinde ülke çapnda sosyal 

etkilere yol açmştr. Diğer bir çok insan dolayl olarak da olsa kazann etkilerini farkl 

boyutlaryla yaşamşlardr. 

Afetlerle birlikte toplumda gelenek ve göreneklerin sarslmas, paylaşmn azalmas, 

aile ilişkilerinin bozulmas, iş veriminin düşmesi, eğitim ve öğretimde yaşanan aksaklklar, 

suça yönelik eylemlerin artmas, ruh sağlğnn bozulmas, yardm sağlayan 

kişi/organizasyonlara öfke ve suçlayc yaklaşmlarn ortaya çkmas gibi toplumsal 

hareketler görülür (APHB, 2011). Soma’dakine benzer felaketler etkilediği sosyal grupta 

öylesine insan kayb ve maddi kayba yol açar ki bu türden acil sorunlarla baş etmede 

kullanlan sosyal mekanizmalar yetersiz kalr (Lo´pez-Ibor, 2005).  

Soma kazasndan etkilenen birey ve gruplar travmatik olaylarn anlamn aktif bir 

biçimde yaplandrmaktadrlar. Anlamn yaplandrlmas travmatik yaşantlarn sonuçlarn 

etkileyen aktif bir süreçtir ve travmaya bağl olarak biçimlenir. Travmatik bir olay 

benzerliklere göre düşünme gibi anlamn yaplandrldğ mekanizmalarn belirli 

bölümlerini uyarr veya harekete geçirir (Ursano ve Fullerton, 1990). Soma felaketi gibi 

durumlarda da travma öncesi farkl anlam yüklenen bir çok olgu yepyeni bir anlama 

bürünebilir. Örneğin tüketim alşkanlklar, ihtiyaçlar, akrabalklarn değerlendirilmesi 

veya yaplan mesleğin kazanç ve kayplar olay öncesinden çok daha farkl anlam ifade 
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olayn tehdidi ile yüzleşilmesi de bu sosyal anlamlandrmay etkiler. Travma ya da felaket 

beklentisinin varlğna göre baz popülasyonlarda stres düzeyi farkllk gösterebilir. 

Felaketlere birey ve toplumlarn gösterdikleri tepki ise felaketin önlenebilme derecesi ile 

ilgilidir. Genellikle doğal felaketler insan kontrolü dşnda alglansa da teknolojik 

felaketler ve kazalar önlenebilir olarak alglanrlar. Önceki felaket yaşantlar da travmatik 

olaylarn akut davranş bozukluklarna dönüşmemesinde dengeleyici bir rol oynar (Ursano 

ve ark., 2001b).  

Sevilen birinin kaybna ilişkin verilen evrensel tepkiler Soma’da da söz konusudur. 

Bu tepkilerin sosyal ifadesi ise matem ve kişiler aras ilişki çerçevesindeki boyutu ise yas 

olarak gündeme gelir (Sayl, 2000). Kültürel biçimiyle yaşanlan matem ve yas olgular 

geride kalanlarn varoluşsal anlamlarn sorgulamalarna ve gelecekle ilgili planlarn da 

yeniden düzenlemelerine zorlamştr. Bu kapsamda kaza öncesinde anlaml gelen ilişkisel 

örüntüler sklkla yerini sosyal çekilmeye brakmaktadr. İnsanlardan uzaklaşma şeklinde 

davranşa dönüşen sosyal çekilme ise ilişkisel sorunlara yol açmaktadr.  

Ayrca travmatik olayn baz yönleri (örneğin ölüm veya cenazeyle yüzleşme) artmş 

kayg düzeyi, kurgulanmş risk gibi sonradan davranşa dönüşebilecek baz sonuçlar 

doğurur. Bu durum özellikle yardm hizmetlerine veya cenazelerin kimlik belirlemesine 

katlmş ya da duygusal bir bütünleşme yaşamş yardm çalşanlar ve aileler için çok daha 

belirgindir. Bu mekanizma felaketin oluşturduğu travmann çok daha geniş kitlelere 

yaylmasnda büyük bir etkendir (Collins ve Long, 2003; Ursano ve ark., 2001b). Bu saikle 

ayn iş yerinde veya benzer sektörlerde çalşanlarn erken emekliliğe yönelmeleri söz 

konusu olabilmektedir (EC, 2011). Ya da üretkenliğin azalmas, işe gelmemeler gibi işle 

ilgili sonuçlarla da karşlaşlabilinir (Dembe, 2001). Sektör çalşanlar ve yardm 

meslekleri elemanlar dşnda Soma felaketinden doğrudan ya da dolayl etkilenmiş diğer 

kişilerin de sorunlarla karşlaşmas daha olasdr. Çünkü psikolojik bir travmaya maruz 

kalmak iş kayb, boşanma ve ekonomik zorluklar gibi diğer olumsuz yaşantlarn meydana 

gelme olaslğn artrr (Freedy ve ark., 1993). 

Baz durumlarda ise travma düzenleyici bir rol üstlenerek bireylerin daha üst 

düzeyde bir sosyal işlevsellik göstermesine yol açabilir. Kişinin dengesinin bozulmasyla 

beliren dezorganizasyondan yeni bir organizasyonun belirmesi olanakldr. Her ne kadar 
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nedeni ile kriz olumlu yönde çözüme ulaşabilir. Bireyler psikolojik iyilik hallerini 
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yoğun ve travmatik duygusal yaşantlar geçirilmiş olsa da yeni baş etme yöntemlerinin 

bulunmas, değer ve amaçlarn yeniden biçimlendirilmesi ve geçmişte çözümlenmemiş 

konularn yeniden gündeme gelmesi nedeni ile kriz olumlu yönde çözüme ulaşabilir. 

Bireyler destekleyici, bağllğ güçlenmiş bir sosyal, toplumsal ve kültürel ağ içerisinde 

psikolojik iyilik hallerini geliştirebilirler (Palabykoğlu, 2000; Ursano ve ark., 2001b). 

Soma örneğinde bu gelişim, kriz yaşantsnn çeşitli kurum ve kuruluşlarca psikososyal 

destek sağlanmas ile akut döneminin aşlmas ve kültürel yapnn bu yönde destekleyici 

olmas ile geride kalanlar açsndan daha az yaralayc olabilmiştir. 

Normalleşme süreci felaketin etkilediği topluluk için kabullenme ve hatta katlanma 

gerekliliği, kaynak, zaman, enerji ve para tüketimi düşünüldüğünde zorlu bir süreçtir. 

Travmann getirdiği bu yük böylece gittikçe hem daha geniş bir zamana hem de daha geniş 

bir kitleye yaylmaktadr (Ursano ve ark., 2001b). Çünkü oldukça uzun sürebilen bu 

sürecin bir çok sosyal kesimden paydaşlar olmak durumundadr.  

Bununla birlikte kültürel baş etme yollar, kültürel inanç ve değerler de normalleşme 

açsndan önemlidir. Baz kültürlerdeki alşkanlklar, travma sonras iyileşmeyi 

hzlandrabilir (Wilson ve ark. 2000). Bu süreçte en önemli kavramlardan biri olan sosyal 

destek birey ya da grubun diğerlerinden sağladğ rahatlama, yardm ve bilgilendirmeyi 

içerir ve felakete maruz kalan bireylerin davranşsal tutarlğ ve zihin sağlğna doğrudan 

veya dolayl katklarda bulunur (Ursano ve ark., 2001a). Türk toplumu ve kültürünün 

sosyal destek sistemi göz önünde bulundurulduğunda Soma’nn normalleşme sürecinde 

hzl yol alma potansiyeli olduğu düşünülebilir. Kazann sosyal etkilerinin somut 

göstergeleri bu normalleşme sürecinin geldiği noktann belirlenmesiyle daha açk bir 

biçimde ortaya konulabilecektir. Bu kapsamda akut dönemde ve sonrasnda 

gerçekleştirilen müdahale ve desteğin uzun vadede yeniden değerlendirilmesinde fayda 

vardr. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

RODÖVANS VE HİZMET ALIMINININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

1990’l yllardan itibaren madencilik sektöründe başlayan, Devlet eliyle üretim 

kavramnn özel sektör üretimine kaymas çalşmalar sonrasnda; Kamu Kuruluşlarnn 

yatrmlarnn azaltlmas ve personel almnda kstlamaya gidilmesi uygulamalar ile 

sektörde yeni üretim planlamalar yaplmas yoluna gidilmiştir. 

Kstlamalarn doğrudan üretim ve maliyetleri olumsuz etkilemesi, kanun, kalknma 

planlar, orta vadeli planlar vb. ulusal politika belgelerinde enerjide dşa bağmllğn 

azaltlarak yerli kaynaklarn enerji üretmek amacyla değerlendirilmesinin hedeflenmiş 

olmas sonucunda üretimde özel sektörü etkin klacak çözümler geliştirilmiştir.  

Bu bölümde, kömür üretiminin özel sektör tarafndan yaplmasna imkân sağlayan 

Kamu İhale Kanunu kapsamnda hizmet alm uygulamas, Maden Kanunu kapsamnda 

rodövans uygulamasnn hukuki alt yaps incelenmiştir.  

4.1. MADENCİLİK POLİTİKASININ ANALİZİ  

Madencilik sektöründe uygulanan üretim politikalarnn özellikle 1990’lar 

sonrasnda Kamu üretim politikalar da değişmiştir. Ayn şekilde Kamu yatrm planlar ve 

personel sistemleri de değişikliğe uğramştr. Yatrmlardaki daralma ve zaman içerisinde 

azalan personel sebebiyle üretimler de azalmş, dolaysyla maliyetler yükselerek Kamu 

Kurumlarnn hantal yaps daha belirgin hâle gelmiştir. Performans göstergelerinde de bu 

durum etkisini göstermiştir. Yeni personel istihdamndaki güçlükler, mevcut personelin 

ücret, özlük haklar ya da nitelikli eğitim bakmndan yeterli oranda desteklenmemesi ve 

yeni üretim teknolojilerinin uygulanmas için gerekli olan yatrm bütçesinin 

snrlandrlmas yönündeki genel politikalar doğrudan üretimi ve maliyetleri etkilemiştir.  

Yerli kaynaklarn dolaysyla linyit rezervlerinin değerlendirilmesine ve enerjide 

dşa bağmllğn azaltlmasna yönelik yaplmas gerekenler kanunlar ve çeşitli politika 

dokümanlarnda da yer almştr. 2001-2005 dönemine ilişkin Sekizinci Kalknma Plan’nda 

yerli fosil kaynaklarn kullanmna yönelim, 2007-2013 Dokuzuncu Kalknma Plan’nda 

enerji sürekliliğinin temini konularna yer verilmiştir. 2014-2018 dönemi Onuncu 

Kalknma Plannda yerli kaynaklarn en üst düzeyde kullanm hedefi ortaya konulmuştur. 

Yine bu planda yerli kaynak potansiyelinin tespitine yönelik arama çalşmalarnn 

artrlmas gereği üzerinde durulmuş ve yerli kaynaklara dayal enerji üretim program 

yaplmştr. Genel olarak yönelim; yerli kömürlerin elektrik üretimi amacyla daha fazla 
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değerlendirilmesinin sağlanmasdr. 

2013-2015 yllarn kapsayan Orta Vadeli Programda istikrarl büyümeyi sağlamak 

amacyla cari açğn sürdürülebilir bir seviyeye indirilmesi, enerjide yerli kaynaklarn 

paynn artrlmas, enerji verimliliğini sağlayc çalşmalarn desteklenerek ithalata olan 

bağmllğn azaltlmas hedeflenmektedir. Ayn öngörüler 2014-2016 orta vadeli 

programda da yer almaktadr. 

Türkiye’nin elektrik kaynak kullanm hedeflerini ortaya koyan ve elektrik 

üretiminde dşa bağmllğn azaltlmas amacn güden 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayl 

YPK Karar ile yaymlanan Elektrik Enerjisi Piyasas ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesi’nde yerli kaynaklarn paynn artrlmas öncelikli hedef olup, linyit ve taşkömürü 

kaynaklarnn 2023 ylna kadar elektrik enerjisi üretimi amacyla değerlendirilmiş olmas 

hedeflenmektedir.  

Tüm bu politikalara paralel olarak üretimi arttrmak için getirilen alternatif 

çözümlerle, üretim uygulamalar da değişiklik göstermiştir. Yatrm ve personel kst ile 

gün geçtikçe azalan kamu üretimi farkl yöntemlerle yerini özel sektör çalşmalarna 

brakmaya başlamştr. Kald ki elektrik üretiminin serbestleşmesi yönünde uygulanan 

politikalar nedeniyle santral projelerinin özel sektör tarafndan gerçekleştirilmesi hedefi de 

zaman içinde gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda Kamu Kurumlarnda da Kamu ihale 

Kanunu kapsamnda hizmet alm ve ayrca Maden Kanunu kapsamnda rodövans 

uygulamalar yoluyla özel sektör tarafndan kömür üretimi yaplmaktadr. 

4.2. HİZMET ALIMI UYGULAMASI 

Günümüzde idarelerin ihtiyaç duyduklar mal ve hizmet almlar ile yapm işlerinin 

özel hukuk kişileri eliyle gördürülmesi usulü oldukça yaygnlaşmştr. İdareler yapacaklar 

sözleşmelerde, özel hukuk kişileri arasnda akdedilen sözleşmelerin aksine, sözleşmenin 

karş tarafn belirleme hususunda tam bir serbestiye sahip değildirler. Nitekim, kamu 

almlarnn ekonomik büyüklüğü ve piyasa üzerinde meydana getirdiği etki nedeniyle; 

rekabetin ve eşit muamele ilkesinin sağlanmas ve bunun sonucu olarak kamu 

kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmas maksadyla, yeknesak hâle getirilmiş ihale 

usulleri düzenlenmiştir. 

Ülkemizde kamu harcamas yaplmasn gerektiren mal ve hizmet almlar ile yapm 

işlerine ilişkin ihaleler 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yaplmakta olup, ihalelerde 
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almlarnn ekonomik büyüklüğü ve piyasa üzerinde meydana getirdiği etki nedeniyle; 

rekabetin ve eşit muamele ilkesinin sağlanmas ve bunun sonucu olarak kamu 

kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmas maksadyla, yeknesak hâle getirilmiş ihale 
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uygulanacak usul ve esaslar Hizmet Alm İhale Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

4734 sayl Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yöntemlerine konu 

olacak işler tanmlanmştr. Buna göre, 

 “Yapm; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman, rhtm, liman, tersane, 

köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yap, boru iletim hatt, haberleşme ve enerji 

nakil hatt, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak slah, taşkn koruma 

ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarm, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, ykma, güçlendirme ve 

montaj işleri ile benzeri yapm işleri, 

Hizmet: Bakm ve onarm, taşma, haberleşme, sigorta, araştrma ve geliştirme, 

muhasebe, piyasa araştrmas ve anket, danşmanlk, mimarlk ve mühendislik, etüt ve 

proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan, tantm, basm ve yaym, 

temizlik, yemek hazrlama ve dağtm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve 

güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 

yönelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, taşnr ve taşnmaz mal ve haklarn 

kiralanmasn ve benzeri diğer hizmetleri, 

Mal : Satn alnan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşnr ve taşnmaz mal ve 

haklar,” ifade etmektedir. 

Ayn Kanunun “Temel İlkeler” başlkl 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna 

göre yaplacak ihalelerde; saydamlğ, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 

kamuoyu denetimini, ihtiyaçlarn uygun şartlarla ve zamannda karşlanmasn ve 

kaynaklarn verimli kullanlmasn sağlamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir 

doğal bir bağlant olmadğ sürece mal alm, hizmet alm ve yapm işleri bir arada ihale 

edilemez.” hükmü bulunmaktadr.  

Alma konu işin mal alm, hizmet alm veya yapm ihaleleri mevzuatndan 

hangisine göre yaplmas gerektiğini belirlemek için işin 4734 sayl Kanunun 4 üncü 

maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapm tanmlarndan hangisinin kapsamna girdiğinin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alm veya 

sadece hizmet alm veya sadece yapm işinden ibaret olmadğ, ihale konusu işin çeşitli 

ksmlar için tek başna ihale yaplmas hâlinde bu ksmlarn ayr ayr mal alm, hizmet 

alm veya yapm işleri kapsamnda olduğu durumlarn ortaya çkmas da söz konusudur. 
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uygulanacak usul ve esaslar Hizmet Alm İhale Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

4734 sayl Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yöntemlerine konu 

olacak işler tanmlanmştr. Buna göre, 

 “Yapm; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman, rhtm, liman, tersane, 

köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yap, boru iletim hatt, haberleşme ve enerji 

nakil hatt, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak slah, taşkn koruma 

ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarm, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, ykma, güçlendirme ve 

montaj işleri ile benzeri yapm işleri, 

Hizmet: Bakm ve onarm, taşma, haberleşme, sigorta, araştrma ve geliştirme, 

muhasebe, piyasa araştrmas ve anket, danşmanlk, mimarlk ve mühendislik, etüt ve 

proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan, tantm, basm ve yaym, 

temizlik, yemek hazrlama ve dağtm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve 

güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 

yönelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, taşnr ve taşnmaz mal ve haklarn 

kiralanmasn ve benzeri diğer hizmetleri, 
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kamuoyu denetimini, ihtiyaçlarn uygun şartlarla ve zamannda karşlanmasn ve 

kaynaklarn verimli kullanlmasn sağlamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir 

doğal bir bağlant olmadğ sürece mal alm, hizmet alm ve yapm işleri bir arada ihale 

edilemez.” hükmü bulunmaktadr.  

Alma konu işin mal alm, hizmet alm veya yapm ihaleleri mevzuatndan 

hangisine göre yaplmas gerektiğini belirlemek için işin 4734 sayl Kanunun 4 üncü 

maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapm tanmlarndan hangisinin kapsamna girdiğinin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alm veya 

sadece hizmet alm veya sadece yapm işinden ibaret olmadğ, ihale konusu işin çeşitli 

ksmlar için tek başna ihale yaplmas hâlinde bu ksmlarn ayr ayr mal alm, hizmet 

alm veya yapm işleri kapsamnda olduğu durumlarn ortaya çkmas da söz konusudur. 
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değerlendirilmesinin sağlanmasdr. 
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üretiminde dşa bağmllğn azaltlmas amacn güden 18.05.2009 tarih ve 2009/11 sayl 

YPK Karar ile yaymlanan Elektrik Enerjisi Piyasas ve Arz Güvenliği Strateji 
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uygulanacak usul ve esaslar Hizmet Alm İhale Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

4734 sayl Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yöntemlerine konu 

olacak işler tanmlanmştr. Buna göre, 
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köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yap, boru iletim hatt, haberleşme ve enerji 

nakil hatt, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak slah, taşkn koruma 

ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarm, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, ykma, güçlendirme ve 

montaj işleri ile benzeri yapm işleri, 

Hizmet: Bakm ve onarm, taşma, haberleşme, sigorta, araştrma ve geliştirme, 

muhasebe, piyasa araştrmas ve anket, danşmanlk, mimarlk ve mühendislik, etüt ve 

proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar plan, tantm, basm ve yaym, 

temizlik, yemek hazrlama ve dağtm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve 

güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine 

yönelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, taşnr ve taşnmaz mal ve haklarn 

kiralanmasn ve benzeri diğer hizmetleri, 

Mal : Satn alnan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşnr ve taşnmaz mal ve 

haklar,” ifade etmektedir. 

Ayn Kanunun “Temel İlkeler” başlkl 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna 

göre yaplacak ihalelerde; saydamlğ, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, 

kamuoyu denetimini, ihtiyaçlarn uygun şartlarla ve zamannda karşlanmasn ve 

kaynaklarn verimli kullanlmasn sağlamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir 

doğal bir bağlant olmadğ sürece mal alm, hizmet alm ve yapm işleri bir arada ihale 

edilemez.” hükmü bulunmaktadr.  

Alma konu işin mal alm, hizmet alm veya yapm ihaleleri mevzuatndan 

hangisine göre yaplmas gerektiğini belirlemek için işin 4734 sayl Kanunun 4 üncü 

maddesinde bulunan mal, hizmet ve yapm tanmlarndan hangisinin kapsamna girdiğinin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ihale konusu işin, sadece mal alm veya 

sadece hizmet alm veya sadece yapm işinden ibaret olmadğ, ihale konusu işin çeşitli 

ksmlar için tek başna ihale yaplmas hâlinde bu ksmlarn ayr ayr mal alm, hizmet 

alm veya yapm işleri kapsamnda olduğu durumlarn ortaya çkmas da söz konusudur. 
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4734 sayl Kanun’un 5’inci Maddesi’nin ikinci fkrasnda; “Aralarnda kabul 

edilebilir doğal bir bağlant olmadğ sürece mal alm, hizmet alm ve yapm işleri bir 

arada ihale edilemez.” hükmü ile, ihale konusu işin kapsamnn sadece mal alm, sadece 

hizmet alm veya sadece yapm işlerinden ibaret olmadğ istisnai haller öngörülmüş ve 

ihale konusu kapsamnda yer alan mal alm, hizmet alm ve yapm işlerinin “aralarnda 

doğal bir bağlant olmas” şartyla bir arada ihale edilebilmesine de imkan tannmştr.  

Bu kapsamda yeralt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas işi; 21.12.2009 tarih 

2009/DK.D-176 sayl Kamu İhale Kurulunun düzenleyici kararnda değerlendirilmiştir. 

Buna göre; aralarnda kabul edilebilir doğal bağlant olan bir ksm yapm işleri ile 

hizmetlerin bir arada ihale edilmesi gerektiği anlaşldğndan öncelikle ihale konusu işin 

esasl unsurunun tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadr. İdarelerce kömür temin etmek 

amacyla ihale edilen kömür çkartma işi kapsamnda maden ocağnda yeralt üretim 

yöntemi kullanlarak kömür çkarlmakta ve bu kömür yine yüklenici tarafndan idarenin 

gösterdiği teslim sahasna kadar taşnmaktadr. Bu üretimin gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan kuyular, galeriler, üretim panolar, bina ve tesisler, her türlü servis ve ana 

ulaşm yollarnn yapm ile makine ve teçhizatn temini, ksacas maden sahasnn 

işletmeye alnarak kömürün çkarlmas için gerekli her türlü alt yapnn oluşturulmas 

yükleniciye ait olmaktadr.  

Yeralt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas ihalesi kapsamnda kömüre ulaşlmas 

aşamasna kadar gerçekleştirilecek olan işlerin büyük bir ksm yapm işi niteliği taşmakla 

birlikte yaklaşk maliyet içerisindeki ağrlkl oranlarna bakldğnda, cevhere ulaşldktan 

sonra kömür çkarma faaliyetine ilişkin olarak yaplacak giderlerin yaklaşk maliyetin 

büyük bir ksmn teşkil ettiği, bunun da ötesinde idarenin asl amacnn bir yapm işinin 

gerçekleştirilmesi ve dolaysyla bir eser meydana getirmesi değil, kömür temin etmek 

olduğu, bu çerçevede söz konusu almda işletmecilik faaliyetinin ve dolaysyla alnacak 

hizmetin ön plana çktğ, 4734 sayl Kanunun 4. Maddesinde saylan yapm işleri arasnda 

yer almayan ve Kamu İhale Tebliği gereğince, yapm işleri arasnda ismen saylmayan bir 

işin yapm işi olarak kabul edilebilmesi için taşmas gereken koşullarn tümüne sahip 

olmayan “Yeralt üretim yöntemiyle kömür çkarma işinin” hizmet alm şeklinde ihale 

edilebilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

4.3. RODÖVANS UYGULAMASI 

Türk Dil Kurumu tarafndan yaynlanan madencilik terimleri klavuzuna göre 
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franszca kökenli olan rodövans kelimesinin Türkçe karşlğ üretim paydr. .(ng: royalty, 

fra: redevance) 

Rodövans uygulamasnn başlangç tarihi tam olarak tespit edilememiştir. 6309 

sayl maden kanununun yürürlükte olduğu 1985 tarihine kadarki süreçte, her maden için 

ayr ayr ruhsatlandrma yaplarak madenler genel olarak ruhsat sahiplerince 

çalştrldğndan ve ayrca 1978-1984 yllar arasnda en etkili hâli ile yürürlükte bulunan 

madenlerin devletleştirilmesi uygulamas nedeni ile devletleştirme yasasnda tarif edilen 

madenlerin büyük bir ksm devletçe işletildiğinden bu dönemde yaygn bir rodövans 

uygulamas olmamştr. 

15.06.1985 tarihinde 3213 sayl maden kanunu yürürlüğe girmesiyle madencilik 

sektöründe yeni bir dönem başlamştr. 3213 sayl kanunda alan snrlamas da 

olmadğndan maden ruhsat ile çok büyük alanlar kapatlmş, buradaki bütün madenlerin 

üretilmesi ruhsat sahibinin inisiyatifine braklmştr. Rodövans uygulamasn hzlandran 

ve yaygnlaştran en önemli neden budur. Özel sektörde ruhsat sahipleri kendi çalşmadğ 

sahay veya sahann bir kesimini Rodövans ile başka kişi ve firmalara vererek önemli ilave 

gelirler elde etmiş, kamu kesimi ise bu yöntemi hem ilave gelir elde etmek için hem de 

özelleştirme ve taşeronlaştrmann bir arac olarak kullanmştr. 

Her ne kadar Maden Kanunu ruhsat alan içinde ruhsat sahibinin çalşacağ 

öngörülerek hazrlanmş ise de, filli durum böyle olmamş, ruhsat sahipleri ruhsat alan 

içindeki maden alanlarn birbirinden ayrarak ticari anlaşmalar çerçevesinde Rodövans 

karşlğ işletmeye vermiştir. Bu durum Rodövans sözleşmelerinin saysnn ve Rodövansl 

sahalarda ihtilaflarn artmasna neden olmuş ve 16.11.1990 tarihinde Maden Kanunu 

Yönetmeliği’nin 32. Maddesine bir paragraf ilave edilerek, Rodövans sözleşmelerinin 

ETKB Maden Dairesi tarafndan onaylanmas zorunluluğu ve ayrca ihtilaflarn 

çözümünde Maden Dairesinin yetkili olacağna dair hükümler getirilmiştir. 

Bu düzenleme birçok açdan tartşlmştr. Öncelikle yasada yer almayan, yani yasal 

dayanağ olmayan ve yaygn bir şekilde uygulanan bir yöntem, yönetmelikte bir paragraf 

ilavesi ile düzenlenmeye çalşlmştr. Diğer taraftan, Maden Kanunu genel hükümleri ve 

yaptrmlar açsndan ruhsat sahibini esas alan, sahada ruhsat sahibince çalşlacağn 

öngören bir anlamda öznesi ruhsat sahibi olan bir yasadr. Bu nedenle Rodövans 

uygulamalarnda olduğu gibi sahada bir başka kişi ve kuruluş tarafndan çalşlmasna dair 

yönetmelikte yaplan düzenleme bu yönleri ile de yasa bütünlüğü ile uyumsuz bir 
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yönetmelikte yaplan düzenleme bu yönleri ile de yasa bütünlüğü ile uyumsuz bir 
255 

düzenleme olarak kalmştr.  

Ancak, 1990 ylnda yaplan bu düzenleme sonrasnda Rodövans uygulamas 

ksmen de olsa yasal statü kazandğndan Rodövans yöntemi ile işletmecilik daha da 
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madencilik faaliyetlerinden doğacak iş kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali 

ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin maden 

kanunundan doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.) ile Rodövans uygulamas yasal 

statü kazanmştr. 
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HUKUKİ ALT YAPISI 

Bu bölümde 4857 sayl İş Kanunu kapsamnda asl işveren alt işveren ilişkisine 

değinilerek, Rodövans ve hizmet alm uygulamalarnn hukuki çerçevesi verilmeye 

çalşlmştr. 
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Alt işverenliğe ilişkin hükümler 4857 sayl İş Kanununun 2. Maddesi ile Alt 
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İş Kanunu’nun 2/VI. maddesinde asl işveren-alt işveren ilişkisi tanmlanmştr. 
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4734 sayl Kanun’un 5’inci Maddesi’nin ikinci fkrasnda; “Aralarnda kabul 

edilebilir doğal bir bağlant olmadğ sürece mal alm, hizmet alm ve yapm işleri bir 

arada ihale edilemez.” hükmü ile, ihale konusu işin kapsamnn sadece mal alm, sadece 

hizmet alm veya sadece yapm işlerinden ibaret olmadğ istisnai haller öngörülmüş ve 

ihale konusu kapsamnda yer alan mal alm, hizmet alm ve yapm işlerinin “aralarnda 

doğal bir bağlant olmas” şartyla bir arada ihale edilebilmesine de imkan tannmştr.  

Bu kapsamda yeralt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas işi; 21.12.2009 tarih 

2009/DK.D-176 sayl Kamu İhale Kurulunun düzenleyici kararnda değerlendirilmiştir. 

Buna göre; aralarnda kabul edilebilir doğal bağlant olan bir ksm yapm işleri ile 

hizmetlerin bir arada ihale edilmesi gerektiği anlaşldğndan öncelikle ihale konusu işin 

esasl unsurunun tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadr. İdarelerce kömür temin etmek 

amacyla ihale edilen kömür çkartma işi kapsamnda maden ocağnda yeralt üretim 

yöntemi kullanlarak kömür çkarlmakta ve bu kömür yine yüklenici tarafndan idarenin 

gösterdiği teslim sahasna kadar taşnmaktadr. Bu üretimin gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan kuyular, galeriler, üretim panolar, bina ve tesisler, her türlü servis ve ana 

ulaşm yollarnn yapm ile makine ve teçhizatn temini, ksacas maden sahasnn 

işletmeye alnarak kömürün çkarlmas için gerekli her türlü alt yapnn oluşturulmas 

yükleniciye ait olmaktadr.  

Yeralt üretim yöntemi ile kömür çkarlmas ihalesi kapsamnda kömüre ulaşlmas 

aşamasna kadar gerçekleştirilecek olan işlerin büyük bir ksm yapm işi niteliği taşmakla 

birlikte yaklaşk maliyet içerisindeki ağrlkl oranlarna bakldğnda, cevhere ulaşldktan 

sonra kömür çkarma faaliyetine ilişkin olarak yaplacak giderlerin yaklaşk maliyetin 

büyük bir ksmn teşkil ettiği, bunun da ötesinde idarenin asl amacnn bir yapm işinin 

gerçekleştirilmesi ve dolaysyla bir eser meydana getirmesi değil, kömür temin etmek 

olduğu, bu çerçevede söz konusu almda işletmecilik faaliyetinin ve dolaysyla alnacak 

hizmetin ön plana çktğ, 4734 sayl Kanunun 4. Maddesinde saylan yapm işleri arasnda 

yer almayan ve Kamu İhale Tebliği gereğince, yapm işleri arasnda ismen saylmayan bir 

işin yapm işi olarak kabul edilebilmesi için taşmas gereken koşullarn tümüne sahip 

olmayan “Yeralt üretim yöntemiyle kömür çkarma işinin” hizmet alm şeklinde ihale 

edilebilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. 

4.3. RODÖVANS UYGULAMASI 

Türk Dil Kurumu tarafndan yaynlanan madencilik terimleri klavuzuna göre 
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franszca kökenli olan rodövans kelimesinin Türkçe karşlğ üretim paydr. .(ng: royalty, 

fra: redevance) 

Rodövans uygulamasnn başlangç tarihi tam olarak tespit edilememiştir. 6309 

sayl maden kanununun yürürlükte olduğu 1985 tarihine kadarki süreçte, her maden için 

ayr ayr ruhsatlandrma yaplarak madenler genel olarak ruhsat sahiplerince 

çalştrldğndan ve ayrca 1978-1984 yllar arasnda en etkili hâli ile yürürlükte bulunan 

madenlerin devletleştirilmesi uygulamas nedeni ile devletleştirme yasasnda tarif edilen 

madenlerin büyük bir ksm devletçe işletildiğinden bu dönemde yaygn bir rodövans 

uygulamas olmamştr. 

15.06.1985 tarihinde 3213 sayl maden kanunu yürürlüğe girmesiyle madencilik 

sektöründe yeni bir dönem başlamştr. 3213 sayl kanunda alan snrlamas da 

olmadğndan maden ruhsat ile çok büyük alanlar kapatlmş, buradaki bütün madenlerin 

üretilmesi ruhsat sahibinin inisiyatifine braklmştr. Rodövans uygulamasn hzlandran 

ve yaygnlaştran en önemli neden budur. Özel sektörde ruhsat sahipleri kendi çalşmadğ 

sahay veya sahann bir kesimini Rodövans ile başka kişi ve firmalara vererek önemli ilave 

gelirler elde etmiş, kamu kesimi ise bu yöntemi hem ilave gelir elde etmek için hem de 

özelleştirme ve taşeronlaştrmann bir arac olarak kullanmştr. 

Her ne kadar Maden Kanunu ruhsat alan içinde ruhsat sahibinin çalşacağ 

öngörülerek hazrlanmş ise de, filli durum böyle olmamş, ruhsat sahipleri ruhsat alan 

içindeki maden alanlarn birbirinden ayrarak ticari anlaşmalar çerçevesinde Rodövans 

karşlğ işletmeye vermiştir. Bu durum Rodövans sözleşmelerinin saysnn ve Rodövansl 

sahalarda ihtilaflarn artmasna neden olmuş ve 16.11.1990 tarihinde Maden Kanunu 

Yönetmeliği’nin 32. Maddesine bir paragraf ilave edilerek, Rodövans sözleşmelerinin 

ETKB Maden Dairesi tarafndan onaylanmas zorunluluğu ve ayrca ihtilaflarn 

çözümünde Maden Dairesinin yetkili olacağna dair hükümler getirilmiştir. 

Bu düzenleme birçok açdan tartşlmştr. Öncelikle yasada yer almayan, yani yasal 

dayanağ olmayan ve yaygn bir şekilde uygulanan bir yöntem, yönetmelikte bir paragraf 

ilavesi ile düzenlenmeye çalşlmştr. Diğer taraftan, Maden Kanunu genel hükümleri ve 

yaptrmlar açsndan ruhsat sahibini esas alan, sahada ruhsat sahibince çalşlacağn 

öngören bir anlamda öznesi ruhsat sahibi olan bir yasadr. Bu nedenle Rodövans 

uygulamalarnda olduğu gibi sahada bir başka kişi ve kuruluş tarafndan çalşlmasna dair 

yönetmelikte yaplan düzenleme bu yönleri ile de yasa bütünlüğü ile uyumsuz bir 
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düzenleme olarak kalmştr.  

Ancak, 1990 ylnda yaplan bu düzenleme sonrasnda Rodövans uygulamas 

ksmen de olsa yasal statü kazandğndan Rodövans yöntemi ile işletmecilik daha da 

yaygnlaşarak bütün madencilik alanlarnda kullanlan bir uygulama hâline gelmiştir. 

3213 sayl Maden Kanununda 2004 ylnda 5177 sayl Kanunla yaplan değişiklik 

ile Rodövans sözleşmelerinin ETKB Maden Dairesi tarafndan onaylanmas zorunluluğu 

kaldrlarak 1990 öncesinde olduğu gibi ticari akit statüsüne getirilmiştir.  

En son 10.06.2010 tarihinde 5995 Sayl Kanun ile Maden Kanunu’na eklenen Ek 

Madde-7 (Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda 

üçüncü kişilerle yapmş olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak 

madencilik faaliyetlerinden doğacak iş kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali 

ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin maden 

kanunundan doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.) ile Rodövans uygulamas yasal 

statü kazanmştr. 

4.4. ALT İŞVERENLİK, RODÖVANS VE HİZMET ALIMI UYGULAMASININ 

HUKUKİ ALT YAPISI 

Bu bölümde 4857 sayl İş Kanunu kapsamnda asl işveren alt işveren ilişkisine 

değinilerek, Rodövans ve hizmet alm uygulamalarnn hukuki çerçevesi verilmeye 

çalşlmştr. 

4.4.1. Alt İşverenlik 

Alt işverenliğe ilişkin hükümler 4857 sayl İş Kanununun 2. Maddesi ile Alt 

İşverenlik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

İş Kanunu’nun 2/VI. maddesinde asl işveren-alt işveren ilişkisi tanmlanmştr. 

Buna göre, bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardmc 

işlerinde veya asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlk gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş 

yerinde aldğ işte çalştran diğer işveren ile iş aldğ işveren arasnda kurulan ilişkiye asl 

işveren-alt işveren ilişkisi denir. 

- Alt İşverenlik Yönetmeliğinde ise; 

Bir işverenden, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 

yardmc işlerde veya asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
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nedenlerle uzmanlk gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini 

sadece bu iş yerinde aldğ işte çalştran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlar alt işveren;  

İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardmc işleri veya 

asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk 

gerektiren işleri diğer işverene veren, asl işte kendisi de işçi çalştran gerçek veya 

tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar asl işveren;  

Mal veya hizmet üretiminin esasn oluşturan iş asl iş; 

- İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber 

doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru 

olmayan ancak asl iş devam ettikçe devam eden ve asl işe bağml olan iş yardmc 

iş;  

- Mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarndan olan, işin niteliği gereği 

işletmenin kendi uzmanlğ dşnda ayr bir uzmanlk gerektiren iş işletmenin ve işin 

gereği teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektiren iş; 

 olarak tanmlanmştr.  

Yine İş Kanunu’nun 2/VI. maddesine göre, asl işveren-alt işveren ilişkisinde, asl 

işveren, alt işverenin işçilerine karş o iş yeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. 

İş Kanunu’nun 2/VII. Maddesi’ne göre ise, asl işverenin işçilerinin alt işveren 

tarafndan işe alnarak çalştrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya 

daha önce o iş yerinde çalştrlan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz, aksi hâlde ve 

genel olarak asl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaal işleme dayandğ kabul edilerek 

alt işverenin işçilerinin başlangçtan itibaren asl işverenin işçisi saylarak işlem görürler, 

işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren işler dşnda asl iş 

bölünerek alt işverenlere verilemez.  

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde de, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 

ilişkin asl işin bir bölümünde uzmanlk gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini/ 

daha önce o iş yerinde çalştrlan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini/ asl işveren 

işçilerinin alt işveren tarafndan işe alnarak haklar kstlanmak suretiyle çalştrlmaya 



‒ 259 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

255 

düzenleme olarak kalmştr.  

Ancak, 1990 ylnda yaplan bu düzenleme sonrasnda Rodövans uygulamas 

ksmen de olsa yasal statü kazandğndan Rodövans yöntemi ile işletmecilik daha da 

yaygnlaşarak bütün madencilik alanlarnda kullanlan bir uygulama hâline gelmiştir. 

3213 sayl Maden Kanununda 2004 ylnda 5177 sayl Kanunla yaplan değişiklik 

ile Rodövans sözleşmelerinin ETKB Maden Dairesi tarafndan onaylanmas zorunluluğu 

kaldrlarak 1990 öncesinde olduğu gibi ticari akit statüsüne getirilmiştir.  

En son 10.06.2010 tarihinde 5995 Sayl Kanun ile Maden Kanunu’na eklenen Ek 

Madde-7 (Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda 

üçüncü kişilerle yapmş olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak 

madencilik faaliyetlerinden doğacak iş kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali 

ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin maden 

kanunundan doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.) ile Rodövans uygulamas yasal 

statü kazanmştr. 

4.4. ALT İŞVERENLİK, RODÖVANS VE HİZMET ALIMI UYGULAMASININ 

HUKUKİ ALT YAPISI 

Bu bölümde 4857 sayl İş Kanunu kapsamnda asl işveren alt işveren ilişkisine 

değinilerek, Rodövans ve hizmet alm uygulamalarnn hukuki çerçevesi verilmeye 

çalşlmştr. 

4.4.1. Alt İşverenlik 

Alt işverenliğe ilişkin hükümler 4857 sayl İş Kanununun 2. Maddesi ile Alt 

İşverenlik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

İş Kanunu’nun 2/VI. maddesinde asl işveren-alt işveren ilişkisi tanmlanmştr. 

Buna göre, bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardmc 

işlerinde veya asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlk gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş 

yerinde aldğ işte çalştran diğer işveren ile iş aldğ işveren arasnda kurulan ilişkiye asl 

işveren-alt işveren ilişkisi denir. 

- Alt İşverenlik Yönetmeliğinde ise; 

Bir işverenden, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 

yardmc işlerde veya asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
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nedenlerle uzmanlk gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini 

sadece bu iş yerinde aldğ işte çalştran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği 

olmayan kurum ve kuruluşlar alt işveren;  

İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardmc işleri veya 

asl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk 

gerektiren işleri diğer işverene veren, asl işte kendisi de işçi çalştran gerçek veya 

tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar asl işveren;  

Mal veya hizmet üretiminin esasn oluşturan iş asl iş; 

- İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber 

doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru 

olmayan ancak asl iş devam ettikçe devam eden ve asl işe bağml olan iş yardmc 

iş;  

- Mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarndan olan, işin niteliği gereği 

işletmenin kendi uzmanlğ dşnda ayr bir uzmanlk gerektiren iş işletmenin ve işin 

gereği teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektiren iş; 

 olarak tanmlanmştr.  

Yine İş Kanunu’nun 2/VI. maddesine göre, asl işveren-alt işveren ilişkisinde, asl 

işveren, alt işverenin işçilerine karş o iş yeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş 

sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. 

İş Kanunu’nun 2/VII. Maddesi’ne göre ise, asl işverenin işçilerinin alt işveren 

tarafndan işe alnarak çalştrlmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar kstlanamaz veya 

daha önce o iş yerinde çalştrlan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz, aksi hâlde ve 

genel olarak asl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaal işleme dayandğ kabul edilerek 

alt işverenin işçilerinin başlangçtan itibaren asl işverenin işçisi saylarak işlem görürler, 

işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren işler dşnda asl iş 

bölünerek alt işverenlere verilemez.  

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde de, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 

ilişkin asl işin bir bölümünde uzmanlk gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini/ 

daha önce o iş yerinde çalştrlan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini/ asl işveren 

işçilerinin alt işveren tarafndan işe alnarak haklar kstlanmak suretiyle çalştrlmaya 
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devam ettirilmesini/ kamusal yükümlülüklerden kaçnmak veya işçilerin iş sözleşmesi, 

toplu iş sözleşmesi yahut çalşma mevzuatndan kaynaklanan haklarn kstlamak ya da 

ortadan kaldrmak gibi taraflarn gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri ihtiva eden 

sözleşmeler muvazaa olarak tarif edilmiştir. 

4.4.2. Rodövans Uygulamasnn Hukuki Alt Yaps 

3213 sayl Maden Kanunu gereğince; alnan maden arama ve işletme ruhsatlarnn, 

ruhsat sahiplerince üçünçü kişilere maden sahalarnn işletilmesinin devredilmesi için 

yaplan sözleşmelere uygulamada Rodövans sözleşmesi denilmektedir. 

Rodövans sözleşmesinde, ruhsat sahibi, işletme iznini Rodövansçya devrederek 

karşlğnda Rodövansçdan, Rodövans bedeli denen pay almaktadr. Başka bir ifade ile 

Rodövans maden ruhsat sahalarnn hak sahibi tarafndan başkalarna süreli tahsisinde ton 

başna elde edilen maden haslat/kira geliri olarak tanmlanmaktadr. 

Rodövans sözleşmeleri ile, devletin hüküm ve tasarrufu altnda bulunan madenlerin 

arama ve işletme hakkn alan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletme hakkn Rodövans 

bedeli karşlğnda üçüncü kişilere devretmesi söz konusudur.  

5995 Sayl Baz Kanunlarda ve Maden Kanununda Değişiklik Yaplamasna Dair 

Kanun’la 3213 Sayl Maden Kanunu’na ilave edilen ek 7. madde ile, maden ruhsat 

sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda üçüncü kişilerle yapmş 

olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak madencilik faaliyetlerinden 

doğacak iş kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklarn 

Rodövansçya ait olduğu, ancak bu durumun ruhsat sahibinin maden kanunundan doğan 

sorumluluklarn ortadan kaldrmayacağ hüküm altna alnarak, Rodövansç ile ruhsat 

sahibi, ruhsattan doğan sorumluluklar dşnda birbirinden ayrlmş ve İş Kanununa ilişkin 

mali ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya yüklenmiştir. Ruhsat sahibi Maden Kanununa 

göre; Kanun gereği alnmas gereken orman irtifak-intifa gibi izinler, Ruhsata bağl olarak 

ÇED izinleri, teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve teknik eleman atanmas gibi ruhsat sahibi 

tarafndan yaplmas gereken hususlardan sorumlu tutulmaktadr.  

Konu ile ilgili olarak 11/07/2010 tarihinde TTK’nda meydana gelen bir kaza ile 

ilgili Yargtay 21. Hukuk Dairesinin 2013/11621E, 2013/21874 sayl Kararnda:  

“… Gerçekten bu yönüyle davann yasal dayanağ 5995 sayl Yasayla 24.06.2010 

tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayl Maden Kanununun ek 7. maddesidir. Anlan 
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düzenlemeye göre “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya 

tamamnda üçüncü kişilerle yapmş olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda 

yaplacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

idari, mali ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin 

Maden Kanunundan doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.” Söz konusu düzenleme 

11.07.2010 tarihinde yürürlüktedir. Davallar arasnda imzalanan Rodövans sözleşmesinin 

hükümleri dikkate alndğnda aralarndaki ilişkinin üst-alt işveren ilişkisi olarak 

yorumlanmas da mümkün değildir. “ denilmektedir.  

Ayrca; Rodövans sözleşmelerinden doğan taraflar arasndaki borçlar, 6098 Sayl 

Türk Borçlar Kanununun “Ürün Kiras” başlkl maddeleri altnda düzenlenmiştir. Yargtay 

14. Hukuk Dairesine göre Rodövans sözleşmesi, haslat kiras (Ürün kiras) sözleşmesinin

bir türüdür.  

4.4.3.Hizmet Alm Uygulamasnn Hukuki Alt Yaps 

Kamu kurumlarnda işçi almnn snrlandrlmas sebebiyle kamu işverenlerinin 

ihale yoluyla hizmetlerin yerine getirilmesi ve mal üretilmesi sklkla başvurulan bir yol 

hâline gelmiştir. Kamu işverenleri de 4734 sayl Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun 

hükümleri çerçevesinde hizmet alm sözleşmeleri yaparak kamu iş yerlerinde yükleniciler 

vastasyla işçi çalştrma yoluna gitmektedirler.  

Hizmet satn alnmas yoluyla üçüncü kişilere iş gördürebilecek kamu kurum ve 

kuruluşlar ile gördürebilecekleri işlerin kapsamna ilişkin temel çerçeveyi 4734 sayl 

Kamu İhale Kanunu oluşturmakta olup, bakm ve onarm, taşma, haberleşme, sigorta, 

araştrma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştrmas ve anket, danşmanlk, tantm, basm 

ve yaym, temizlik, yemek hazrlama ve dağtm, toplant, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar 

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazlm hizmetleri, taşnr mal ve haklarn kiralanmas 

vb. diğer hizmetler bu kanun kapsamndaki kamu kurum ve kuruluşlarnca hizmet satn 

alnmas yoluyla gördürülebilmektedir. 

4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun, “idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas hâlinde, bu Kanunda 

belirtilen hizmetler için ihaleye çklabileceğini, danşmanlk hizmet alm ihalelerinde, 

istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas şartnn aranmayacağn” 

hüküm altna alan 62. Maddesinin (e) bendi, en son, Kanunun yayn tarihinden itibaren 4 
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devam ettirilmesini/ kamusal yükümlülüklerden kaçnmak veya işçilerin iş sözleşmesi, 

toplu iş sözleşmesi yahut çalşma mevzuatndan kaynaklanan haklarn kstlamak ya da 

ortadan kaldrmak gibi taraflarn gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri ihtiva eden 

sözleşmeler muvazaa olarak tarif edilmiştir. 

4.4.2. Rodövans Uygulamasnn Hukuki Alt Yaps 

3213 sayl Maden Kanunu gereğince; alnan maden arama ve işletme ruhsatlarnn, 

ruhsat sahiplerince üçünçü kişilere maden sahalarnn işletilmesinin devredilmesi için 

yaplan sözleşmelere uygulamada Rodövans sözleşmesi denilmektedir. 

Rodövans sözleşmesinde, ruhsat sahibi, işletme iznini Rodövansçya devrederek 

karşlğnda Rodövansçdan, Rodövans bedeli denen pay almaktadr. Başka bir ifade ile 

Rodövans maden ruhsat sahalarnn hak sahibi tarafndan başkalarna süreli tahsisinde ton 

başna elde edilen maden haslat/kira geliri olarak tanmlanmaktadr. 

Rodövans sözleşmeleri ile, devletin hüküm ve tasarrufu altnda bulunan madenlerin 

arama ve işletme hakkn alan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletme hakkn Rodövans 

bedeli karşlğnda üçüncü kişilere devretmesi söz konusudur.  

5995 Sayl Baz Kanunlarda ve Maden Kanununda Değişiklik Yaplamasna Dair 

Kanun’la 3213 Sayl Maden Kanunu’na ilave edilen ek 7. madde ile, maden ruhsat 

sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya tamamnda üçüncü kişilerle yapmş 

olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yaplacak madencilik faaliyetlerinden 

doğacak iş kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklarn 

Rodövansçya ait olduğu, ancak bu durumun ruhsat sahibinin maden kanunundan doğan 

sorumluluklarn ortadan kaldrmayacağ hüküm altna alnarak, Rodövansç ile ruhsat 

sahibi, ruhsattan doğan sorumluluklar dşnda birbirinden ayrlmş ve İş Kanununa ilişkin 

mali ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya yüklenmiştir. Ruhsat sahibi Maden Kanununa 

göre; Kanun gereği alnmas gereken orman irtifak-intifa gibi izinler, Ruhsata bağl olarak 

ÇED izinleri, teknik nezaretçi, daimi nezaretçi ve teknik eleman atanmas gibi ruhsat sahibi 

tarafndan yaplmas gereken hususlardan sorumlu tutulmaktadr.  

Konu ile ilgili olarak 11/07/2010 tarihinde TTK’nda meydana gelen bir kaza ile 

ilgili Yargtay 21. Hukuk Dairesinin 2013/11621E, 2013/21874 sayl Kararnda:  

“… Gerçekten bu yönüyle davann yasal dayanağ 5995 sayl Yasayla 24.06.2010 

tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayl Maden Kanununun ek 7. maddesidir. Anlan 
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düzenlemeye göre “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarnn bir ksmnda veya 

tamamnda üçüncü kişilerle yapmş olduklar Rodövans sözleşmelerinde, bu alanlarda 

yaplacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

idari, mali ve hukuki sorumluluklar Rodövansçya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin 

Maden Kanunundan doğan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.” Söz konusu düzenleme 

11.07.2010 tarihinde yürürlüktedir. Davallar arasnda imzalanan Rodövans sözleşmesinin 

hükümleri dikkate alndğnda aralarndaki ilişkinin üst-alt işveren ilişkisi olarak 

yorumlanmas da mümkün değildir. “ denilmektedir.  

Ayrca; Rodövans sözleşmelerinden doğan taraflar arasndaki borçlar, 6098 Sayl 

Türk Borçlar Kanununun “Ürün Kiras” başlkl maddeleri altnda düzenlenmiştir. Yargtay 

14. Hukuk Dairesine göre Rodövans sözleşmesi, haslat kiras (Ürün kiras) sözleşmesinin

bir türüdür.  

4.4.3.Hizmet Alm Uygulamasnn Hukuki Alt Yaps 

Kamu kurumlarnda işçi almnn snrlandrlmas sebebiyle kamu işverenlerinin 

ihale yoluyla hizmetlerin yerine getirilmesi ve mal üretilmesi sklkla başvurulan bir yol 

hâline gelmiştir. Kamu işverenleri de 4734 sayl Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun 

hükümleri çerçevesinde hizmet alm sözleşmeleri yaparak kamu iş yerlerinde yükleniciler 

vastasyla işçi çalştrma yoluna gitmektedirler.  

Hizmet satn alnmas yoluyla üçüncü kişilere iş gördürebilecek kamu kurum ve 

kuruluşlar ile gördürebilecekleri işlerin kapsamna ilişkin temel çerçeveyi 4734 sayl 

Kamu İhale Kanunu oluşturmakta olup, bakm ve onarm, taşma, haberleşme, sigorta, 

araştrma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştrmas ve anket, danşmanlk, tantm, basm 

ve yaym, temizlik, yemek hazrlama ve dağtm, toplant, organizasyon, sergileme, 

koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar 

sistemlerine yönelik hizmetler ile yazlm hizmetleri, taşnr mal ve haklarn kiralanmas 

vb. diğer hizmetler bu kanun kapsamndaki kamu kurum ve kuruluşlarnca hizmet satn 

alnmas yoluyla gördürülebilmektedir. 

4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun, “idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas hâlinde, bu Kanunda 

belirtilen hizmetler için ihaleye çklabileceğini, danşmanlk hizmet alm ihalelerinde, 

istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas şartnn aranmayacağn” 

hüküm altna alan 62. Maddesinin (e) bendi, en son, Kanunun yayn tarihinden itibaren 4 



‒ 262 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
259 

ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 10.09.2014 tarihli 6552 Sayl “İş Kanunu İle Baz Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden 

Yaplandrlmasna Dair Kanun” un 10.maddesi ile değiştirilerek, idarelerin bu Kanunda 

tanmlanan hizmetlerden personel çalştrlmasna dayal hizmet almlarnda, idarelerce 

kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda 

olmamas hâlinde personel çalştrlmasna dayal yardmc işlere ilişkin hizmetler ile 

idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat ile 4857 sayl Kanunun 2 nci 

maddesinin yedinci fkras esas alnmak suretiyle, idareye ait bir iş yerinde yürütülen asl 

işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren 

işlerde hizmet alm ihalesine çklabileceği, danşmanlk hizmet alm ihalelerinde istihdam 

edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas şartnn aranmayacağ hüküm altna 

alnmştr 

4857 sayl İş Kanunu’nun 2. Maddesinin sekiz ve dokuzuncu fkralarnda ise; 

Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanlarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlar ile 

bunlarn doğrudan veya dolayl olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklar 

ortaklklarda, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, 

hizmet alm amacyla yaplan sözleşmeler gereğince, yükleniciler araclğyla 

çalştrlanlar, yükleniciler dşnda kalan işverenler tarafndan çalştrlanlar ile sözleşme 

yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalşanlarn, bu şekilde çalşmş 

olmalarna dayanarak; çalştrldklar kamu iş yerlerindeki kadro veya pozisyonlara 

atanmaya ve bu iş yerlerinin kadro ve pozisyonlarnda çalşanlar için toplu iş sözleşmesi, 

personel kanunlar veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü mali 

haklar ve sosyal yardmlardan yararlanmaya hak kazanamayacaklar hüküm altna alnarak, 

hizmet almna dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alnacak kişilerin 

belirlenmesi ve işten çkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşlar ve ortaklklarna 

braklmas ile hizmet alm sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak ayn iş 

yerinde daha önce çalşmş olanlarn çalştrlmasna devam olunmas yönünde hükümler 

konulamayacağ düzenlenmiştir.  

4.5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYNAKÇA 

04.01.2002 Tarihli ve Kamu İhale Kanunu 

04.06.1985 Tarihli ve 3213 Sayl Maden Kanunu 
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06.11.2010 Tarih ve 27751 Sayl R.G Maden Kanunu Yönetmeliği 

10.09.2014 Tarihli ve İş Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna 

Dair Kanun 

22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayl İş Kanunu 

27.09.2008 Tarih ve-27010 Sayl R.G. Alt İşverenlik Yönetmeliği 

Güleşci Y (2013), Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamas, Adalet 

Yaynevi-Ankara. 

Yargtay 14. Hukuk Dairesi 20/02/2007 gün ve E.2007/111, K.2007/1552 
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ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 10.09.2014 tarihli 6552 Sayl “İş Kanunu İle Baz Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden 

Yaplandrlmasna Dair Kanun” un 10.maddesi ile değiştirilerek, idarelerin bu Kanunda 

tanmlanan hizmetlerden personel çalştrlmasna dayal hizmet almlarnda, idarelerce 

kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda 

olmamas hâlinde personel çalştrlmasna dayal yardmc işlere ilişkin hizmetler ile 

idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat ile 4857 sayl Kanunun 2 nci 

maddesinin yedinci fkras esas alnmak suretiyle, idareye ait bir iş yerinde yürütülen asl 

işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren 

işlerde hizmet alm ihalesine çklabileceği, danşmanlk hizmet alm ihalelerinde istihdam 

edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas şartnn aranmayacağ hüküm altna 

alnmştr 

4857 sayl İş Kanunu’nun 2. Maddesinin sekiz ve dokuzuncu fkralarnda ise; 

Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanlarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlar ile 

bunlarn doğrudan veya dolayl olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduklar 

ortaklklarda, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, 

hizmet alm amacyla yaplan sözleşmeler gereğince, yükleniciler araclğyla 

çalştrlanlar, yükleniciler dşnda kalan işverenler tarafndan çalştrlanlar ile sözleşme 

yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalşanlarn, bu şekilde çalşmş 

olmalarna dayanarak; çalştrldklar kamu iş yerlerindeki kadro veya pozisyonlara 

atanmaya ve bu iş yerlerinin kadro ve pozisyonlarnda çalşanlar için toplu iş sözleşmesi, 

personel kanunlar veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü mali 

haklar ve sosyal yardmlardan yararlanmaya hak kazanamayacaklar hüküm altna alnarak, 

hizmet almna dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alnacak kişilerin 

belirlenmesi ve işten çkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşlar ve ortaklklarna 

braklmas ile hizmet alm sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak ayn iş 

yerinde daha önce çalşmş olanlarn çalştrlmasna devam olunmas yönünde hükümler 

konulamayacağ düzenlenmiştir.  

4.5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAYNAKÇA 

04.01.2002 Tarihli ve Kamu İhale Kanunu 

04.06.1985 Tarihli ve 3213 Sayl Maden Kanunu 
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06.11.2010 Tarih ve 27751 Sayl R.G Maden Kanunu Yönetmeliği 

10.09.2014 Tarihli ve İş Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yaplmas ile Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna 

Dair Kanun 

22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayl İş Kanunu 

27.09.2008 Tarih ve-27010 Sayl R.G. Alt İşverenlik Yönetmeliği 

Güleşci Y (2013), Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamas, Adalet 

Yaynevi-Ankara. 

Yargtay 14. Hukuk Dairesi 20/02/2007 gün ve E.2007/111, K.2007/1552 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SOMA EYNEZ SAHASININ İHALE SÜRECİ 

Ülkemizin enerji talebinin yerli kaynaklarmzdan karşlanma orann artrmaya 

yönelik olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Manisa ili 

Soma ilçesi dâhilinde İR: 4009 ruhsat no’lu kömür sahasnda rezervin ekonomik bir 

şekilde üretilerek; elektrik, snma ve sanayi sektöründe değerlendirilmesini sağlamak 

amacyla hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR : 4009 ruhsat alan içerisinde mevkii 

ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn, TKİ Yönetim Kurulu 

üretilecek kömürü almak kaydyla üçüncü şahslara işlettirilmesi karar doğrultusunda, 

4734 sayl Kanun kapsamnda hizmet alm ihalesi yöntemi ile “Ege Linyitleri Müessese 

Müdürlüğü, Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak Kaydyla IR 

4009 ruhsat sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş sahalardan 

termin programna bağl olarak hazrlk döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme 

döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere 

toplam 15.000.000 ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik 

şartnamede tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait kömür üretme işi” nin ihalesi 

28.06.2006 tarihinde yaplmştr. Belirtilen kömür üretme işinin, Demir Export AŞ/Aksu 

Madencilik AŞ ortak girişimi ile Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ’nin 

istekli olarak katldğ ihale sonucunda, ihale mevzuat gereğince yaklaşk maliyetin altnda 

bedel teklif eden Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ’ye verilmesi 

30.06.2006 tarihinde ihale yetkilisince uygun onaylanmştr. 

Bu bölümde, Soma Eynez Yer alt sahasnn ihale sürecine ilişkin çalşmalardan 

bahsedilerek, Soma Eynez Yer alt sahasnn Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. 

Tic. AŞ tarafndan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devrine kadarki sürede sahada yaptğ 

çalşmalara ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devir sürecine, en son olarak ise, Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’ye devir tarihi 30.10.2009 tarihinden Kazann meydana geldiği tarih 

olan 13.05.2014 tarihine kadar Soma Kömür İşletmeleri AŞ firmasnn sahada yaptğ 

çalşmalara yer verilmiştir.  

5.1. TKİ TARAFINDAN SAHANIN İŞLETİLDİĞİ DÖNEM 

“TKİ Kurumunun 233 sayl KHK kapsamnda karllk, verimlilik prensipleri 

çerçevesinde iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek zorunda olan iktisadi 

Devlet Teşekkülü olmas, 233 sayl KHK ile sakl tutulan hususlar dşnda özel hukuk 

262 

hükümlerine tabi olmas, sorumluluğunun sermayesi ile snrl bulunmas, Yönetim 

Kurulu’nun Kanun, Tüzük, Yönetmelik Kalknma Plan ve Yllk Programlar çerçevesinde 

teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararlar almakla görevli ve yetkili olmas ve; 

Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2001 tarih ve 2001/3151 sayl kararnamesinin ekinde 

yer alan “Üretim yapmayan veya verimli çalşmas mümkün görülmeyen üretim 

birimlerinin yeniden değerlendirilerek buralardaki atl personelin diğer üretim birimlerine 

kaydrlmas” karar doğrultusunda, 

İleriki yllarda üretim skntsna düşülmemesi, mevcut yeralt teçhizatn atl 

vaziyette kalmamas, Eynez sahasndaki toplam rezervin %80’ini teşkil eden yeralt 

rezervlerinin açk ocak rezervleri ile dengeli tüketilmesi için; 

1-Üretim maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle yllardr zarar eden ve ekonomik 

olarak işletilemeyerek Kuruma ve Milli Ekonomiye yük olan, Eynez Yeralt İşletmemizin 

kapatlmasna, 

2-İşletmecinin pano hazrlğn yapana kadar üretimde kesintiye neden olmamak 

için mevcut panolarda üretime devam etmesi kayd ile, Soma Eynez yer alt İşletmemizin 

Açk ocak snrlar dşnda kalan ksmnn mevcut tesis ve teçhizatlarla birlikte üretilecek 

kömürü almak kayd ile 3. şahslarca işlettirilmesine, 

 karar verilmiştir. 

Kurumca; hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR:4009 ruhsat alan içerisinde 

mevkii ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn Rodövans pay 

verilerek, kalan üretimden İdarenin talebi hâlinde bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak 

işletilmesi işinin ihale hazrlk dosyas hazrlanmştr. 

Konu ile ilgili olarak hukuki değerlendirmede, TKİ Kurumu üretilecek kömürü 

almak kaydyla üçüncü şahslara işlettirilmesi karar doğrultusunda, uygulanmas gereken 

en uygun yöntemin 4734 sayl kanun kapsamnda Hizmet Alm İhalesi veya 3996 sayl 

kanun kapsamnda Yap-İşlet-Devret modeli olmas gerektiği görüş ve kanaatine varmştr. 

Ülkemizin enerji talebinin yerli kaynaklarmzdan karşlanma orann artrmaya 

yönelik olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Manisa ili 

Soma ilçesi dâhilinde İR: 4009 ruhsat no’lu kömür sahasnda rezervin ekonomik bir 

şekilde üretilerek; elektrik, snma ve sanayi sektöründe değerlendirilmesini sağlamak 

amacyla hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR: 4009 ruhsat alan içerisinde mevkii 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SOMA EYNEZ SAHASININ İHALE SÜRECİ 

Ülkemizin enerji talebinin yerli kaynaklarmzdan karşlanma orann artrmaya 

yönelik olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Manisa ili 

Soma ilçesi dâhilinde İR: 4009 ruhsat no’lu kömür sahasnda rezervin ekonomik bir 

şekilde üretilerek; elektrik, snma ve sanayi sektöründe değerlendirilmesini sağlamak 

amacyla hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR : 4009 ruhsat alan içerisinde mevkii 

ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn, TKİ Yönetim Kurulu 

üretilecek kömürü almak kaydyla üçüncü şahslara işlettirilmesi karar doğrultusunda, 

4734 sayl Kanun kapsamnda hizmet alm ihalesi yöntemi ile “Ege Linyitleri Müessese 

Müdürlüğü, Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak Kaydyla IR 

4009 ruhsat sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş sahalardan 

termin programna bağl olarak hazrlk döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme 

döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere 

toplam 15.000.000 ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik 

şartnamede tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait kömür üretme işi” nin ihalesi 

28.06.2006 tarihinde yaplmştr. Belirtilen kömür üretme işinin, Demir Export AŞ/Aksu 

Madencilik AŞ ortak girişimi ile Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ’nin 

istekli olarak katldğ ihale sonucunda, ihale mevzuat gereğince yaklaşk maliyetin altnda 

bedel teklif eden Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ’ye verilmesi 

30.06.2006 tarihinde ihale yetkilisince uygun onaylanmştr. 

Bu bölümde, Soma Eynez Yer alt sahasnn ihale sürecine ilişkin çalşmalardan 

bahsedilerek, Soma Eynez Yer alt sahasnn Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. 

Tic. AŞ tarafndan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devrine kadarki sürede sahada yaptğ 

çalşmalara ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devir sürecine, en son olarak ise, Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ’ye devir tarihi 30.10.2009 tarihinden Kazann meydana geldiği tarih 

olan 13.05.2014 tarihine kadar Soma Kömür İşletmeleri AŞ firmasnn sahada yaptğ 

çalşmalara yer verilmiştir.  

5.1. TKİ TARAFINDAN SAHANIN İŞLETİLDİĞİ DÖNEM 

“TKİ Kurumunun 233 sayl KHK kapsamnda karllk, verimlilik prensipleri 

çerçevesinde iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek zorunda olan iktisadi 

Devlet Teşekkülü olmas, 233 sayl KHK ile sakl tutulan hususlar dşnda özel hukuk 
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hükümlerine tabi olmas, sorumluluğunun sermayesi ile snrl bulunmas, Yönetim 

Kurulu’nun Kanun, Tüzük, Yönetmelik Kalknma Plan ve Yllk Programlar çerçevesinde 

teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararlar almakla görevli ve yetkili olmas ve; 

Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2001 tarih ve 2001/3151 sayl kararnamesinin ekinde 

yer alan “Üretim yapmayan veya verimli çalşmas mümkün görülmeyen üretim 

birimlerinin yeniden değerlendirilerek buralardaki atl personelin diğer üretim birimlerine 

kaydrlmas” karar doğrultusunda, 

İleriki yllarda üretim skntsna düşülmemesi, mevcut yeralt teçhizatn atl 

vaziyette kalmamas, Eynez sahasndaki toplam rezervin %80’ini teşkil eden yeralt 

rezervlerinin açk ocak rezervleri ile dengeli tüketilmesi için; 

1-Üretim maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle yllardr zarar eden ve ekonomik 

olarak işletilemeyerek Kuruma ve Milli Ekonomiye yük olan, Eynez Yeralt İşletmemizin 

kapatlmasna, 

2-İşletmecinin pano hazrlğn yapana kadar üretimde kesintiye neden olmamak 

için mevcut panolarda üretime devam etmesi kayd ile, Soma Eynez yer alt İşletmemizin 

Açk ocak snrlar dşnda kalan ksmnn mevcut tesis ve teçhizatlarla birlikte üretilecek 

kömürü almak kayd ile 3. şahslarca işlettirilmesine, 

 karar verilmiştir. 

Kurumca; hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR:4009 ruhsat alan içerisinde 

mevkii ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn Rodövans pay 

verilerek, kalan üretimden İdarenin talebi hâlinde bedeli karşlğ rüçhan hakk kullanlarak 

işletilmesi işinin ihale hazrlk dosyas hazrlanmştr. 

Konu ile ilgili olarak hukuki değerlendirmede, TKİ Kurumu üretilecek kömürü 

almak kaydyla üçüncü şahslara işlettirilmesi karar doğrultusunda, uygulanmas gereken 

en uygun yöntemin 4734 sayl kanun kapsamnda Hizmet Alm İhalesi veya 3996 sayl 

kanun kapsamnda Yap-İşlet-Devret modeli olmas gerektiği görüş ve kanaatine varmştr. 

Ülkemizin enerji talebinin yerli kaynaklarmzdan karşlanma orann artrmaya 

yönelik olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Manisa ili 

Soma ilçesi dâhilinde İR: 4009 ruhsat no’lu kömür sahasnda rezervin ekonomik bir 

şekilde üretilerek; elektrik, snma ve sanayi sektöründe değerlendirilmesini sağlamak 

amacyla hukuku TKİ uhdesinde kalmak kayd ile İR: 4009 ruhsat alan içerisinde mevkii 
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ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn, 4734 sayl kanun 

kapsamnda Hizmet Alm İhalesi yöntemi ile ihale edilebilmesine ilişkin ihale hazrlk 

dosyas tekrar düzenlenmiştir.  

Buna göre ihale gerekçeleri: 

1) Yerli Kömür Kaynaklarnn Kullanm: Rezerv yönünden yeterli miktarda 

kömüre sahip olmamza rağmen, üretim ve iyileştirme için gerekli yatrmlarn zamannda 

yaplamamş olmasndan dolay bugün kömür ithal eden bir ülke konumuna gelinmiş 

olmas, ilk olarak 1980’li yllarda, büyük kentlerimizdeki hava kirliliği gerekçesiyle 

başlatlan, yerli kömür kullanm yasağnn genişletilmesiyle, ithal edilen kömür miktar 

artarak 2004 ylnda 16.8 milyon tona, 2005 ylnda 17,5 milyon tona kadar ulaşmş 

olmas, 1989-2005 yllar arasnda ithal kömüre ödenen döviz miktarnn 9,7 milyar dolar 

civarnda olmas ve çok daha az rakamlarla kömür üretim ve kömür iyileştirme tesislerinin 

zamannda kurulmasyla hem yerli kaynaklarmzn ekonomiye kazandrlarak istihdam 

yaratlacağnn, hem de ithal kömüre ödenen dövizin yurt içinde kalacağnn düşünülmesi,  

2) Enerji Arz Güvenliği: Enerji ihtiyacnn %70’ini dşardan temin etmek 

durumunda olan bir ülke olarak, ithal kömürde olduğu gibi doğalgaza da ödediğimiz döviz 

miktarnn her yl katlanarak artmas, 2010’lu yllarda doğalgaz kullanm orannn %75 

seviyelerine çkarlmas üzerine yaplan hesaplar, Rusya ile Ukrayna arasnda yaşanan 

doğalgaz krizi ve İran-ABD arasnda yaşanan savaş gerginliği çerçevesinde bu durumun 

yeniden değerlendirilme zorunluluğu, İthal edilen doğalgazn % 66’snn elektrik 

üretiminde, %18’inin de snma sektöründe kullanlmas ve yaşanan doğalgaz krizleri 

dikkate alndğnda yerli kaynağn ve arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun 

düşünülmesi, 2005-2006 kş sezonunda yeterli doğalgaz sağlanamamas nedeni ile artan 

kş koşullarnda büyük sorunlarla karşlaşlmas, sorunun çözümünde doğalgaz ile çalşan 

otoprodüktör ve doğalgaz santrallerinde gaz kullanmnda ksntya gidilerek, linyite dayal 

termik santrallerde elektrik üretimine ağrlk verilmesi, böyle bir olayn ileriki yllarda 

uzun süreli bir krize dönüşmesi hâlinde, daha büyük sorunlarla karşlaşlabileceğinin 

düşünülmesi;  

 -Enerji üretimi gibi Türkiye’nin iç ve dş güvenliği, haberleşme, sağlk ve tüm 

sanayi sektörlerini doğrudan ilgilendiren stratejik bir piyasada enerjinin hem istenildiği 

anda bulunmasnn bir garantisi, hem de piyasadaki diğer oyuncularn spekülatif amaçl arz 

ve buna bağl fiyat hareketlerinin önlenmesi açsndan TKİ’nin işlevini devam ettirmesi, bu 
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nedenle TKİ’nin fonksiyonlarn tam olarak yerine getirebilmesi için de üretim miktarnn 

artrlmas gerekliliği;  

- Ülkemizin ihtiyac olan ucuz, sürekli ve güvenilir enerjinin sağlanmasnda yerli 

kaynaklarmzn kullanlmasnn kaçnlmaz bir gereklilik ve belli bir kaynağa bağml 

kalmadan kaynak çeşitliliğinin yaratlmasnn da öneminin vurgulanmas; 

3) SYDF için Sağlanan Kömürlerle Artan Pazar: Yerli enerji kaynaklarmzdan

biri olan ülkemiz linyit rezervinin % 30’unu bulunduran TKİ Kurumunun alt sl değere 

sahip kömürleri zenginleştirme faaliyetleri olmasna rağmen ithal kömürle yarşamamas, 

- Son yllarda, yerli kaynaklarmzn yeniden ön plana çkarlmasyla birlikte, bir 

taraftan Kurumun önderliğinde sürdürülen “Linyit Arama Projesi” çerçevesinde uzun 

yllardr ihmal edilen arama-etüt çalşmalarn canlandrlarak yeni kömür kaynaklar 

araştrlmaya başlanmas, diğer taraftan çevre kriterlerine uygun kaliteli ve ucuz snma 

amaçl kömürler yurt genelinde vatandaşn kullanmna sunulmas; bir taraftan Bakanlar 

Kurulu Karar ile 2003-2004 ve 2005 yllarnda yaklaşk 4,4 milyon fakir aileye 3 milyon 

ton kömür dağtlarak, diğer taraftan 2004 ylnda oluşturulan bayiilik sistemiyle ülke 

genelinde ucuz ve kaliteli kömürün halka ulaştrlmas neticesinde, sürekli artş gösteren 

ithal kömür miktarnn yatay bir seyir izlemeye başlamş olmas, bunun da döviz tasarrufu 

sağlamas, 

- Başta elektrik üretimi olmak üzere snma sektörü ile sanayinin ihtiyac olan 

kömürün üretilmesini sağlayan TKİ Kurumunun, 2005 ylnda 22,4 milyon tonu termik 

santrallere, 5,8 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, toplam 28,2 milyon ton kömür 

satşn gerçekleştirilmesi, 

-TKİ, T.C. Başbakanlk Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen ortak çalşmalar çerçevesinde fakir ailelere kömür yardm yaplmasna ilişkin 

Bakanlar Kurulunun 2003/6154 sayl karar gereğince 2003-2004 kş sezonunda 662.000 

ton, 2004/7298 sayl karar gereğince 2004-2005 kş sezonunda 1.047.000 ton, 2005-2006 

kş sezonu için 2005/8770 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereğince de 1.318.000 ton 

kömürün sevkiyat ve teslimat gerçekleştirilmiş olmas ve 2006 ylnda da 33 milyon ton 

üretim, 27 milyon tonu termik santrallere, 8,5 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, 

toplam 35,5 milyon ton kömür satşnn; 2006-2007 kş sezonunda yaklaşk 1,5 milyon ton 

kömürün fakir ailelere dağtmnn planlanmas,  

4) Kurumsal Hedefler: Kurumun 2010 ylna kadar snma ve sanayi amaçl
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ve snrlar koordinatlar ile belirtilen Maden İşletme Sahasnn, 4734 sayl kanun 

kapsamnda Hizmet Alm İhalesi yöntemi ile ihale edilebilmesine ilişkin ihale hazrlk 

dosyas tekrar düzenlenmiştir.  

Buna göre ihale gerekçeleri: 

1) Yerli Kömür Kaynaklarnn Kullanm: Rezerv yönünden yeterli miktarda 

kömüre sahip olmamza rağmen, üretim ve iyileştirme için gerekli yatrmlarn zamannda 

yaplamamş olmasndan dolay bugün kömür ithal eden bir ülke konumuna gelinmiş 

olmas, ilk olarak 1980’li yllarda, büyük kentlerimizdeki hava kirliliği gerekçesiyle 

başlatlan, yerli kömür kullanm yasağnn genişletilmesiyle, ithal edilen kömür miktar 

artarak 2004 ylnda 16.8 milyon tona, 2005 ylnda 17,5 milyon tona kadar ulaşmş 

olmas, 1989-2005 yllar arasnda ithal kömüre ödenen döviz miktarnn 9,7 milyar dolar 

civarnda olmas ve çok daha az rakamlarla kömür üretim ve kömür iyileştirme tesislerinin 

zamannda kurulmasyla hem yerli kaynaklarmzn ekonomiye kazandrlarak istihdam 

yaratlacağnn, hem de ithal kömüre ödenen dövizin yurt içinde kalacağnn düşünülmesi,  

2) Enerji Arz Güvenliği: Enerji ihtiyacnn %70’ini dşardan temin etmek 

durumunda olan bir ülke olarak, ithal kömürde olduğu gibi doğalgaza da ödediğimiz döviz 

miktarnn her yl katlanarak artmas, 2010’lu yllarda doğalgaz kullanm orannn %75 

seviyelerine çkarlmas üzerine yaplan hesaplar, Rusya ile Ukrayna arasnda yaşanan 

doğalgaz krizi ve İran-ABD arasnda yaşanan savaş gerginliği çerçevesinde bu durumun 

yeniden değerlendirilme zorunluluğu, İthal edilen doğalgazn % 66’snn elektrik 

üretiminde, %18’inin de snma sektöründe kullanlmas ve yaşanan doğalgaz krizleri 

dikkate alndğnda yerli kaynağn ve arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun 

düşünülmesi, 2005-2006 kş sezonunda yeterli doğalgaz sağlanamamas nedeni ile artan 

kş koşullarnda büyük sorunlarla karşlaşlmas, sorunun çözümünde doğalgaz ile çalşan 

otoprodüktör ve doğalgaz santrallerinde gaz kullanmnda ksntya gidilerek, linyite dayal 

termik santrallerde elektrik üretimine ağrlk verilmesi, böyle bir olayn ileriki yllarda 

uzun süreli bir krize dönüşmesi hâlinde, daha büyük sorunlarla karşlaşlabileceğinin 

düşünülmesi;  

 -Enerji üretimi gibi Türkiye’nin iç ve dş güvenliği, haberleşme, sağlk ve tüm 

sanayi sektörlerini doğrudan ilgilendiren stratejik bir piyasada enerjinin hem istenildiği 

anda bulunmasnn bir garantisi, hem de piyasadaki diğer oyuncularn spekülatif amaçl arz 

ve buna bağl fiyat hareketlerinin önlenmesi açsndan TKİ’nin işlevini devam ettirmesi, bu 
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nedenle TKİ’nin fonksiyonlarn tam olarak yerine getirebilmesi için de üretim miktarnn 

artrlmas gerekliliği;  

- Ülkemizin ihtiyac olan ucuz, sürekli ve güvenilir enerjinin sağlanmasnda yerli 

kaynaklarmzn kullanlmasnn kaçnlmaz bir gereklilik ve belli bir kaynağa bağml 

kalmadan kaynak çeşitliliğinin yaratlmasnn da öneminin vurgulanmas; 

3) SYDF için Sağlanan Kömürlerle Artan Pazar: Yerli enerji kaynaklarmzdan

biri olan ülkemiz linyit rezervinin % 30’unu bulunduran TKİ Kurumunun alt sl değere 

sahip kömürleri zenginleştirme faaliyetleri olmasna rağmen ithal kömürle yarşamamas, 

- Son yllarda, yerli kaynaklarmzn yeniden ön plana çkarlmasyla birlikte, bir 

taraftan Kurumun önderliğinde sürdürülen “Linyit Arama Projesi” çerçevesinde uzun 

yllardr ihmal edilen arama-etüt çalşmalarn canlandrlarak yeni kömür kaynaklar 

araştrlmaya başlanmas, diğer taraftan çevre kriterlerine uygun kaliteli ve ucuz snma 

amaçl kömürler yurt genelinde vatandaşn kullanmna sunulmas; bir taraftan Bakanlar 

Kurulu Karar ile 2003-2004 ve 2005 yllarnda yaklaşk 4,4 milyon fakir aileye 3 milyon 

ton kömür dağtlarak, diğer taraftan 2004 ylnda oluşturulan bayiilik sistemiyle ülke 

genelinde ucuz ve kaliteli kömürün halka ulaştrlmas neticesinde, sürekli artş gösteren 

ithal kömür miktarnn yatay bir seyir izlemeye başlamş olmas, bunun da döviz tasarrufu 

sağlamas, 

- Başta elektrik üretimi olmak üzere snma sektörü ile sanayinin ihtiyac olan 

kömürün üretilmesini sağlayan TKİ Kurumunun, 2005 ylnda 22,4 milyon tonu termik 

santrallere, 5,8 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, toplam 28,2 milyon ton kömür 

satşn gerçekleştirilmesi, 

-TKİ, T.C. Başbakanlk Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen ortak çalşmalar çerçevesinde fakir ailelere kömür yardm yaplmasna ilişkin 

Bakanlar Kurulunun 2003/6154 sayl karar gereğince 2003-2004 kş sezonunda 662.000 

ton, 2004/7298 sayl karar gereğince 2004-2005 kş sezonunda 1.047.000 ton, 2005-2006 

kş sezonu için 2005/8770 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereğince de 1.318.000 ton 

kömürün sevkiyat ve teslimat gerçekleştirilmiş olmas ve 2006 ylnda da 33 milyon ton 

üretim, 27 milyon tonu termik santrallere, 8,5 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, 

toplam 35,5 milyon ton kömür satşnn; 2006-2007 kş sezonunda yaklaşk 1,5 milyon ton 

kömürün fakir ailelere dağtmnn planlanmas,  

4) Kurumsal Hedefler: Kurumun 2010 ylna kadar snma ve sanayi amaçl



‒ 268 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
265 

kömür üretimini 12 milyon ton/yla çkarma hedefinin bulunmas; 

hususlarndan hareketle, üretim miktarnn artrlarak ülke enerjisinin yerli 

kaynaklardan ekonomik bir şekilde karşlanmasna katkda bulunmak amac ile ihale 

dosyas hazrlanmştr.  

Hazrlanan ihale dosyasna göre; 

1) Hazrlk dönemi 7 ay olup bu süre boyunca üretimde kesintiye neden olmamak

üzere hâlen üretim faaliyetlerini sürdüğü panodan itibaren +270/+250 kotlar arasnda 

yaklaşk 500 bin ton iyileştirilmiş kömür üretilecektir.  

2) İşletme dönemi hazrlk döneminden sonra başlayacak ve 10 yl olacaktr. Bu

dönem 1. ylda 1milyon ton kalan yllarda asgari 1,5 milyon ton kömür üretilecektir. 

Toplam üretilecek kömür miktar 15 milyon ton olacaktr. 

3) Üretilerek teslim alnacak kömürün baz kalorisi 2600 kcal/kg olacak, 3000

kaloriye kadar prim, 2200 kaloriye kadar ceza uygulanacaktr.  

4) 7 aylk hazrlk dönemi sonunda firma +200 kotunun altnda hazrlayacağ yeni

panolara geçecek ve işletme dönemi boyunca üretimi +200 kotu altnda sürdürecektir. 

5) Sahada mevcut ve 2006 yl rayiç bedeli 21.975.151 TL olan taşnr ve taşnmaz

malzemeler bedelsiz olarak bir tutanak ile işletmecinin kullanmna verilecektir. İş 

bittiğinde yada ihtiyaç kalmadğnda iade edilmeyen ya da bedelsiz kullanm teslim 

tutanağnda belirtilen hususlara uygun olarak iade edilmeyenlerin bedelleri, teslim 

tutanağnda belirtilen rayiç bedeller üzerinden İdarece tahsil edilecektir.  

İhale dosyasnda belirtilen hususlarn yannda: 

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan’nn Türkiye’nin her yerinde çevreye uygun ve

ucuz kömürleri halk ihtiyac için satacağn Kamuoyuna açklamas ve bu konuda TKİ 

Kurumuna gerekli direktiflerin verilmiş olmas, 

2) Türkiye sathna yaygn kömür satş yaplabilmesi için bayiilik sistemi kurularak

ihalesinin yaplmş ve uygulanyor olmas, 

3) 2006-2007 sezonunda, ithal kömürün yurt genelinde fahiş fiyatla satlmamas

için, planlanan kömürlerin yeterli miktarda, zamannda ve güvenilir olarak halka 

ulaştrlarak Türkiye genelinde kömür fiyatlarnda düzenleyici işlevinin üstlenilmiş olmas, 

4) Çevre ve Orman Bakanlğnca yaynlanan “Isnmadan Kaynaklanan Hava
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Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile bu 

yönetmeliğe uygun olan Soma havzas kömürlerine daha çok ihtiyaç olmas, satş 

sezonunda teshin ve sanayi kömürlerinde karşlaşlan darboğazn aşlmasna yardmc 

olacak olmas,  

5) Hükümetimizin muhtaç ailelere kömür temini konusunda Kurumu

görevlendirilmesi nedeniyle daha çok kaliteli kömüre ihtiyaç olmas, 

Sebepleri de dikkate alnarak ihaleye çklmasna karar verilmiştir. Bu ihale ile 

aşağdaki faydalar da hedeflenmiştir.  

1) Mevcut yeralt tesis, teçhizat ve galerilerimiz atl kalmamş olacaktr.

2) Havzann kömür politikalar etkin bir şekilde belirlenecektir.

3) Eynez sahasndaki kaliteli yeralt kömür rezervi yerli kaynak olarak devreye

girecektir. 

4) Havzann yaklaşk %80 rezervini oluşturan yeralt rezervlerinin açkocak

rezervleri ile dengeli tüketilmesine katk sağlayacaktr.  

5) Kurumca satn alnacak kömürün baz kalorisi 2.600 olacağndan, ykandktan

sonra bayilik sisteminde ve piyasa satşlarnda kullanlabilecektir. 

6) Ylda ilave 1,5 milyon ton üretim yaptrlarak kömür fiyatlarnda düzenleyici

işlevimize katk sağlanacaktr. 

7) Ylda yaklaşk 600 bin ton (2.600 baz kalori-6500 ithal kömür kalorisine göre) 10

ylda 6 milyon ton ithal kömür karşlğ kaynak yerli kömürümüzden karşlanacak, böylece 

bu kadar ithal kömür karşlğ dövizin yurtdşna çkmasna engel olunacaktr. 

8) Yer teslimini müteakip hemen kömür üretimine geçilebilecektir.

9) En az 1.700 kişinin geçimini sağladğ yeni bir istihdam kaps açlacaktr.

Tüm bu değerlendirmeler dikkate alnarak; Ege Linyitleri Müessese Müdürlüğü, 

Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak Kaydyla IR 4009 ruhsat 

sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş sahalardan termin 

programna bağl olarak hazrlk döneminde yaklaşk 500 bin ton, işletme döneminde 

asgari 1. yl 1 milyon ton/yl, 2. yldan itibaren 1,5 milyon ton/yl olmak üzere toplam 15 

milyon ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik şartnamede 

tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait kömür üretme işi ihalesi 28.06.2006 tarihinde 
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kömür üretimini 12 milyon ton/yla çkarma hedefinin bulunmas; 

hususlarndan hareketle, üretim miktarnn artrlarak ülke enerjisinin yerli 

kaynaklardan ekonomik bir şekilde karşlanmasna katkda bulunmak amac ile ihale 

dosyas hazrlanmştr.  

Hazrlanan ihale dosyasna göre; 

1) Hazrlk dönemi 7 ay olup bu süre boyunca üretimde kesintiye neden olmamak

üzere hâlen üretim faaliyetlerini sürdüğü panodan itibaren +270/+250 kotlar arasnda 

yaklaşk 500 bin ton iyileştirilmiş kömür üretilecektir.  

2) İşletme dönemi hazrlk döneminden sonra başlayacak ve 10 yl olacaktr. Bu

dönem 1. ylda 1milyon ton kalan yllarda asgari 1,5 milyon ton kömür üretilecektir. 

Toplam üretilecek kömür miktar 15 milyon ton olacaktr. 

3) Üretilerek teslim alnacak kömürün baz kalorisi 2600 kcal/kg olacak, 3000

kaloriye kadar prim, 2200 kaloriye kadar ceza uygulanacaktr.  

4) 7 aylk hazrlk dönemi sonunda firma +200 kotunun altnda hazrlayacağ yeni

panolara geçecek ve işletme dönemi boyunca üretimi +200 kotu altnda sürdürecektir. 

5) Sahada mevcut ve 2006 yl rayiç bedeli 21.975.151 TL olan taşnr ve taşnmaz

malzemeler bedelsiz olarak bir tutanak ile işletmecinin kullanmna verilecektir. İş 

bittiğinde yada ihtiyaç kalmadğnda iade edilmeyen ya da bedelsiz kullanm teslim 

tutanağnda belirtilen hususlara uygun olarak iade edilmeyenlerin bedelleri, teslim 

tutanağnda belirtilen rayiç bedeller üzerinden İdarece tahsil edilecektir.  

İhale dosyasnda belirtilen hususlarn yannda: 

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan’nn Türkiye’nin her yerinde çevreye uygun ve

ucuz kömürleri halk ihtiyac için satacağn Kamuoyuna açklamas ve bu konuda TKİ 

Kurumuna gerekli direktiflerin verilmiş olmas, 

2) Türkiye sathna yaygn kömür satş yaplabilmesi için bayiilik sistemi kurularak

ihalesinin yaplmş ve uygulanyor olmas, 

3) 2006-2007 sezonunda, ithal kömürün yurt genelinde fahiş fiyatla satlmamas

için, planlanan kömürlerin yeterli miktarda, zamannda ve güvenilir olarak halka 

ulaştrlarak Türkiye genelinde kömür fiyatlarnda düzenleyici işlevinin üstlenilmiş olmas, 

4) Çevre ve Orman Bakanlğnca yaynlanan “Isnmadan Kaynaklanan Hava
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nedenle TKİ’nin fonksiyonlarn tam olarak yerine getirebilmesi için de üretim miktarnn 

artrlmas gerekliliği;  

- Ülkemizin ihtiyac olan ucuz, sürekli ve güvenilir enerjinin sağlanmasnda yerli 

kaynaklarmzn kullanlmasnn kaçnlmaz bir gereklilik ve belli bir kaynağa bağml 

kalmadan kaynak çeşitliliğinin yaratlmasnn da öneminin vurgulanmas; 

3) SYDF için Sağlanan Kömürlerle Artan Pazar: Yerli enerji kaynaklarmzdan

biri olan ülkemiz linyit rezervinin % 30’unu bulunduran TKİ Kurumunun alt sl değere 

sahip kömürleri zenginleştirme faaliyetleri olmasna rağmen ithal kömürle yarşamamas, 

- Son yllarda, yerli kaynaklarmzn yeniden ön plana çkarlmasyla birlikte, bir 

taraftan Kurumun önderliğinde sürdürülen “Linyit Arama Projesi” çerçevesinde uzun 

yllardr ihmal edilen arama-etüt çalşmalarn canlandrlarak yeni kömür kaynaklar 

araştrlmaya başlanmas, diğer taraftan çevre kriterlerine uygun kaliteli ve ucuz snma 

amaçl kömürler yurt genelinde vatandaşn kullanmna sunulmas; bir taraftan Bakanlar 

Kurulu Karar ile 2003-2004 ve 2005 yllarnda yaklaşk 4,4 milyon fakir aileye 3 milyon 

ton kömür dağtlarak, diğer taraftan 2004 ylnda oluşturulan bayiilik sistemiyle ülke 

genelinde ucuz ve kaliteli kömürün halka ulaştrlmas neticesinde, sürekli artş gösteren 

ithal kömür miktarnn yatay bir seyir izlemeye başlamş olmas, bunun da döviz tasarrufu 

sağlamas, 

- Başta elektrik üretimi olmak üzere snma sektörü ile sanayinin ihtiyac olan 

kömürün üretilmesini sağlayan TKİ Kurumunun, 2005 ylnda 22,4 milyon tonu termik 

santrallere, 5,8 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, toplam 28,2 milyon ton kömür 

satşn gerçekleştirilmesi, 

-TKİ, T.C. Başbakanlk Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen ortak çalşmalar çerçevesinde fakir ailelere kömür yardm yaplmasna ilişkin 

Bakanlar Kurulunun 2003/6154 sayl karar gereğince 2003-2004 kş sezonunda 662.000 

ton, 2004/7298 sayl karar gereğince 2004-2005 kş sezonunda 1.047.000 ton, 2005-2006 

kş sezonu için 2005/8770 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereğince de 1.318.000 ton 

kömürün sevkiyat ve teslimat gerçekleştirilmiş olmas ve 2006 ylnda da 33 milyon ton 

üretim, 27 milyon tonu termik santrallere, 8,5 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, 

toplam 35,5 milyon ton kömür satşnn; 2006-2007 kş sezonunda yaklaşk 1,5 milyon ton 

kömürün fakir ailelere dağtmnn planlanmas,  

4) Kurumsal Hedefler: Kurumun 2010 ylna kadar snma ve sanayi amaçl
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yaplmştr.  

Yaplan ihaleye iki istekli katlmş, isteklilerden Demir Export AŞ Aksu 

Madencilik AŞ ortak girişimi 521.250.000 TL, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm 

San. Tic. AŞ 411.750.000 TL teklif bedelle vermiştir. İhalenin yaklaşk maliyetinin 

490.650.000 TL olduğu ve ihale mevzuat gereğince yaklaşk maliyetin altnda bedel teklif 

eden Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ ihale komisyonu tarafndan 

uygun bulunarak, ihale yetkilisinin oluruna sunulmuştur. İhale yetkilisince de 30.06.2006 

tarihinde ihalenin firmaya verilmesi onaylanmştr. 

5.2. SOMA EYNEZ SAHASINDA PARK TEKNİK FİRMASININ FAALİYETLERİ 

İhaleyi kazanan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile 

TKİ Kurumu arasnda 27.07.2006 tarihinde sözleşme imzalanmştr. Saha ihale tarihinden 

önce TKİ Kurumunca yaplmş hazrlk ve üretimleri gösterir plana (Şekil 5.1.) uygun 

olarak firmaya 11.08.2006 tarihinde yer teslimi yaplmş ve firma işe başlatlmştr.  

Firmann hazrlk dönemi +260/+250 kotlarnda 200 metre pano boyu ve 50 metre 

ayak boyu olan mekanize ayak ile 500 bin ton kömür üretileceği planlanmş olup 210 

takvim günü içerisinde bir taraftan kömür üretimi yaplrken diğer taraftan +200 kotu altna 

hazrlklarn yaplmas planlanmştr.  
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kömür üretimini 12 milyon ton/yla çkarma hedefinin bulunmas; 

hususlarndan hareketle, üretim miktarnn artrlarak ülke enerjisinin yerli 

kaynaklardan ekonomik bir şekilde karşlanmasna katkda bulunmak amac ile ihale 

dosyas hazrlanmştr.  

Hazrlanan ihale dosyasna göre; 

1) Hazrlk dönemi 7 ay olup bu süre boyunca üretimde kesintiye neden olmamak

üzere hâlen üretim faaliyetlerini sürdüğü panodan itibaren +270/+250 kotlar arasnda 

yaklaşk 500 bin ton iyileştirilmiş kömür üretilecektir.  

2) İşletme dönemi hazrlk döneminden sonra başlayacak ve 10 yl olacaktr. Bu

dönem 1. ylda 1milyon ton kalan yllarda asgari 1,5 milyon ton kömür üretilecektir. 

Toplam üretilecek kömür miktar 15 milyon ton olacaktr. 

3) Üretilerek teslim alnacak kömürün baz kalorisi 2600 kcal/kg olacak, 3000

kaloriye kadar prim, 2200 kaloriye kadar ceza uygulanacaktr.  

4) 7 aylk hazrlk dönemi sonunda firma +200 kotunun altnda hazrlayacağ yeni

panolara geçecek ve işletme dönemi boyunca üretimi +200 kotu altnda sürdürecektir. 

5) Sahada mevcut ve 2006 yl rayiç bedeli 21.975.151 TL olan taşnr ve taşnmaz

malzemeler bedelsiz olarak bir tutanak ile işletmecinin kullanmna verilecektir. İş 

bittiğinde yada ihtiyaç kalmadğnda iade edilmeyen ya da bedelsiz kullanm teslim 

tutanağnda belirtilen hususlara uygun olarak iade edilmeyenlerin bedelleri, teslim 

tutanağnda belirtilen rayiç bedeller üzerinden İdarece tahsil edilecektir.  

İhale dosyasnda belirtilen hususlarn yannda: 

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan’nn Türkiye’nin her yerinde çevreye uygun ve

ucuz kömürleri halk ihtiyac için satacağn Kamuoyuna açklamas ve bu konuda TKİ 

Kurumuna gerekli direktiflerin verilmiş olmas, 

2) Türkiye sathna yaygn kömür satş yaplabilmesi için bayiilik sistemi kurularak

ihalesinin yaplmş ve uygulanyor olmas, 

3) 2006-2007 sezonunda, ithal kömürün yurt genelinde fahiş fiyatla satlmamas

için, planlanan kömürlerin yeterli miktarda, zamannda ve güvenilir olarak halka 

ulaştrlarak Türkiye genelinde kömür fiyatlarnda düzenleyici işlevinin üstlenilmiş olmas, 

4) Çevre ve Orman Bakanlğnca yaynlanan “Isnmadan Kaynaklanan Hava

266 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile bu 

yönetmeliğe uygun olan Soma havzas kömürlerine daha çok ihtiyaç olmas, satş 

sezonunda teshin ve sanayi kömürlerinde karşlaşlan darboğazn aşlmasna yardmc 

olacak olmas,  

5) Hükümetimizin muhtaç ailelere kömür temini konusunda Kurumu

görevlendirilmesi nedeniyle daha çok kaliteli kömüre ihtiyaç olmas, 

Sebepleri de dikkate alnarak ihaleye çklmasna karar verilmiştir. Bu ihale ile 

aşağdaki faydalar da hedeflenmiştir.  

1) Mevcut yeralt tesis, teçhizat ve galerilerimiz atl kalmamş olacaktr.

2) Havzann kömür politikalar etkin bir şekilde belirlenecektir.

3) Eynez sahasndaki kaliteli yeralt kömür rezervi yerli kaynak olarak devreye

girecektir. 

4) Havzann yaklaşk %80 rezervini oluşturan yeralt rezervlerinin açkocak

rezervleri ile dengeli tüketilmesine katk sağlayacaktr.  

5) Kurumca satn alnacak kömürün baz kalorisi 2.600 olacağndan, ykandktan

sonra bayilik sisteminde ve piyasa satşlarnda kullanlabilecektir. 

6) Ylda ilave 1,5 milyon ton üretim yaptrlarak kömür fiyatlarnda düzenleyici

işlevimize katk sağlanacaktr. 

7) Ylda yaklaşk 600 bin ton (2.600 baz kalori-6500 ithal kömür kalorisine göre) 10

ylda 6 milyon ton ithal kömür karşlğ kaynak yerli kömürümüzden karşlanacak, böylece 

bu kadar ithal kömür karşlğ dövizin yurtdşna çkmasna engel olunacaktr. 

8) Yer teslimini müteakip hemen kömür üretimine geçilebilecektir.

9) En az 1.700 kişinin geçimini sağladğ yeni bir istihdam kaps açlacaktr.

Tüm bu değerlendirmeler dikkate alnarak; Ege Linyitleri Müessese Müdürlüğü, 

Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak Kaydyla IR 4009 ruhsat 

sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş sahalardan termin 

programna bağl olarak hazrlk döneminde yaklaşk 500 bin ton, işletme döneminde 

asgari 1. yl 1 milyon ton/yl, 2. yldan itibaren 1,5 milyon ton/yl olmak üzere toplam 15 

milyon ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik şartnamede 

tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait kömür üretme işi ihalesi 28.06.2006 tarihinde 
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kömür üretimini 12 milyon ton/yla çkarma hedefinin bulunmas; 

hususlarndan hareketle, üretim miktarnn artrlarak ülke enerjisinin yerli 

kaynaklardan ekonomik bir şekilde karşlanmasna katkda bulunmak amac ile ihale 

dosyas hazrlanmştr.  

Hazrlanan ihale dosyasna göre; 

1) Hazrlk dönemi 7 ay olup bu süre boyunca üretimde kesintiye neden olmamak

üzere hâlen üretim faaliyetlerini sürdüğü panodan itibaren +270/+250 kotlar arasnda 

yaklaşk 500 bin ton iyileştirilmiş kömür üretilecektir.  

2) İşletme dönemi hazrlk döneminden sonra başlayacak ve 10 yl olacaktr. Bu

dönem 1. ylda 1milyon ton kalan yllarda asgari 1,5 milyon ton kömür üretilecektir. 

Toplam üretilecek kömür miktar 15 milyon ton olacaktr. 

3) Üretilerek teslim alnacak kömürün baz kalorisi 2600 kcal/kg olacak, 3000

kaloriye kadar prim, 2200 kaloriye kadar ceza uygulanacaktr.  

4) 7 aylk hazrlk dönemi sonunda firma +200 kotunun altnda hazrlayacağ yeni

panolara geçecek ve işletme dönemi boyunca üretimi +200 kotu altnda sürdürecektir. 

5) Sahada mevcut ve 2006 yl rayiç bedeli 21.975.151 TL olan taşnr ve taşnmaz

malzemeler bedelsiz olarak bir tutanak ile işletmecinin kullanmna verilecektir. İş 

bittiğinde yada ihtiyaç kalmadğnda iade edilmeyen ya da bedelsiz kullanm teslim 

tutanağnda belirtilen hususlara uygun olarak iade edilmeyenlerin bedelleri, teslim 

tutanağnda belirtilen rayiç bedeller üzerinden İdarece tahsil edilecektir.  

İhale dosyasnda belirtilen hususlarn yannda: 

1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan’nn Türkiye’nin her yerinde çevreye uygun ve

ucuz kömürleri halk ihtiyac için satacağn Kamuoyuna açklamas ve bu konuda TKİ 

Kurumuna gerekli direktiflerin verilmiş olmas, 

2) Türkiye sathna yaygn kömür satş yaplabilmesi için bayiilik sistemi kurularak

ihalesinin yaplmş ve uygulanyor olmas, 

3) 2006-2007 sezonunda, ithal kömürün yurt genelinde fahiş fiyatla satlmamas

için, planlanan kömürlerin yeterli miktarda, zamannda ve güvenilir olarak halka 

ulaştrlarak Türkiye genelinde kömür fiyatlarnda düzenleyici işlevinin üstlenilmiş olmas, 

4) Çevre ve Orman Bakanlğnca yaynlanan “Isnmadan Kaynaklanan Hava
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nedenle TKİ’nin fonksiyonlarn tam olarak yerine getirebilmesi için de üretim miktarnn 

artrlmas gerekliliği;  

- Ülkemizin ihtiyac olan ucuz, sürekli ve güvenilir enerjinin sağlanmasnda yerli 

kaynaklarmzn kullanlmasnn kaçnlmaz bir gereklilik ve belli bir kaynağa bağml 

kalmadan kaynak çeşitliliğinin yaratlmasnn da öneminin vurgulanmas; 

3) SYDF için Sağlanan Kömürlerle Artan Pazar: Yerli enerji kaynaklarmzdan

biri olan ülkemiz linyit rezervinin % 30’unu bulunduran TKİ Kurumunun alt sl değere 

sahip kömürleri zenginleştirme faaliyetleri olmasna rağmen ithal kömürle yarşamamas, 

- Son yllarda, yerli kaynaklarmzn yeniden ön plana çkarlmasyla birlikte, bir 

taraftan Kurumun önderliğinde sürdürülen “Linyit Arama Projesi” çerçevesinde uzun 

yllardr ihmal edilen arama-etüt çalşmalarn canlandrlarak yeni kömür kaynaklar 

araştrlmaya başlanmas, diğer taraftan çevre kriterlerine uygun kaliteli ve ucuz snma 

amaçl kömürler yurt genelinde vatandaşn kullanmna sunulmas; bir taraftan Bakanlar 

Kurulu Karar ile 2003-2004 ve 2005 yllarnda yaklaşk 4,4 milyon fakir aileye 3 milyon 

ton kömür dağtlarak, diğer taraftan 2004 ylnda oluşturulan bayiilik sistemiyle ülke 

genelinde ucuz ve kaliteli kömürün halka ulaştrlmas neticesinde, sürekli artş gösteren 

ithal kömür miktarnn yatay bir seyir izlemeye başlamş olmas, bunun da döviz tasarrufu 

sağlamas, 

- Başta elektrik üretimi olmak üzere snma sektörü ile sanayinin ihtiyac olan 

kömürün üretilmesini sağlayan TKİ Kurumunun, 2005 ylnda 22,4 milyon tonu termik 

santrallere, 5,8 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, toplam 28,2 milyon ton kömür 

satşn gerçekleştirilmesi, 

-TKİ, T.C. Başbakanlk Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen ortak çalşmalar çerçevesinde fakir ailelere kömür yardm yaplmasna ilişkin 

Bakanlar Kurulunun 2003/6154 sayl karar gereğince 2003-2004 kş sezonunda 662.000 

ton, 2004/7298 sayl karar gereğince 2004-2005 kş sezonunda 1.047.000 ton, 2005-2006 

kş sezonu için 2005/8770 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereğince de 1.318.000 ton 

kömürün sevkiyat ve teslimat gerçekleştirilmiş olmas ve 2006 ylnda da 33 milyon ton 

üretim, 27 milyon tonu termik santrallere, 8,5 milyon tonu teshin ve sanayiye olmak üzere, 

toplam 35,5 milyon ton kömür satşnn; 2006-2007 kş sezonunda yaklaşk 1,5 milyon ton 

kömürün fakir ailelere dağtmnn planlanmas,  

4) Kurumsal Hedefler: Kurumun 2010 ylna kadar snma ve sanayi amaçl
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yaplmştr.  

Yaplan ihaleye iki istekli katlmş, isteklilerden Demir Export AŞ Aksu 

Madencilik AŞ ortak girişimi 521.250.000 TL, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm 

San. Tic. AŞ 411.750.000 TL teklif bedelle vermiştir. İhalenin yaklaşk maliyetinin 

490.650.000 TL olduğu ve ihale mevzuat gereğince yaklaşk maliyetin altnda bedel teklif 

eden Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. Tic. AŞ ihale komisyonu tarafndan 

uygun bulunarak, ihale yetkilisinin oluruna sunulmuştur. İhale yetkilisince de 30.06.2006 

tarihinde ihalenin firmaya verilmesi onaylanmştr. 

5.2. SOMA EYNEZ SAHASINDA PARK TEKNİK FİRMASININ FAALİYETLERİ 

İhaleyi kazanan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile 

TKİ Kurumu arasnda 27.07.2006 tarihinde sözleşme imzalanmştr. Saha ihale tarihinden 

önce TKİ Kurumunca yaplmş hazrlk ve üretimleri gösterir plana (Şekil 5.1.) uygun 

olarak firmaya 11.08.2006 tarihinde yer teslimi yaplmş ve firma işe başlatlmştr.  

Firmann hazrlk dönemi +260/+250 kotlarnda 200 metre pano boyu ve 50 metre 

ayak boyu olan mekanize ayak ile 500 bin ton kömür üretileceği planlanmş olup 210 

takvim günü içerisinde bir taraftan kömür üretimi yaplrken diğer taraftan +200 kotu altna 

hazrlklarn yaplmas planlanmştr.  
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Firma tarafndan hazrlanan uygulama projesi TKİ Kurumunca onaylanmştr.  

Yüklenici firmann 15.01.2007 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile; üst kotlarda 

üretilmeyen kömürün yangna neden olacağ ayn zamanda açk ocak ile de üretilmesinin 

mümkün olmadğ belirtilerek +260/+200 kotlarndaki kömürü üretme talep edilmiştir.  

Konu Kurumun ilgili birimlerinde değerlendirilerek; 

-Soma havzas yeralt ocaklarnda yangnla mücadele için topuk brakmann 

yöntemlerden biri olduğu ve %100 sonuç verdiği, +200/+260 kotlar arasnda açk ocak 

işletmeciliğine braklacak kömürün firmann yeralt üretimi için olumlu olduğu, bu topuk 

ile yangnn alt kotlara sirayetinin zor olduğu, 

-+200 /+90 kotlar arasndaki kömür damar eğiminin 12° +200 kotu ile +260 kotu 

arasnda yatay mesafenin 160 m olduğu ve bu aradaki 6.880.000 ton kömürün; +200 kotu 

ve altndaki üretimden etkilenerek düşük kotlara hareketinin mümkün olmadğ, 

- Yeralt çalşmasndan doğan tasman açsnn 55-60° olduğu, kömürün eğimine ve 

kalnlğna bağl olarak, +200 kotundaki üretimden dolay +200 kotu üzerinde kalacak 

kömürlerin az bir ksmnn etkileneceği, 

-Eynez sahasnda +260 ile +340 arasnda kömürün devam ve tekniğine uygun 

olmayan üretim metodu ile madenciliğin doğasnda bulunan yangnn her zaman 

oluşabileceği,  

- Kamu İhale Kanunu kapsamnda açk ihale usulü ile yaplan ihalede mücbir bir 

olay olmadan şartlarn değiştirilmesinin, Kanuna aykr olmas nedeniyle talep uygun 

görülmeyerek firmaya bildirilmiştir. 

Firma tarafndan, üst kotlarda üretilmeyen kömürün yangna neden olacağndan 

bahisle üretilmesi talep edilen +260/+200 kotlar arasnda yatay mesafe 160 metre olup bu 

kotlar arasnda damar eğimi 10 derecedir. +200 kotunun alt kesimleri üretimi esnasnda 

eski imalatlar ile arasndaki gerçek mesafe 350 metredir. Üretim alanlarnda havza 

uygulamalarnda panolar arasnda 30 metre topuk brakldğ düşünüldüğünde eski 

imalatlardan +200 kotuna yangnn sirayet etmesi teknik olarak mümkün değildir. Ayrca 

doğrultuya paralel uzun ayak metodunda her durumda üretim yaplan alanlarn alt 

kotlarnda üretim yaplmas da zorunluluk teşkil etmektedir.  

270 

Şekil 5.2. Soma Eynez Ocağnn Yüzey Topografyas İle Kömür Tavannn 
İzometrik Görünümü 

Uygulama projesi doğrultusunda faaliyetler sürdürülmüş ve yer teslim tarihinden 

itibaren 210 takvim günü süren hazrlk devresi bitirilerek 09.03.2007 tarih itibaryla 

işletme dönemine geçilmiştir. Hazrlk dönemi için firma ile imzalan sözleşmede herhangi 

bağlayc bir termin program olmamasna rağmen hazrlk süresinde firmann 500.000 ton 

kömür üretebileceği öngörülmüş, ancak firma 09 Mart 2007 tarihi itibaryla 83.696 ton 

kömür üreterek Kuruma teslim etmiştir. 

Şekil 5.3. Soma Eynez Ocağ İhale Snr 
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Firmann 09.03.2007 tarihli yazsnda, firma çalşma alan içerisinde uygulama 

projesi yapldktan sonra devam eden etüt çalşmalarnda uygulama projesinde 

öngörülmeyen bulgulara rastlanldğ bu nedenle jeolojik değerlendirmenin değiştiği, 

dolaysyla uygulama projesindeki pano planlamalarnda değişiklik yaplmas gerektiği, 

buna bağl pano planlamasnn yeniden yaplacağ belirtilerek, aylk üretim termini revize 

talebi Kurumca da sözleşme çerçevesinde uygun görülmüştür. 

Yine 19.06.2007 ylnda firma tarafndan; 

 “Ana nakliye desandre kesitinin, işletme dönemi 2. ylndan sonraki yllarda 

üretilecek 1,5 milyon ton/yl kömürün nakliyesi için yeterli olmadğnn görüldüğü, bu 

üretim miktarn sağlayacak galeri kesitinin hazrlklarn yaplmaya başlandğ, üretime 

bağl olarak +270 klasik ayakta ocak yangn meydana geldiği ve bu ayağn 

programlanandan erken terk edildiği, 

Şirketlerinin kullanmna bedelsiz verilen Çin mal mekanize ayak teçhizatlar ve 

kesici makinelerinde arzalar olduğu, bu ekipmanlarn da revizyona ihtiyaçlar olduğu, 

üretici firma ile temasa geçildiği ancak bu malzemelerin artk üretilmiyor olmasndan 

dolay şu an üretilen parçalar ile adaptasyon yaplarak kullanlabileceği, parçalarn ancak 

Ağustos 2007 ayndan sonra teslim edilebileceği, 

Yllk 1,5 milyon ton/yl kapasiteye ulaşmak için yeni alnacak ikinci mekanize 

ayak temini çalşmalarna Ekim 2006 da başlandğ, ancak gerek mevcut ocak şartlarndaki 

yaplacak işlerin yoğunluğu gerekse de zorunlu olarak yeni mekanize ayak temini, ayak 

içine taşnmas ve işletmeye geçiş süreleri göz önüne alndğnda Ekim 2007 tarihinde 

çalşmas öngörülen ikinci üretim ayağnn Ocak 2008 tarihinde üretime başlayacağ,” 

hususlarndan bahsedilerek, 

Teknik Şartnamenin 5. maddesi hariç olmak üzere, revize edilecek iş programna 

göre ileriki yllara ötelenecek üretim ile ilgili olarak Hizmet Alm Sözleşmesi’nin 15. 

maddesinin uygulanmamas, başka bir deyişle, ötelenen üretim için fiyat fark verilmemesi 

kayd ile üretim programnn 1. İşletme ylnda 450 bin ton eksik olarak programlanmas ve 

bu miktar 3 ve sonras üretim dönemlerinden mahsup edilmesi talebi uygun bulunarak iş 

program değişikliği yaplmştr. 

Firmann 23.01.2008 tarihli yazsnda +190 kotlu mekanize ayakta 18.12.2007 

tarihinde mekanize ayak arkasnda karbonmonoksit tespit edildiği ve yaklaşk 10 saat 

içerisinde 500 ppm’e ulaştğ, hemen arkasndan 1 saat içerisinde 2000 ppm seviyelerine 
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geldiğinin belirlendiği ve ayak girişlerinin kapatldğ belirtilmiş; sözleşme ve ekleri ile 

Maden Mevzuat ve tekniği bakmndan yaplmas gereken önlemlerin eksiksiz olarak 

zamannda yerine getirildiği, tüm önlemlerin alnmasna rağmen ellerinde olmayan 

nedenlerle meydana gelen yangnlarn sözleşmenin 18. maddesinde ve Maden Kanunu 

Uygulama yönetmeliğinin 18. maddesinde sözü edilen mücbir sebep niteliğinde olduğu 

belirtilerek, gerçekleştirilemeyen üretim nedeniyle herhangi bir termin cezas veya 

sözleşmede öngörülen yaptrmlarn uygulanmamas talep edilmiştir.  

22.04.2008 tarihli yazlarnda; çalşmalarnn geçmişinden bahsederek, yeni 

uygulama projeleri kapsamnda çalşmalarnn sürdüğü, ancak 18.12.2008 tarihinde artan 

karbonmonoksit değerleri yüzünden ayak girişlerinin barajlandğ, 27.11.2007 tarihine 

kadar üretime devam eden +190 mekanize ayaktaki tavan bölümündeki 70 metrelik 

topukta tavan taşnn krlmamasndan dolay boşluk oluştuğu, yoğun delme patlatma 

yapldğ, krlmayan taban taşnn yangn riski taşdğ, yangnn kontrol altna 

alnamadğ, azot inertizasyon yönteminin kullanldğ, Slovak ekiplerden destek alndğ 

ve gaz değerleri düştüğünde yeniden faaliyete açldğ, 7 kez yeniden çalşma girişiminde 

bulunulduğu, ancak tekrar kapatldğ, izleyen süreçte +180 katndaki mekanize ayakta 

+190 katndaki ayakla irtibat yüzünden gaz geliri gözlemlendiği, bu ayağn da kapatldğ, 

tekrar açldğ duraklamalarla 2 ay çalşldğ, 83.000 ton üretim yapldğ, kapatldğ, bu 

arada +165 klasik ayakta da yangn ihtimaline karş 12.04.2008 tarihinde kapatma karar 

alndğ bu tarihten itibaren kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle tüm üretim 

ayaklarnn kapatldğ, yeni uygulama projeleri ile Slovaklardan destek alndğ, damar 

eğimi boyunca dilimli uzun ayak yönteminin olumlu sonuç vermesinin beklendiği, 

Sözleşmenin 24. Maddesine göre değişiklik yaplabileceği belirtilerek, yaşanan sorunlarn 

mücbir sebep olarak kabul edilmesi talep edilmiştir. 

Üretim ayaklarndaki yangndan oluşan zararl gazlar ana yollar ve diğer çalşma 

ayaklarn tehdit edebileceği, bu problemler işçi sağlğ ve iş güvenliği açsndan önüne 

geçemeyecekleri sorunlar ortaya çkartabileceği, bu nedenle ocak genelinde uygun bir 

çalşma ortamnn yaratlmas, yangn problemlerinin kökten çözülebilmesinin sağlanmas 

amacyla işçi sağlğ ve iş güvenliği nedeniyle 12.06.2008 tarihinden itibaren faaliyet 

gösterdikleri tüm üretim ayaklarnda, söküm çalşmalar yaplarak hazrlk çalşmalarn 

durdurularak, +165 klasik ayak sökümü 14.06.2008 tarihinde tamamlanarak, 

barajlanmştr. 

TKİ Genel Müdürlüğünün talimatlaryla, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi 
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Firmann 09.03.2007 tarihli yazsnda, firma çalşma alan içerisinde uygulama 

projesi yapldktan sonra devam eden etüt çalşmalarnda uygulama projesinde 

öngörülmeyen bulgulara rastlanldğ bu nedenle jeolojik değerlendirmenin değiştiği, 

dolaysyla uygulama projesindeki pano planlamalarnda değişiklik yaplmas gerektiği, 

buna bağl pano planlamasnn yeniden yaplacağ belirtilerek, aylk üretim termini revize 

talebi Kurumca da sözleşme çerçevesinde uygun görülmüştür. 

Yine 19.06.2007 ylnda firma tarafndan; 

 “Ana nakliye desandre kesitinin, işletme dönemi 2. ylndan sonraki yllarda 

üretilecek 1,5 milyon ton/yl kömürün nakliyesi için yeterli olmadğnn görüldüğü, bu 

üretim miktarn sağlayacak galeri kesitinin hazrlklarn yaplmaya başlandğ, üretime 

bağl olarak +270 klasik ayakta ocak yangn meydana geldiği ve bu ayağn 

programlanandan erken terk edildiği, 

Şirketlerinin kullanmna bedelsiz verilen Çin mal mekanize ayak teçhizatlar ve 

kesici makinelerinde arzalar olduğu, bu ekipmanlarn da revizyona ihtiyaçlar olduğu, 

üretici firma ile temasa geçildiği ancak bu malzemelerin artk üretilmiyor olmasndan 

dolay şu an üretilen parçalar ile adaptasyon yaplarak kullanlabileceği, parçalarn ancak 

Ağustos 2007 ayndan sonra teslim edilebileceği, 

Yllk 1,5 milyon ton/yl kapasiteye ulaşmak için yeni alnacak ikinci mekanize 

ayak temini çalşmalarna Ekim 2006 da başlandğ, ancak gerek mevcut ocak şartlarndaki 

yaplacak işlerin yoğunluğu gerekse de zorunlu olarak yeni mekanize ayak temini, ayak 

içine taşnmas ve işletmeye geçiş süreleri göz önüne alndğnda Ekim 2007 tarihinde 

çalşmas öngörülen ikinci üretim ayağnn Ocak 2008 tarihinde üretime başlayacağ,” 

hususlarndan bahsedilerek, 

Teknik Şartnamenin 5. maddesi hariç olmak üzere, revize edilecek iş programna 

göre ileriki yllara ötelenecek üretim ile ilgili olarak Hizmet Alm Sözleşmesi’nin 15. 

maddesinin uygulanmamas, başka bir deyişle, ötelenen üretim için fiyat fark verilmemesi 

kayd ile üretim programnn 1. İşletme ylnda 450 bin ton eksik olarak programlanmas ve 

bu miktar 3 ve sonras üretim dönemlerinden mahsup edilmesi talebi uygun bulunarak iş 

program değişikliği yaplmştr. 

Firmann 23.01.2008 tarihli yazsnda +190 kotlu mekanize ayakta 18.12.2007 

tarihinde mekanize ayak arkasnda karbonmonoksit tespit edildiği ve yaklaşk 10 saat 

içerisinde 500 ppm’e ulaştğ, hemen arkasndan 1 saat içerisinde 2000 ppm seviyelerine 
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geldiğinin belirlendiği ve ayak girişlerinin kapatldğ belirtilmiş; sözleşme ve ekleri ile 

Maden Mevzuat ve tekniği bakmndan yaplmas gereken önlemlerin eksiksiz olarak 

zamannda yerine getirildiği, tüm önlemlerin alnmasna rağmen ellerinde olmayan 

nedenlerle meydana gelen yangnlarn sözleşmenin 18. maddesinde ve Maden Kanunu 

Uygulama yönetmeliğinin 18. maddesinde sözü edilen mücbir sebep niteliğinde olduğu 

belirtilerek, gerçekleştirilemeyen üretim nedeniyle herhangi bir termin cezas veya 

sözleşmede öngörülen yaptrmlarn uygulanmamas talep edilmiştir.  

22.04.2008 tarihli yazlarnda; çalşmalarnn geçmişinden bahsederek, yeni 

uygulama projeleri kapsamnda çalşmalarnn sürdüğü, ancak 18.12.2008 tarihinde artan 

karbonmonoksit değerleri yüzünden ayak girişlerinin barajlandğ, 27.11.2007 tarihine 

kadar üretime devam eden +190 mekanize ayaktaki tavan bölümündeki 70 metrelik 

topukta tavan taşnn krlmamasndan dolay boşluk oluştuğu, yoğun delme patlatma 

yapldğ, krlmayan taban taşnn yangn riski taşdğ, yangnn kontrol altna 

alnamadğ, azot inertizasyon yönteminin kullanldğ, Slovak ekiplerden destek alndğ 

ve gaz değerleri düştüğünde yeniden faaliyete açldğ, 7 kez yeniden çalşma girişiminde 

bulunulduğu, ancak tekrar kapatldğ, izleyen süreçte +180 katndaki mekanize ayakta 

+190 katndaki ayakla irtibat yüzünden gaz geliri gözlemlendiği, bu ayağn da kapatldğ, 

tekrar açldğ duraklamalarla 2 ay çalşldğ, 83.000 ton üretim yapldğ, kapatldğ, bu 

arada +165 klasik ayakta da yangn ihtimaline karş 12.04.2008 tarihinde kapatma karar 

alndğ bu tarihten itibaren kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle tüm üretim 

ayaklarnn kapatldğ, yeni uygulama projeleri ile Slovaklardan destek alndğ, damar 

eğimi boyunca dilimli uzun ayak yönteminin olumlu sonuç vermesinin beklendiği, 

Sözleşmenin 24. Maddesine göre değişiklik yaplabileceği belirtilerek, yaşanan sorunlarn 

mücbir sebep olarak kabul edilmesi talep edilmiştir. 

Üretim ayaklarndaki yangndan oluşan zararl gazlar ana yollar ve diğer çalşma 

ayaklarn tehdit edebileceği, bu problemler işçi sağlğ ve iş güvenliği açsndan önüne 

geçemeyecekleri sorunlar ortaya çkartabileceği, bu nedenle ocak genelinde uygun bir 

çalşma ortamnn yaratlmas, yangn problemlerinin kökten çözülebilmesinin sağlanmas 

amacyla işçi sağlğ ve iş güvenliği nedeniyle 12.06.2008 tarihinden itibaren faaliyet 

gösterdikleri tüm üretim ayaklarnda, söküm çalşmalar yaplarak hazrlk çalşmalarn 

durdurularak, +165 klasik ayak sökümü 14.06.2008 tarihinde tamamlanarak, 

barajlanmştr. 

TKİ Genel Müdürlüğünün talimatlaryla, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi 
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Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’den destek alnarak Park firmasnn çalşma sahas, yeni 

uygulama projesi incelenmiştir. Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in 09.07.2008 tarihli raporunun 

son bölümünde;  

Aslnda tavan taşnn o zaman içinde göçmemesinin de bir şans olduğu, ayağ gaz 

basabileceği, yangnlarn mücbir sebep olarak kabul edilebileceği, firmaya yeni uygulama 

projesini hayata geçirmek için yeterli zamann verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada 

önemli olan bir konu doğann davranşdr. Zaman içinde göçükteki oturmalarn gazn ocak 

içine dolmasna sebep olabileceği üzerinde durulmuştur. 

Eylül 2008 aynda TKİ Kurumunca onaylanan uygulama projesindeki işletme 

döneminin 1. yl için öngörülen toplam 1 milyon ton kömür üretim termininin TKİ 

oluruyla 550 bin tona düşürülerek kalan üretim miktar diğer yllara yaylmas uygun 

bulunmuştur. 

25.11.2008 tarihinde firmann işe başladğ tarihten sonra teşkil edilen panolarda 

meydana gelen ocak yangnlar ve taahhüt edilen üretim değerlerine ulaşlamamş olmas, 

bu konuda yaplan inceleme çalşmalar da değerlendirilerek, yangn problemi olmayan 

yeni üretim panolarnn hazrlanmas için firmann hazrladğ revize uygulama projesi, 

TKİ Kurumunun karar ile onaylanmştr.  

Firma 15.12.2008 tarihli yazs ile; 2010 Haziran aynda çalşmas öngörülen +195 
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klasik ayağn terminini 17 ay öne çekerek Aralk 2008 tarihinde çalşma izni talebi; bu 

ksmda çkabilecek muhtemel ocak yangnlarnn sorumluluğunun tamamen firmaya ait 

olmas kayd ile 15.12.2008 tarihi itibari ile piyasann kömüre olan talebinin devam etmesi 

ve S.Y.D.F. kapsamnda verilen kömürlerde aksama olmamas için kömür ihtiyacnn 

sürdüğü, ayrca +195 klasik ayağn devreye alnmasnn sadece ayaklarn üretim srasn 

değiştireceği ve uygulama projesi ile üretim termininde bir değişiklik olmayacağ 

düşünülerek uygun görülmüştür. 

Firmann 02.02.2009 tarihli dilekçesinde;  

“Uygulama projesinde bütün sahann tavan taşnn öncelikle krlmas amaçlandğ 

ve bu amacn hzl ve emniyetli olarak gerçekleştirilmesi için Firma Grubunun Ankara 

Çayrhan işletmesinde da bulunan ve 220 metre ayak çalşabilme kapasitesine sahip olan 

Alman Mekanize Ayak ekipmanlarnn Eynez işletmelerine nakil yaplacağ, sahadaki 

mevcut sondajlarn mekanize olarak çalşmas düşünülen panolar için yeterli olmamas 

nedeniyle MTA ile yaplan işbirliği ile 3 adet yeni sondaj ile bölgeye yönelik Rezistivite, 

SP, Profil kaydrma jeofizik etüdü çalşmalar yapldğ, ayrca üretim panolar için 3 adet 

hazrlk galerisi sürüldüğü , bu çalşmalar tamamlandktan sonra faylarn yeri net olarak 

tespit edileceği belirtilerek, Güney ksmlarda jeolojik yap hakknda yeterli bilgiye ulaşana 

kadar üretim ve hazrlk çalşmalarnn aksamamas için; 

1-Ana desandrenin batsnda klasik panoda +160 klasik ayak olarak, 

2-Ana desandrenin doğusunda klasik olarak çalşmas öngörülen +195 ve +190 

klasik ayak olarak çalşacak, +185, +180, +170, +159 ve +149 ayaklar mekanize olarak 

çalşacaklar, 

3-Sahann Kuzey doğusunda tavan taşn krdrmak için +200/+215 kotlar arasnda 

doğrultu boyunca meyilli tavan ayak daha sonra +195 kotundan başlayarak 10 ar metrelik 

dilimler hâlinde doğrultu boyunca mekanize ayak ve bat bölümünde ise kot aralklar 5 

metre olacak şekilde klasik ayak olacağ, 

4- Sahann güney bölgesinde sondaj ve jeofizik çalşmalar sonucu sahay ortadan 

ikiye bölecek ve ayn zamanda sahann güneyine kadar uzanacak olan +140/+25 ve 

+147/+32 nefeslik bacas açlacağ, bu hazrlk çalşmas ile sahann doğu ksmnda 220 

metre geometriye uygun mekanize ayak oluşturulacağ, 

Temmuz 2011 ylna kadar yaplacak üretim terminini gösteren tablo 

273 

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’den destek alnarak Park firmasnn çalşma sahas, yeni 

uygulama projesi incelenmiştir. Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in 09.07.2008 tarihli raporunun 

son bölümünde;  

Aslnda tavan taşnn o zaman içinde göçmemesinin de bir şans olduğu, ayağ gaz 

basabileceği, yangnlarn mücbir sebep olarak kabul edilebileceği, firmaya yeni uygulama 

projesini hayata geçirmek için yeterli zamann verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada 

önemli olan bir konu doğann davranşdr. Zaman içinde göçükteki oturmalarn gazn ocak 

içine dolmasna sebep olabileceği üzerinde durulmuştur. 

Eylül 2008 aynda TKİ Kurumunca onaylanan uygulama projesindeki işletme 

döneminin 1. yl için öngörülen toplam 1 milyon ton kömür üretim termininin TKİ 

oluruyla 550 bin tona düşürülerek kalan üretim miktar diğer yllara yaylmas uygun 

bulunmuştur. 

25.11.2008 tarihinde firmann işe başladğ tarihten sonra teşkil edilen panolarda 

meydana gelen ocak yangnlar ve taahhüt edilen üretim değerlerine ulaşlamamş olmas, 

bu konuda yaplan inceleme çalşmalar da değerlendirilerek, yangn problemi olmayan 

yeni üretim panolarnn hazrlanmas için firmann hazrladğ revize uygulama projesi, 

TKİ Kurumunun karar ile onaylanmştr.  

Firma 15.12.2008 tarihli yazs ile; 2010 Haziran aynda çalşmas öngörülen +195 
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geldiğinin belirlendiği ve ayak girişlerinin kapatldğ belirtilmiş; sözleşme ve ekleri ile 

Maden Mevzuat ve tekniği bakmndan yaplmas gereken önlemlerin eksiksiz olarak 

zamannda yerine getirildiği, tüm önlemlerin alnmasna rağmen ellerinde olmayan 

nedenlerle meydana gelen yangnlarn sözleşmenin 18. maddesinde ve Maden Kanunu 

Uygulama yönetmeliğinin 18. maddesinde sözü edilen mücbir sebep niteliğinde olduğu 

belirtilerek, gerçekleştirilemeyen üretim nedeniyle herhangi bir termin cezas veya 

sözleşmede öngörülen yaptrmlarn uygulanmamas talep edilmiştir.  

22.04.2008 tarihli yazlarnda; çalşmalarnn geçmişinden bahsederek, yeni 

uygulama projeleri kapsamnda çalşmalarnn sürdüğü, ancak 18.12.2008 tarihinde artan 

karbonmonoksit değerleri yüzünden ayak girişlerinin barajlandğ, 27.11.2007 tarihine 

kadar üretime devam eden +190 mekanize ayaktaki tavan bölümündeki 70 metrelik 

topukta tavan taşnn krlmamasndan dolay boşluk oluştuğu, yoğun delme patlatma 

yapldğ, krlmayan taban taşnn yangn riski taşdğ, yangnn kontrol altna 

alnamadğ, azot inertizasyon yönteminin kullanldğ, Slovak ekiplerden destek alndğ 

ve gaz değerleri düştüğünde yeniden faaliyete açldğ, 7 kez yeniden çalşma girişiminde 

bulunulduğu, ancak tekrar kapatldğ, izleyen süreçte +180 katndaki mekanize ayakta 

+190 katndaki ayakla irtibat yüzünden gaz geliri gözlemlendiği, bu ayağn da kapatldğ, 

tekrar açldğ duraklamalarla 2 ay çalşldğ, 83.000 ton üretim yapldğ, kapatldğ, bu 

arada +165 klasik ayakta da yangn ihtimaline karş 12.04.2008 tarihinde kapatma karar 

alndğ bu tarihten itibaren kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle tüm üretim 

ayaklarnn kapatldğ, yeni uygulama projeleri ile Slovaklardan destek alndğ, damar 

eğimi boyunca dilimli uzun ayak yönteminin olumlu sonuç vermesinin beklendiği, 

Sözleşmenin 24. Maddesine göre değişiklik yaplabileceği belirtilerek, yaşanan sorunlarn 

mücbir sebep olarak kabul edilmesi talep edilmiştir. 

Üretim ayaklarndaki yangndan oluşan zararl gazlar ana yollar ve diğer çalşma 

ayaklarn tehdit edebileceği, bu problemler işçi sağlğ ve iş güvenliği açsndan önüne 

geçemeyecekleri sorunlar ortaya çkartabileceği, bu nedenle ocak genelinde uygun bir 

çalşma ortamnn yaratlmas, yangn problemlerinin kökten çözülebilmesinin sağlanmas 

amacyla işçi sağlğ ve iş güvenliği nedeniyle 12.06.2008 tarihinden itibaren faaliyet 

gösterdikleri tüm üretim ayaklarnda, söküm çalşmalar yaplarak hazrlk çalşmalarn 

durdurularak, +165 klasik ayak sökümü 14.06.2008 tarihinde tamamlanarak, 

barajlanmştr. 

TKİ Genel Müdürlüğünün talimatlaryla, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi 
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Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’den destek alnarak Park firmasnn çalşma sahas, yeni 

uygulama projesi incelenmiştir. Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in 09.07.2008 tarihli raporunun 

son bölümünde;  

Aslnda tavan taşnn o zaman içinde göçmemesinin de bir şans olduğu, ayağ gaz 

basabileceği, yangnlarn mücbir sebep olarak kabul edilebileceği, firmaya yeni uygulama 

projesini hayata geçirmek için yeterli zamann verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada 

önemli olan bir konu doğann davranşdr. Zaman içinde göçükteki oturmalarn gazn ocak 

içine dolmasna sebep olabileceği üzerinde durulmuştur. 

Eylül 2008 aynda TKİ Kurumunca onaylanan uygulama projesindeki işletme 

döneminin 1. yl için öngörülen toplam 1 milyon ton kömür üretim termininin TKİ 

oluruyla 550 bin tona düşürülerek kalan üretim miktar diğer yllara yaylmas uygun 

bulunmuştur. 

25.11.2008 tarihinde firmann işe başladğ tarihten sonra teşkil edilen panolarda 

meydana gelen ocak yangnlar ve taahhüt edilen üretim değerlerine ulaşlamamş olmas, 

bu konuda yaplan inceleme çalşmalar da değerlendirilerek, yangn problemi olmayan 

yeni üretim panolarnn hazrlanmas için firmann hazrladğ revize uygulama projesi, 

TKİ Kurumunun karar ile onaylanmştr.  

Firma 15.12.2008 tarihli yazs ile; 2010 Haziran aynda çalşmas öngörülen +195 
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klasik ayağn terminini 17 ay öne çekerek Aralk 2008 tarihinde çalşma izni talebi; bu 

ksmda çkabilecek muhtemel ocak yangnlarnn sorumluluğunun tamamen firmaya ait 

olmas kayd ile 15.12.2008 tarihi itibari ile piyasann kömüre olan talebinin devam etmesi 

ve S.Y.D.F. kapsamnda verilen kömürlerde aksama olmamas için kömür ihtiyacnn 

sürdüğü, ayrca +195 klasik ayağn devreye alnmasnn sadece ayaklarn üretim srasn 

değiştireceği ve uygulama projesi ile üretim termininde bir değişiklik olmayacağ 

düşünülerek uygun görülmüştür. 

Firmann 02.02.2009 tarihli dilekçesinde;  

“Uygulama projesinde bütün sahann tavan taşnn öncelikle krlmas amaçlandğ 

ve bu amacn hzl ve emniyetli olarak gerçekleştirilmesi için Firma Grubunun Ankara 

Çayrhan işletmesinde da bulunan ve 220 metre ayak çalşabilme kapasitesine sahip olan 

Alman Mekanize Ayak ekipmanlarnn Eynez işletmelerine nakil yaplacağ, sahadaki 

mevcut sondajlarn mekanize olarak çalşmas düşünülen panolar için yeterli olmamas 

nedeniyle MTA ile yaplan işbirliği ile 3 adet yeni sondaj ile bölgeye yönelik Rezistivite, 

SP, Profil kaydrma jeofizik etüdü çalşmalar yapldğ, ayrca üretim panolar için 3 adet 

hazrlk galerisi sürüldüğü , bu çalşmalar tamamlandktan sonra faylarn yeri net olarak 

tespit edileceği belirtilerek, Güney ksmlarda jeolojik yap hakknda yeterli bilgiye ulaşana 

kadar üretim ve hazrlk çalşmalarnn aksamamas için; 

1-Ana desandrenin batsnda klasik panoda +160 klasik ayak olarak, 

2-Ana desandrenin doğusunda klasik olarak çalşmas öngörülen +195 ve +190 

klasik ayak olarak çalşacak, +185, +180, +170, +159 ve +149 ayaklar mekanize olarak 

çalşacaklar, 

3-Sahann Kuzey doğusunda tavan taşn krdrmak için +200/+215 kotlar arasnda 

doğrultu boyunca meyilli tavan ayak daha sonra +195 kotundan başlayarak 10 ar metrelik 

dilimler hâlinde doğrultu boyunca mekanize ayak ve bat bölümünde ise kot aralklar 5 

metre olacak şekilde klasik ayak olacağ, 

4- Sahann güney bölgesinde sondaj ve jeofizik çalşmalar sonucu sahay ortadan 

ikiye bölecek ve ayn zamanda sahann güneyine kadar uzanacak olan +140/+25 ve 

+147/+32 nefeslik bacas açlacağ, bu hazrlk çalşmas ile sahann doğu ksmnda 220 

metre geometriye uygun mekanize ayak oluşturulacağ, 

Temmuz 2011 ylna kadar yaplacak üretim terminini gösteren tablo 
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Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’den destek alnarak Park firmasnn çalşma sahas, yeni 

uygulama projesi incelenmiştir. Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in 09.07.2008 tarihli raporunun 

son bölümünde;  

Aslnda tavan taşnn o zaman içinde göçmemesinin de bir şans olduğu, ayağ gaz 

basabileceği, yangnlarn mücbir sebep olarak kabul edilebileceği, firmaya yeni uygulama 

projesini hayata geçirmek için yeterli zamann verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada 

önemli olan bir konu doğann davranşdr. Zaman içinde göçükteki oturmalarn gazn ocak 

içine dolmasna sebep olabileceği üzerinde durulmuştur. 

Eylül 2008 aynda TKİ Kurumunca onaylanan uygulama projesindeki işletme 

döneminin 1. yl için öngörülen toplam 1 milyon ton kömür üretim termininin TKİ 

oluruyla 550 bin tona düşürülerek kalan üretim miktar diğer yllara yaylmas uygun 

bulunmuştur. 

25.11.2008 tarihinde firmann işe başladğ tarihten sonra teşkil edilen panolarda 

meydana gelen ocak yangnlar ve taahhüt edilen üretim değerlerine ulaşlamamş olmas, 

bu konuda yaplan inceleme çalşmalar da değerlendirilerek, yangn problemi olmayan 

yeni üretim panolarnn hazrlanmas için firmann hazrladğ revize uygulama projesi, 

TKİ Kurumunun karar ile onaylanmştr.  

Firma 15.12.2008 tarihli yazs ile; 2010 Haziran aynda çalşmas öngörülen +195 
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incelendiğinde, bu değişiklikler ile üretim artşnn uygulama projesinin termin 

programnn ayn dönemleri için toplam da % 28 orannda artacağ, hususlar belirtilerek 

uygulama projesinin revize edilmesi talep edilmiştir. 

Uygulanmakta olan revize uygulama projesi Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. 

Bahtiyar Ünver tarafndan incelenmiş ve hazrlanan 16.09.2008 Tarihli rapora göre; 

“Eynez sahasnda verimli bir üretim çalşmas yapabilmek için; 

 1-Tavan taşnn muntazam göçmesinin sağlanmas,  

 2-Ayak arkasndan göçertilen kömürün üretiminin hem hzl hem de verimli olarak 

yaplmas,  

 3-Ayak arkasnda kendiliğinden yanma sonucunda oluşabilecek kzşmann 

önlenmesi,  

 4-Üretimi tamamlanan dilimin altnda çalşmaya başlanmadan önce termik santral 

külü ile dolgu yaplmas gerektiği” hususlar gündeme gelmiş ve bu dört parametrenin 

üzerinde özellikle durulmuştur. 

Uygulama projesi ve revizeler hazrlanrken sondaj verileri değerlendirilmiş ve bu 

veriler sayesinde proje üretilmiştir. Malumunuz olacağ üzeri yeterli sklkta olmayan 

sondaj verileri sahadaki fiili durumu birebir yanstmamaktadr. Firmann bu talebi ve 

yaplan çalşmalar, İşletme Daire Başkanlğ elemanlar, firma yetkileri ve Hacettepe 

Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Ünver ‘in olduğu bir toplantda görüşülmüş, 

firmann sahada yapacağ hazrlk faaliyetleri ve diğer çalşmalar neticesinde saha ile ilgili 

net veriler oluşacağndan ilgili araştrmalar sonucu projenin revize edilmesinin doğru 

olacağ kanaatine varlmştr. 

Üretime hazr bir mekanize ayak Ağustos 2009 tarihinde teşkil edilmiş ancak aşr 

su geliri sebebiyle düzenli bir çalşma yaplamamştr. Bir klasik ayak, meydana gelen 

yangn nedeni ile 29 Eylül 2009 tarihinde geçici olarak barajlanarak kapatlmş, firma 

ikinci klasik ayakta üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Eylül 2009 itibar ile ilgili sözleşme 

kapsamnda sahada yaklaşk 740 personel çalşmaktayd. 

5.3. PARK TEKNİK FIRMASINDAN SOMA KÖMÜR İŞLETMELERI AŞ’YE 

DEVİR 

Park Teknik firmasnn 07.10.2009 tarihli dilekçesi ile üstlendikleri yükümlülüğü 

yerine getirmek için: 
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• Her türlü olumsuzluk ve zorluklara rağmen yoğun çaba gösterildiği,

• Fizibilite çalşmalar ile fiyatlandrmalarnn hedefinin 1.500.000 ton/yl

mekanize ayak üretimi yapmak olduğu hâlde, üretim çalşmalar srasnda oluşan 

yangnlardan dolay üretim yaplamadğ,  

• Sahadaki daha önce çalşlan bölgelerde taraflarca tahmin edilmesi bile

mümkün olmayan büyük miktarlardaki su birikimleri ile karşlaşldğ, su 

probleminin, program tonaja ulaşmak için Çayrhan İşletmelerinden göndererek 

kurmuş olduklar mekanize ayağn çalşmasna büyük engel teşkil ettiği,  

• Diğer taraftan sözleşme gereği taraflarna verilen projedeki haritalarda

görülmeyen, ancak daha sonra gerek galeri açlmalarnda ve gerekse de yer üstünde 

yaptklar sondajlar neticesinde ortaya çkan büyük atml faylanmalarn o bölgelerde 

mekanize ayağn kurulmasna engel teşkil ettiği, 

Hususlarna değinilerek, bunun sonucu oluşan zorunlu hallerin, yükümlülüklerini 

yerine getirmelerine engel olduğu, bu proje nedeniyle ekli bilançolardan da 

anlaşlacağ gibi şirketlerinin büyük mağduriyetine sebebiyet verdiği belirtilmiş, 

ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan bu 

durumdan hem şirketlerinin hem de TKİ Kurumunun olumsuz olarak etkilenmemesi 

için 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

16. Maddesi uyarnca mevcut sözleşmenin, ihale şartlarna haiz Soma Kömür İşletmeleri

AŞ firmasna devir edilmesi talep edilmiştir. 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin 07.10.2009 tarihli dilekçesi ile; Ege Linyitleri 

Müessese Müdürlüğü, Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak 

kaydyla IR 4009 ruhsat sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş 

toplam 15.000.000 ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik 

şartnamede tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait Park Teknik Elektrik Madencilik 

Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 27.07.2006 tarihinde imzaladğ sözleşmeyi 4735 sayl 

Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 16. Maddesi kapsamnda devir almak istedikleri 

belirtilmiştir. 

Konu TKİ Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiştir; 

- Devir tarihinde, ELİ uhdesinde mevcut 663 milyon ton rezervin % 80'inin yer alt 

yöntemi ile üretilmesi planlanmş olmasna rağmen, son 4 ylda uygulamaya konulan 
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klasik ayağn terminini 17 ay öne çekerek Aralk 2008 tarihinde çalşma izni talebi; bu 

ksmda çkabilecek muhtemel ocak yangnlarnn sorumluluğunun tamamen firmaya ait 

olmas kayd ile 15.12.2008 tarihi itibari ile piyasann kömüre olan talebinin devam etmesi 

ve S.Y.D.F. kapsamnda verilen kömürlerde aksama olmamas için kömür ihtiyacnn 

sürdüğü, ayrca +195 klasik ayağn devreye alnmasnn sadece ayaklarn üretim srasn 

değiştireceği ve uygulama projesi ile üretim termininde bir değişiklik olmayacağ 

düşünülerek uygun görülmüştür. 

Firmann 02.02.2009 tarihli dilekçesinde;  

“Uygulama projesinde bütün sahann tavan taşnn öncelikle krlmas amaçlandğ 

ve bu amacn hzl ve emniyetli olarak gerçekleştirilmesi için Firma Grubunun Ankara 

Çayrhan işletmesinde da bulunan ve 220 metre ayak çalşabilme kapasitesine sahip olan 

Alman Mekanize Ayak ekipmanlarnn Eynez işletmelerine nakil yaplacağ, sahadaki 

mevcut sondajlarn mekanize olarak çalşmas düşünülen panolar için yeterli olmamas 

nedeniyle MTA ile yaplan işbirliği ile 3 adet yeni sondaj ile bölgeye yönelik Rezistivite, 

SP, Profil kaydrma jeofizik etüdü çalşmalar yapldğ, ayrca üretim panolar için 3 adet 

hazrlk galerisi sürüldüğü , bu çalşmalar tamamlandktan sonra faylarn yeri net olarak 

tespit edileceği belirtilerek, Güney ksmlarda jeolojik yap hakknda yeterli bilgiye ulaşana 

kadar üretim ve hazrlk çalşmalarnn aksamamas için; 

1-Ana desandrenin batsnda klasik panoda +160 klasik ayak olarak, 

2-Ana desandrenin doğusunda klasik olarak çalşmas öngörülen +195 ve +190 

klasik ayak olarak çalşacak, +185, +180, +170, +159 ve +149 ayaklar mekanize olarak 

çalşacaklar, 

3-Sahann Kuzey doğusunda tavan taşn krdrmak için +200/+215 kotlar arasnda 

doğrultu boyunca meyilli tavan ayak daha sonra +195 kotundan başlayarak 10 ar metrelik 

dilimler hâlinde doğrultu boyunca mekanize ayak ve bat bölümünde ise kot aralklar 5 

metre olacak şekilde klasik ayak olacağ, 

4- Sahann güney bölgesinde sondaj ve jeofizik çalşmalar sonucu sahay ortadan 

ikiye bölecek ve ayn zamanda sahann güneyine kadar uzanacak olan +140/+25 ve 

+147/+32 nefeslik bacas açlacağ, bu hazrlk çalşmas ile sahann doğu ksmnda 220 

metre geometriye uygun mekanize ayak oluşturulacağ, 

Temmuz 2011 ylna kadar yaplacak üretim terminini gösteren tablo 
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incelendiğinde, bu değişiklikler ile üretim artşnn uygulama projesinin termin 

programnn ayn dönemleri için toplam da % 28 orannda artacağ, hususlar belirtilerek 

uygulama projesinin revize edilmesi talep edilmiştir. 

Uygulanmakta olan revize uygulama projesi Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. 

Bahtiyar Ünver tarafndan incelenmiş ve hazrlanan 16.09.2008 Tarihli rapora göre; 

“Eynez sahasnda verimli bir üretim çalşmas yapabilmek için; 

 1-Tavan taşnn muntazam göçmesinin sağlanmas,  

 2-Ayak arkasndan göçertilen kömürün üretiminin hem hzl hem de verimli olarak 

yaplmas,  

 3-Ayak arkasnda kendiliğinden yanma sonucunda oluşabilecek kzşmann 

önlenmesi,  

 4-Üretimi tamamlanan dilimin altnda çalşmaya başlanmadan önce termik santral 

külü ile dolgu yaplmas gerektiği” hususlar gündeme gelmiş ve bu dört parametrenin 

üzerinde özellikle durulmuştur. 

Uygulama projesi ve revizeler hazrlanrken sondaj verileri değerlendirilmiş ve bu 

veriler sayesinde proje üretilmiştir. Malumunuz olacağ üzeri yeterli sklkta olmayan 

sondaj verileri sahadaki fiili durumu birebir yanstmamaktadr. Firmann bu talebi ve 

yaplan çalşmalar, İşletme Daire Başkanlğ elemanlar, firma yetkileri ve Hacettepe 

Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Ünver ‘in olduğu bir toplantda görüşülmüş, 

firmann sahada yapacağ hazrlk faaliyetleri ve diğer çalşmalar neticesinde saha ile ilgili 

net veriler oluşacağndan ilgili araştrmalar sonucu projenin revize edilmesinin doğru 

olacağ kanaatine varlmştr. 

Üretime hazr bir mekanize ayak Ağustos 2009 tarihinde teşkil edilmiş ancak aşr 

su geliri sebebiyle düzenli bir çalşma yaplamamştr. Bir klasik ayak, meydana gelen 

yangn nedeni ile 29 Eylül 2009 tarihinde geçici olarak barajlanarak kapatlmş, firma 

ikinci klasik ayakta üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Eylül 2009 itibar ile ilgili sözleşme 

kapsamnda sahada yaklaşk 740 personel çalşmaktayd. 

5.3. PARK TEKNİK FIRMASINDAN SOMA KÖMÜR İŞLETMELERI AŞ’YE 

DEVİR 

Park Teknik firmasnn 07.10.2009 tarihli dilekçesi ile üstlendikleri yükümlülüğü 

yerine getirmek için: 
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• Her türlü olumsuzluk ve zorluklara rağmen yoğun çaba gösterildiği,

• Fizibilite çalşmalar ile fiyatlandrmalarnn hedefinin 1.500.000 ton/yl

mekanize ayak üretimi yapmak olduğu hâlde, üretim çalşmalar srasnda oluşan 

yangnlardan dolay üretim yaplamadğ,  

• Sahadaki daha önce çalşlan bölgelerde taraflarca tahmin edilmesi bile

mümkün olmayan büyük miktarlardaki su birikimleri ile karşlaşldğ, su 

probleminin, program tonaja ulaşmak için Çayrhan İşletmelerinden göndererek 

kurmuş olduklar mekanize ayağn çalşmasna büyük engel teşkil ettiği,  

• Diğer taraftan sözleşme gereği taraflarna verilen projedeki haritalarda

görülmeyen, ancak daha sonra gerek galeri açlmalarnda ve gerekse de yer üstünde 

yaptklar sondajlar neticesinde ortaya çkan büyük atml faylanmalarn o bölgelerde 

mekanize ayağn kurulmasna engel teşkil ettiği, 

Hususlarna değinilerek, bunun sonucu oluşan zorunlu hallerin, yükümlülüklerini 

yerine getirmelerine engel olduğu, bu proje nedeniyle ekli bilançolardan da 

anlaşlacağ gibi şirketlerinin büyük mağduriyetine sebebiyet verdiği belirtilmiş, 

ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşlaşlacağ anlaşlan bu 

durumdan hem şirketlerinin hem de TKİ Kurumunun olumsuz olarak etkilenmemesi 

için 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

16. Maddesi uyarnca mevcut sözleşmenin, ihale şartlarna haiz Soma Kömür İşletmeleri

AŞ firmasna devir edilmesi talep edilmiştir. 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin 07.10.2009 tarihli dilekçesi ile; Ege Linyitleri 

Müessese Müdürlüğü, Eynez yeralt sahalarndan hukuku idarenin uhdesinde kalmak 

kaydyla IR 4009 ruhsat sahas içerisinde mevkii ve snrlar teknik şartnamede belirtilmiş 

toplam 15.000.000 ton tüvenan kömürün üretimi ve üretilen tüvenan kömürün teknik 

şartnamede tanmlanan yerlere teslim edilmesi işine ait Park Teknik Elektrik Madencilik 

Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 27.07.2006 tarihinde imzaladğ sözleşmeyi 4735 sayl 

Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 16. Maddesi kapsamnda devir almak istedikleri 

belirtilmiştir. 

Konu TKİ Genel Müdürlüğünce değerlendirilmiştir; 

- Devir tarihinde, ELİ uhdesinde mevcut 663 milyon ton rezervin % 80'inin yer alt 

yöntemi ile üretilmesi planlanmş olmasna rağmen, son 4 ylda uygulamaya konulan 
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klasik ayağn terminini 17 ay öne çekerek Aralk 2008 tarihinde çalşma izni talebi; bu 

ksmda çkabilecek muhtemel ocak yangnlarnn sorumluluğunun tamamen firmaya ait 

olmas kayd ile 15.12.2008 tarihi itibari ile piyasann kömüre olan talebinin devam etmesi 

ve S.Y.D.F. kapsamnda verilen kömürlerde aksama olmamas için kömür ihtiyacnn 

sürdüğü, ayrca +195 klasik ayağn devreye alnmasnn sadece ayaklarn üretim srasn 

değiştireceği ve uygulama projesi ile üretim termininde bir değişiklik olmayacağ 

düşünülerek uygun görülmüştür. 

Firmann 02.02.2009 tarihli dilekçesinde;  

“Uygulama projesinde bütün sahann tavan taşnn öncelikle krlmas amaçlandğ 

ve bu amacn hzl ve emniyetli olarak gerçekleştirilmesi için Firma Grubunun Ankara 

Çayrhan işletmesinde da bulunan ve 220 metre ayak çalşabilme kapasitesine sahip olan 

Alman Mekanize Ayak ekipmanlarnn Eynez işletmelerine nakil yaplacağ, sahadaki 

mevcut sondajlarn mekanize olarak çalşmas düşünülen panolar için yeterli olmamas 

nedeniyle MTA ile yaplan işbirliği ile 3 adet yeni sondaj ile bölgeye yönelik Rezistivite, 

SP, Profil kaydrma jeofizik etüdü çalşmalar yapldğ, ayrca üretim panolar için 3 adet 

hazrlk galerisi sürüldüğü , bu çalşmalar tamamlandktan sonra faylarn yeri net olarak 

tespit edileceği belirtilerek, Güney ksmlarda jeolojik yap hakknda yeterli bilgiye ulaşana 

kadar üretim ve hazrlk çalşmalarnn aksamamas için; 

1-Ana desandrenin batsnda klasik panoda +160 klasik ayak olarak, 

2-Ana desandrenin doğusunda klasik olarak çalşmas öngörülen +195 ve +190 

klasik ayak olarak çalşacak, +185, +180, +170, +159 ve +149 ayaklar mekanize olarak 

çalşacaklar, 

3-Sahann Kuzey doğusunda tavan taşn krdrmak için +200/+215 kotlar arasnda 

doğrultu boyunca meyilli tavan ayak daha sonra +195 kotundan başlayarak 10 ar metrelik 

dilimler hâlinde doğrultu boyunca mekanize ayak ve bat bölümünde ise kot aralklar 5 

metre olacak şekilde klasik ayak olacağ, 

4- Sahann güney bölgesinde sondaj ve jeofizik çalşmalar sonucu sahay ortadan 

ikiye bölecek ve ayn zamanda sahann güneyine kadar uzanacak olan +140/+25 ve 

+147/+32 nefeslik bacas açlacağ, bu hazrlk çalşmas ile sahann doğu ksmnda 220 

metre geometriye uygun mekanize ayak oluşturulacağ, 

Temmuz 2011 ylna kadar yaplacak üretim terminini gösteren tablo 
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yeralt projeleri ile bu oran %3'ten 2008 ylnda % 45'e çkarlmş, ELİ açk ocak rezervinin 

dengeli üretilmesi için, yeraltndan olabildiğince daha çok üretim yaparak yakalanacak 

ekonomik bir paçal maliyetle 10 yl olan açkocak ömrünün uzatlmas politikasn 

sürdürebilmek,  

- Soma Eynez havzas kömürünün kalori ve kükürt miktar bakmndan 1. derece 

hava kirliliği olan illerde yaklabilecek ender kömürlerden olmas, yeterli üretim 

yaplamadğndan SEAŞ elektrik santraline, sanayi müşterilerine, teshine, bağlantl 

bayilere ve Sosyal Yardmlaşma ve Dayanşma Vakflarna yetecek miktarda kömür 

üretilerek sevk edilememesi düşünceleri doğrultusunda yaplan değerlendirmede; 

1- Park Firmas ile TKİ arasnda 27.07.2006 tarihinde imzalanan sözleşmenin 

termin programna göre hazrlk süresi dâhil 01.10.2009 tarihine kadar 3.875.000 ton 

tüvenan kömür üretimi programlamş olmasna rağmen, fiili üretimde bu programn 

çok gerisinde kalnmas, bu durumun 2006-2007 ve 2008 yllarnda yapş olan iş 

proramlarnn gerçekleşmesine engel olmas, 

2- TKİ Eynez havzasnda yeraltndan kaliteli kömüre olan ihtiyacnn devam 

etmesi, 

3- Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

hedeflenen üretim temposunu yakalayamamas, 

4- Yeralt kömür üretim faaliyetlerinin teknik ve iş güvenliği bakmndan 

kesintiye uğramas durumunda; daha büyük sorunlarn oluşabileceği aşikar 

olduğundan üretimde sürekliliği sağlama zorunluluğu, 

 5- TKİ Kurumunun, Eynez yeralt işletmesine 1998 ylna kadar yaptğ 

yaklaşk 32 milyon $ yatrmn boşa gitmemesi gerekliliği, 

6- Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 52. Maddesinde belirlenen devir 

koşullarna aykr bir durumun olmamas, 

7- Devir alacak olan Soma Kömür İşletmeleri AŞ firmasnn bu iş için 

belirlenmiş şartlara göre gerekli ekonomik, mali, mesleki ve teknik nitelik ve 

yeterliliğe haiz olmas, 

Park firmasnn beyan ettiği gibi fizibilite ve fiyatlandrma hedefi olan 1.5 

milyon ton/yl tam mekanize üretimin gerçekleştirmemesi sebebi ile ileride telafisi 

mümkün olmayacak problemlerle karşlaşlmamas adna TKİ Kurumunun 20.10.2009 

278 

tarih ve 33/359 sayl karar ile Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret 

AŞ’nin işi Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin 30.10.2009 tarihinde devredilmiştir.  

Devir tarihi itibaryla TKİ tarafndan 1300 m taşta, 400 m kömürde (betonlanmş); 

Park Teknik firmasnca taşta 1300 m, kömürde 850 m galeri sürülmüştür. Yine bu tarih 

itibaryla Park Teknik firmas 852.803,6 ton kömür üretmiştir.
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5.4. SOMA EYNEZ SAHASINDA SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’NİN 

FAALİYETLERİ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 30.10.2009 tarihinde çalşmalarna başlamş olup, ayn 

tarihli yazs ile; 

Üretim çalşmalar srasnda sahann doğu snrndaki fayn yerinin tespit edildiği, 

sözleşmede yer alan işletme dönemi koordinatlar ile yeni arama galerileriyle belirlenmiş 

fay arasnda kalan doğu saha snr boyunca dar bir alan kapsayan 20.700 m2lik bir alan 

bulunduğu, bu alanda bulunan rezervin hazrlğ tamamlanmş olan panodan kolaylkla 

yaplabileceği belirtilerek, bunu için mevzii koordinat değişikliği talep edilmiştir. 

TKİ Kurumunun, 07.01.2010 tarihli karar ile saha snrndan faya kadar yaklaşk 

639.540 ton kömürün üretime hazr hâle gelmesi ve Teknik şartnamenin 2. Maddesi’nde 

belirtilen “…. Saha snr koordinatlar mevcut sondaj verilerinden faydalanlarak 

hazrlanan tektonik çalşmaya göre belirlenmiş olduğundan, kesin snr olmayp 

muhtemeldir. Fiili durumda kömürün gerçek tektonik yapsna bağl olarak değişiklikler 

olmas durumunda, İdarenin onay alnarak snr değişiklikleri yaplabilecektir.” hükmü 

kapsamnda saha koordinatlar değiştirilmiştir. 

Firma 25.11.2009 tarihinde TKİ Kurumuna uygulama projesi ve iş programn 

sunmuştur.  

Projede; 

1. Firmann hazrladğ uygulama projesinde 14 ayr panodan üretim yaplacağ,

2. Uygulama projesinde kömür üretiminin 14 panoda klasik ayaklardan yaplacağ,

hazrlanan panolarda A panosundaki mevcut tavan ayağn çalşmas sonras tam mekanize 

ayak çalşmas öngörülmediği, ileriki yllarda uygun pano bulunduğunda bunun 

değerlendirileceği,  

3. Kömür üretiminin 13 panoda damar meyline paralel oluşturulacak dilimli

ayaklardan, M panosunda ise damar 10 metrelik dilimler hâlinde, doğrultu boyunca arka 

göçertmeli dilimli ayaklardan sağlanacağ,  

4. İlk olarak tavan taşnn altnda 2.20 metre yüksekliğinde kömür içerisinde tavan

ayaklar oluşturulup sadece aynadan kömür alnarak tavan taşnn krlmasnn ve tavannn 

oturtulmasnn sağlanacağ,  

5. Tavan ayaklarn altnda damar kalnlğna bağl olarak 2 veya 3 kat hâlinde katlar
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oluşturulacağ,  

6. Damar yapsna ve kalnlğna bağl olarak tavan ayak dâhil 3 veya 4 kat olarak

planlanan panolarda, tavandan alnacak kömür kazanm oranna bağl olarak kat says ve 

kat aralğnn arttrlabileceği veya azaltlabileceği  

7. Hazrlanan uygulama projesinde ara katlar ve taban ayaklarda kat aralğ (dilim

kalnlğ) 9 metre ile 13 metre arasnda değiştiği,  

8. Üretimi yaplacak kömürün, yerinde kalorisinin yllar itibaryla 2787 - 3294 k /

cal/kg arasnda değiştiği,  

9. Uygulama projesinde üretim yaplacak panolarda tavan, ara kat ve taban

ayaklarn yaklaşk otuzar metre mesafe ile birbirini takip edeceği,  

10. Ocakta oluşabilecek yangnla mücadele için;

- Tavan ayak çalşmas ile tavan taşnn krdrlarak tavann oturtulacağ,  

- Eski imalat içerisine kzşma olmadan kül + su verileceği,  

- Göçük arkasnda kül borusu braklarak bu borulardan kül + su verileceği,  

- Kzşma olan ksmlara sondajla ulaşp kül + su verileceği,  

-Ayak aralarndan tavandan alnacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip 

patlatlarak kömürün düzenli alnmasnn sağlanacağ,  

- Ayak arkasndaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesinde dikkatli 

davranlacağ,  

- Kzşma meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yaplacağ,  

- Ayaklarda rekup gerilerinin tamamen oturtularak havann rekup gerisine 

kaçmasnn önlenmesinin sağlanacağ,  

- Yangna müsait panolarn, herhangi bir yangn vukuunda vakit kaybetmeden 

kapatlmalarn sağlamak üzere bekleme barajlar yaplacağ,  

11- Ocağn mevcut ana hava giriş ve hava çkş galerilerinin bir ksm kömür 

içerisinde olduğundan bu ksmlarda ortaya çkabilecek yangn riskine karş acil çkş yolu 

olarak +340 ana nakliye galerisine +220 kotlarndan tamamen marn içerisinde sürülecek 

galeri ile irtibatlanacağ,  

12- ilk etapta +260/+160 aras 530 metrelik ksmn bant ile insan nakline uygun 
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hâle getirileceği, daha sonra ocağn en alt kotlarndan yer üstüne kadar bant ile insan nakli 

yaplacağ,  

13- 25.11.2008 tarih ve 41/433 sayl T.K.İ. Y.K.K 'nda 30.09.2019 olarak 

onaylanan iş bitimi tarihinin yeni iş programnda 31.03.2019 tarihi olarak belirtildiği,  

14- Yeni iş programnda işletme dönemlerinin 1 Ocakta başlayp 31 Aralk'ta bittiği 

ve işletme dönemlerinde yllk asgari 1,5 milyon ton tüvenan kömür üretileceği,  

15- Çalşacak işçi saysnn toplamda 2226 kişi olacağ,  

Hususlarna yer verilmiş, Uygulama projesi TKİ nin 22.02.2010 tarihli oluru ile 

uygun bulunmuştur. 

Firmann 17 Mart 2010 tarihli yazsyla; metan geliri problemi ile TKİ ye 

başvurulmuş, proje tadilat ve teknik destek talebinde bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 

gerek firma gerekse Kurumca yaplan metan drenaj çalşmalar bundan sonra başlamştr. 

Kurulan komisyonun metan drenaj çalşmalarn sürdürüp, incelemelerin sonuçlanmas ile 

metan konusunda nihai kararn verilebileceği düşünüldüğünden, bu arada firmann; hem 

metan ile ilgili önlemleri almasnn ve çalşmalarn buna göre sürdürmesinin, hem de riskli 

bölgelerdeki drenajn araştrlarak, problemin çözümünden sonra bu alanlardan üretim 

yaplmasnn uygun olacağ düşünülmüştür.  

Bu çalşmalar sürerken A panosu 2. Kat ayak, yüksek metan geliri yüzünden 

kapatlmştr. 

Metan geliri sebebiyle sahada +290 kotu ile +200 kotu arasnda bulunan rezervin 

üretilmesi yönünde bir proje değişikliği yaplarak, 22.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu 

Karar ile onaylanmştr. 

03.12.2010 tarihinde firma; Eynez Yeralt Ocağnn ana nakliye (hava giriş) 

yolunun 1050 m lik, hava çkş yolunun 250 m lik ksmnn kömür içerisinde sürülmüş 

olmas nedeniyle olas bir yangna sebep olabileceğini, yeryüzü bağlantl ayr bir çkş 

gerektiğini, ocağn yeryüzü ile bağlantl iki irtibatnn yan sra sürülmesi planlanan 

üçüncü galeri ile hava çkşnn sağlanacağn, mevcut galerilerden ocağa temiz hava 

verileceğini belirterek, yeni galeri için müsaade istemiştir. Talep Kurumca da uygun 

görülmüş olup, galeri hazrlklarna başlanmştr. 
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10. Ocakta oluşabilecek yangnla mücadele için;

- Tavan ayak çalşmas ile tavan taşnn krdrlarak tavann oturtulacağ,  

- Eski imalat içerisine kzşma olmadan kül + su verileceği,  

- Göçük arkasnda kül borusu braklarak bu borulardan kül + su verileceği,  

- Kzşma olan ksmlara sondajla ulaşp kül + su verileceği,  

-Ayak aralarndan tavandan alnacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip 

patlatlarak kömürün düzenli alnmasnn sağlanacağ,  

- Ayak arkasndaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesinde dikkatli 

davranlacağ,  

- Kzşma meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yaplacağ,  

- Ayaklarda rekup gerilerinin tamamen oturtularak havann rekup gerisine 

kaçmasnn önlenmesinin sağlanacağ,  

- Yangna müsait panolarn, herhangi bir yangn vukuunda vakit kaybetmeden 

kapatlmalarn sağlamak üzere bekleme barajlar yaplacağ,  

11- Ocağn mevcut ana hava giriş ve hava çkş galerilerinin bir ksm kömür 

içerisinde olduğundan bu ksmlarda ortaya çkabilecek yangn riskine karş acil çkş yolu 

olarak +340 ana nakliye galerisine +220 kotlarndan tamamen marn içerisinde sürülecek 

galeri ile irtibatlanacağ,  

12- ilk etapta +260/+160 aras 530 metrelik ksmn bant ile insan nakline uygun 
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hâle getirileceği, daha sonra ocağn en alt kotlarndan yer üstüne kadar bant ile insan nakli 

yaplacağ,  

13- 25.11.2008 tarih ve 41/433 sayl T.K.İ. Y.K.K 'nda 30.09.2019 olarak 

onaylanan iş bitimi tarihinin yeni iş programnda 31.03.2019 tarihi olarak belirtildiği,  

14- Yeni iş programnda işletme dönemlerinin 1 Ocakta başlayp 31 Aralk'ta bittiği 

ve işletme dönemlerinde yllk asgari 1,5 milyon ton tüvenan kömür üretileceği,  

15- Çalşacak işçi saysnn toplamda 2226 kişi olacağ,  

Hususlarna yer verilmiş, Uygulama projesi TKİ nin 22.02.2010 tarihli oluru ile 

uygun bulunmuştur. 

Firmann 17 Mart 2010 tarihli yazsyla; metan geliri problemi ile TKİ ye 

başvurulmuş, proje tadilat ve teknik destek talebinde bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak 

gerek firma gerekse Kurumca yaplan metan drenaj çalşmalar bundan sonra başlamştr. 

Kurulan komisyonun metan drenaj çalşmalarn sürdürüp, incelemelerin sonuçlanmas ile 

metan konusunda nihai kararn verilebileceği düşünüldüğünden, bu arada firmann; hem 

metan ile ilgili önlemleri almasnn ve çalşmalarn buna göre sürdürmesinin, hem de riskli 

bölgelerdeki drenajn araştrlarak, problemin çözümünden sonra bu alanlardan üretim 

yaplmasnn uygun olacağ düşünülmüştür.  

Bu çalşmalar sürerken A panosu 2. Kat ayak, yüksek metan geliri yüzünden 

kapatlmştr. 

Metan geliri sebebiyle sahada +290 kotu ile +200 kotu arasnda bulunan rezervin 

üretilmesi yönünde bir proje değişikliği yaplarak, 22.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu 

Karar ile onaylanmştr. 

03.12.2010 tarihinde firma; Eynez Yeralt Ocağnn ana nakliye (hava giriş) 

yolunun 1050 m lik, hava çkş yolunun 250 m lik ksmnn kömür içerisinde sürülmüş 

olmas nedeniyle olas bir yangna sebep olabileceğini, yeryüzü bağlantl ayr bir çkş 

gerektiğini, ocağn yeryüzü ile bağlantl iki irtibatnn yan sra sürülmesi planlanan 

üçüncü galeri ile hava çkşnn sağlanacağn, mevcut galerilerden ocağa temiz hava 

verileceğini belirterek, yeni galeri için müsaade istemiştir. Talep Kurumca da uygun 

görülmüş olup, galeri hazrlklarna başlanmştr. 
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5.4. SOMA EYNEZ SAHASINDA SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ’NİN 

FAALİYETLERİ 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ, 30.10.2009 tarihinde çalşmalarna başlamş olup, ayn 

tarihli yazs ile; 

Üretim çalşmalar srasnda sahann doğu snrndaki fayn yerinin tespit edildiği, 

sözleşmede yer alan işletme dönemi koordinatlar ile yeni arama galerileriyle belirlenmiş 

fay arasnda kalan doğu saha snr boyunca dar bir alan kapsayan 20.700 m2lik bir alan 

bulunduğu, bu alanda bulunan rezervin hazrlğ tamamlanmş olan panodan kolaylkla 

yaplabileceği belirtilerek, bunu için mevzii koordinat değişikliği talep edilmiştir. 

TKİ Kurumunun, 07.01.2010 tarihli karar ile saha snrndan faya kadar yaklaşk 

639.540 ton kömürün üretime hazr hâle gelmesi ve Teknik şartnamenin 2. Maddesi’nde 

belirtilen “…. Saha snr koordinatlar mevcut sondaj verilerinden faydalanlarak 

hazrlanan tektonik çalşmaya göre belirlenmiş olduğundan, kesin snr olmayp 

muhtemeldir. Fiili durumda kömürün gerçek tektonik yapsna bağl olarak değişiklikler 

olmas durumunda, İdarenin onay alnarak snr değişiklikleri yaplabilecektir.” hükmü 

kapsamnda saha koordinatlar değiştirilmiştir. 

Firma 25.11.2009 tarihinde TKİ Kurumuna uygulama projesi ve iş programn 

sunmuştur.  

Projede; 

1. Firmann hazrladğ uygulama projesinde 14 ayr panodan üretim yaplacağ,

2. Uygulama projesinde kömür üretiminin 14 panoda klasik ayaklardan yaplacağ,

hazrlanan panolarda A panosundaki mevcut tavan ayağn çalşmas sonras tam mekanize 

ayak çalşmas öngörülmediği, ileriki yllarda uygun pano bulunduğunda bunun 

değerlendirileceği,  

3. Kömür üretiminin 13 panoda damar meyline paralel oluşturulacak dilimli

ayaklardan, M panosunda ise damar 10 metrelik dilimler hâlinde, doğrultu boyunca arka 

göçertmeli dilimli ayaklardan sağlanacağ,  

4. İlk olarak tavan taşnn altnda 2.20 metre yüksekliğinde kömür içerisinde tavan

ayaklar oluşturulup sadece aynadan kömür alnarak tavan taşnn krlmasnn ve tavannn 

oturtulmasnn sağlanacağ,  

5. Tavan ayaklarn altnda damar kalnlğna bağl olarak 2 veya 3 kat hâlinde katlar
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oluşturulacağ,  

6. Damar yapsna ve kalnlğna bağl olarak tavan ayak dâhil 3 veya 4 kat olarak

planlanan panolarda, tavandan alnacak kömür kazanm oranna bağl olarak kat says ve 

kat aralğnn arttrlabileceği veya azaltlabileceği  

7. Hazrlanan uygulama projesinde ara katlar ve taban ayaklarda kat aralğ (dilim

kalnlğ) 9 metre ile 13 metre arasnda değiştiği,  

8. Üretimi yaplacak kömürün, yerinde kalorisinin yllar itibaryla 2787 - 3294 k /

cal/kg arasnda değiştiği,  

9. Uygulama projesinde üretim yaplacak panolarda tavan, ara kat ve taban

ayaklarn yaklaşk otuzar metre mesafe ile birbirini takip edeceği,  

10. Ocakta oluşabilecek yangnla mücadele için;

- Tavan ayak çalşmas ile tavan taşnn krdrlarak tavann oturtulacağ,  

- Eski imalat içerisine kzşma olmadan kül + su verileceği,  

- Göçük arkasnda kül borusu braklarak bu borulardan kül + su verileceği,  

- Kzşma olan ksmlara sondajla ulaşp kül + su verileceği,  

-Ayak aralarndan tavandan alnacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip 

patlatlarak kömürün düzenli alnmasnn sağlanacağ,  

- Ayak arkasndaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesinde dikkatli 

davranlacağ,  

- Kzşma meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yaplacağ,  

- Ayaklarda rekup gerilerinin tamamen oturtularak havann rekup gerisine 

kaçmasnn önlenmesinin sağlanacağ,  

- Yangna müsait panolarn, herhangi bir yangn vukuunda vakit kaybetmeden 

kapatlmalarn sağlamak üzere bekleme barajlar yaplacağ,  

11- Ocağn mevcut ana hava giriş ve hava çkş galerilerinin bir ksm kömür 

içerisinde olduğundan bu ksmlarda ortaya çkabilecek yangn riskine karş acil çkş yolu 

olarak +340 ana nakliye galerisine +220 kotlarndan tamamen marn içerisinde sürülecek 

galeri ile irtibatlanacağ,  

12- ilk etapta +260/+160 aras 530 metrelik ksmn bant ile insan nakline uygun 
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Şekil 5.5: Soma Eynez Ocağnda Soma Kömür İşletmeleri AŞ Tarafndan 
Sürülen İkinci Hava Giriş Galerisi 

Üretim miktar, nakliyat ünitesi, kullanlan ekipman, havalandrma sistemi gibi 

parametrelerle snrlanmaktadr.  

Tablo 5.1: Devirden Sonra Soma Eynez Ocağ Üretim Durumu ve Plan (2006-2015) 
YIL MİNİMUM 

PLANLANAN ÜRETİM 
GERÇEKLEŞEN 

ÜRETİM 
ÜRETİMİ YAPAN 

FİRMA 

2006 500.000 ton 50.298,400 ton Park Teknik 

2007 1.500.000 ton 269.289,900 ton Park Teknik 

2008 1.500.000 ton 232.465,300 ton Park Teknik 

2009 1.500.000 ton 532.950,000 ton 300.750 ton Park 
Teknik + 232.200 ton 
Soma Kömür
İşletmeleri AŞ 

2010 1.500.000 ton 2.599.388,640 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2011 1.500.000 ton 2.619.300,860 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2012 1.500.000 ton 3.816.014,720 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2013 1.500.000 ton 3.566.456,760 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 
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2014 1.500.000 ton 1.240.189,960 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2015 1.500.000 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

Soma Eynez yeralt işletmesine TKİ Kurumu tarafndan yaplan yaklaşk 32 milyon 

$ yatrmn üstüne 2006-2009 yllarnda Park Firmas ve 2009 sonrasnda Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan gerçekleşen yatrmlar ile sahada çalşan 2 tam mekanize, 4 Yar 

mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiştir. 

2009 yl sonlarnda gerçekleşen deviş işlemini takiben Soma Kömür AŞ tarafndan 

hazrlanan uygulama projesi doğrultusunda sahadaki üretim panolar arttrlmş, tava ayak 

uygulamasna geçilmiş, ocakta oluşabilecek yangnla mücadelede;  

- Tavan ayak çalşmas ile tavan taşnn krdrlarak tavann oturtulmas,  

- Eski imalat içerisine kzşma olmadan kül + su verilmesi,  

- Göçük arkasnda kül borusu braklarak bu borulardan kül + su verilmesi,  

- Kzşma olan ksmlara sondajla ulaşp kül + su verilmesi,  

-Ayak aralarndan tavandan alnacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip 

patlatlarak kömürün düzenli alnmasnn sağlanmas,  

- Ayak arkasndaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesi,  

- Kzşma meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yaplmas,  

- Yangna müsait panolarn, herhangi bir yangn vukuunda vakit kaybetmeden 

kapatlmalarn sağlamak üzere bekleme barajlar yaplmas,  

Yöntemleri uygulanmş, 

Ortaya çkabilecek yangn riskine karş acil çkş yolu olarak +340 ana nakliye 

galerisine +220 kotlarndan tamamen marn içerisinde sürülen galeri ile irtibatlanmş, 

+260/+160 aras 530 metrelik ksm bant ile insan nakline uygun hâle getirilmiş, 

takip eden süreçte ocağn en alt kotlarndan yer üstüne kadar bant ile insan nakli yaplmas 

sağlanmştr.  

Yukarda açklanan tüm bu değişiklikler sonrasnda ocaktan yaplan yllk üretim 

miktar artmştr. 
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Şekil 5.5: Soma Eynez Ocağnda Soma Kömür İşletmeleri AŞ Tarafndan 
Sürülen İkinci Hava Giriş Galerisi 

Üretim miktar, nakliyat ünitesi, kullanlan ekipman, havalandrma sistemi gibi 

parametrelerle snrlanmaktadr.  

Tablo 5.1: Devirden Sonra Soma Eynez Ocağ Üretim Durumu ve Plan (2006-2015) 
YIL MİNİMUM 

PLANLANAN ÜRETİM 
GERÇEKLEŞEN 

ÜRETİM 
ÜRETİMİ YAPAN 

FİRMA 

2006 500.000 ton 50.298,400 ton Park Teknik 

2007 1.500.000 ton 269.289,900 ton Park Teknik 

2008 1.500.000 ton 232.465,300 ton Park Teknik 

2009 1.500.000 ton 532.950,000 ton 300.750 ton Park 
Teknik + 232.200 ton 
Soma Kömür
İşletmeleri AŞ 

2010 1.500.000 ton 2.599.388,640 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2011 1.500.000 ton 2.619.300,860 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2012 1.500.000 ton 3.816.014,720 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2013 1.500.000 ton 3.566.456,760 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 
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2014 1.500.000 ton 1.240.189,960 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

2015 1.500.000 ton Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ 

Soma Eynez yeralt işletmesine TKİ Kurumu tarafndan yaplan yaklaşk 32 milyon 

$ yatrmn üstüne 2006-2009 yllarnda Park Firmas ve 2009 sonrasnda Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ tarafndan gerçekleşen yatrmlar ile sahada çalşan 2 tam mekanize, 4 Yar 

mekanize, 3 klasik ayak teşkil edilmiştir. 

2009 yl sonlarnda gerçekleşen deviş işlemini takiben Soma Kömür AŞ tarafndan 

hazrlanan uygulama projesi doğrultusunda sahadaki üretim panolar arttrlmş, tava ayak 

uygulamasna geçilmiş, ocakta oluşabilecek yangnla mücadelede;  

- Tavan ayak çalşmas ile tavan taşnn krdrlarak tavann oturtulmas,  

- Eski imalat içerisine kzşma olmadan kül + su verilmesi,  

- Göçük arkasnda kül borusu braklarak bu borulardan kül + su verilmesi,  

- Kzşma olan ksmlara sondajla ulaşp kül + su verilmesi,  

-Ayak aralarndan tavandan alnacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip 

patlatlarak kömürün düzenli alnmasnn sağlanmas,  

- Ayak arkasndaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesi,  

- Kzşma meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yaplmas,  

- Yangna müsait panolarn, herhangi bir yangn vukuunda vakit kaybetmeden 

kapatlmalarn sağlamak üzere bekleme barajlar yaplmas,  

Yöntemleri uygulanmş, 

Ortaya çkabilecek yangn riskine karş acil çkş yolu olarak +340 ana nakliye 

galerisine +220 kotlarndan tamamen marn içerisinde sürülen galeri ile irtibatlanmş, 

+260/+160 aras 530 metrelik ksm bant ile insan nakline uygun hâle getirilmiş, 

takip eden süreçte ocağn en alt kotlarndan yer üstüne kadar bant ile insan nakli yaplmas 

sağlanmştr.  

Yukarda açklanan tüm bu değişiklikler sonrasnda ocaktan yaplan yllk üretim 

miktar artmştr. 
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Sahadan hem Park Teknik, hemde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan 15 

milyon ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 14.926.354,540 ton’u 

gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton üretililecek ksm 

kalmştr. Firma tarafndan 2011 ylnda devreye alnan ve tamamen taşta sürülmüş olan 

1050 metre uzunluğundaki ikinci temiz hava giriş galerisi ile teknik olarak ocağn yüksek 

kapasitede çalşmasna imkan sağlanmş olmaktadr. Bu kapsamda hemen ertesi yl yani 

2012 ylnda firma sahadan 3.816.015 ton üretim yapmştr.
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Sahadan hem Park Teknik, hemde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan 15 

milyon ton olarak planlanan kömür üretiminin toplam 14.926.354,540 ton’u 

gerçekleştirerek TKİ Kurumuna teslim etmiştir. Geriye 73.645,46 ton üretililecek ksm 

kalmştr. Firma tarafndan 2011 ylnda devreye alnan ve tamamen taşta sürülmüş olan 

1050 metre uzunluğundaki ikinci temiz hava giriş galerisi ile teknik olarak ocağn yüksek 

kapasitede çalşmasna imkan sağlanmş olmaktadr. Bu kapsamda hemen ertesi yl yani 

2012 ylnda firma sahadan 3.816.015 ton üretim yapmştr.
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Şekil 5.6. Soma Eynez Ocağnn Son Durumunu Gösterir İmalat Haritas 
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5.5. SOMA EYNEZ SAHASINDAKİ SÖZLEŞMENİN YETKİ, SORUMLULUK VE 

DENETİM ALANLARI KAPAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

ELİ. Müessesi Müdürlüğü Eynez yeralt sahasnda kömür üretimiyle ilgili olarak TKİ 

Kurumu ile Park Teknik Elektrik Mad. Turz. San. ve Tic. AŞ arasnda 27.07.2006 

tarihinde imzalanan ve daha sonra 30.10.2009 tarihli devir protokolü ile Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ’ye devredilen sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve Hizmet İşleri 

Genel Şartnamesi ile bir bütündür. Sözleme konusu iş “Hukuku İdarenin Uhdesinde 

Kalmak Kaydyla IR 4009 Ruhsat Sahas İçerisinde Mevkii ve Snrlar Teknik Şartnamede 

Belirtilmiş Sahalardan EK 13’te belirtilen termin programna bağl olarak hazrlk 

döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. 

yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere toplam 15.000.000 ton Tüvenan Kömürün 

Üretimi ve Üretilen Tüvenan Kömürün Teknik Şartnamede Tanmlanan Yerlere Teslim 

Edilmesi İşi” olarak tanmlanmaktadr.  

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa uygun olarak ve 

her türlü hizmet alm ihalelerinde kullanlmak üzere hazrlanan tip sözleşmedir. Her türlü 

hizmet alm ihalesine uygulandğndan snrlar geniştir. İşe ilişkin spesifik konular işin 

niteliklerine uygun olarak hazrlanan sözleşme, idari şartname ve teknik şartnamede 

tanmlanmştr.  

5.5.1. Hizmet Alm Sözleşmesi ve Eki Şartnamelerin Değerlendirmesi 

5.5.1.1. Hizmet Alm Sözleşmesi  

TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ arasndaki Hizmet Alm Sözleşmesinin:  

a) 19. Maddesinde “İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve 

özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafndan görevlendirilen kontrol 

teşkilat araclğyla denetlenir…” hükmü bulunmaktadr.  

b) 20. Madde İşin yürütülmesine ilişkin kayt ve tutanaklar. 

“Günlük üretim raporlar  

Günlük kömür analiz raporlar 

Kontrol teşkilat rapor defteri 

Aylk faaliyet raporu 

Yllk faaliyet raporu 
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İmalat haritalar 

Arama faaliyet raporlar” 

c) 22. Maddesinin 4. paragrafnda İş yerinin korunmasyla ilgili 

 “Yüklenici, işin devam süresince iş yerinde yaplacak çalşmalar nedeniyle, işçilerle 

çevre halknn kazaya uğramalarn, zarar görmelerini ve yaptğ işlerde hasar ve zarar 

meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemlerini almak zorundadr. İş sahasnda 

veya çevresindeki bölgelerde yeterli güvenlik önlemlerinin alnmamas nedeniyle 

doğabilecek hasar ve zararlarn ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazalarn 

zarar ve kayplarn meydana gelmesini önlemek amacyla gereken bütün önlemleri almak 

ve kontrol teşkilat tarafndan kaza, zarar ve kayp ihtimallerini azaltmak için verilecek 

talimatlarn hepsine uymak zorundadr.” 

d) 37. Maddesinde  

“Yüklenici işin kesin kabulü yaplncaya kadar 4857 sayl İş Kanunun, 09.12.2003 

tarih 25311 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği ve diğer iş yasas ile ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket 

edecektir.” 

Şeklinde hükümler bulunmaktadr.  

5.5.1.2. İdari Şartname  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesinin eki İdari Şartnamenin: 56. Maddesinde  

“Yüklenici işin kesin kabulü yaplncaya kadar 4857 sayl İş Kanunun, 09.12.2003 

tarih 25311 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği” ve diğer iş yasas ile ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket 

edecektir.” denilmektedir.  

5.5.1.3 Teknik Şartname 

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesinin eki Teknik Şartnamenin: 

1) “MADDE 7-Yüklenicinin Maden Haklar Ve Çevre Mevzut İle İlgili

Yükümlülüğü 

7.1.Yüklenici, yürürlükteki maden kanunu ve ilgili yönetmeliğin öngördüğü veya 

öngöreceği, işletme hakk sahibi tarafndan ifa edilmesi gereken; işletme projesi tanzimi, 

aylk ve yllk faaliyet raporlar, imalat haritalar, üretim programlar, bilanço tanzimi, 
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5.5. SOMA EYNEZ SAHASINDAKİ SÖZLEŞMENİN YETKİ, SORUMLULUK VE 

DENETİM ALANLARI KAPAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

ELİ. Müessesi Müdürlüğü Eynez yeralt sahasnda kömür üretimiyle ilgili olarak TKİ 

Kurumu ile Park Teknik Elektrik Mad. Turz. San. ve Tic. AŞ arasnda 27.07.2006 

tarihinde imzalanan ve daha sonra 30.10.2009 tarihli devir protokolü ile Soma Kömür 

İşletmeleri AŞ’ye devredilen sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve Hizmet İşleri 

Genel Şartnamesi ile bir bütündür. Sözleme konusu iş “Hukuku İdarenin Uhdesinde 

Kalmak Kaydyla IR 4009 Ruhsat Sahas İçerisinde Mevkii ve Snrlar Teknik Şartnamede 

Belirtilmiş Sahalardan EK 13’te belirtilen termin programna bağl olarak hazrlk 

döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. 

yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere toplam 15.000.000 ton Tüvenan Kömürün 

Üretimi ve Üretilen Tüvenan Kömürün Teknik Şartnamede Tanmlanan Yerlere Teslim 

Edilmesi İşi” olarak tanmlanmaktadr.  

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa uygun olarak ve 

her türlü hizmet alm ihalelerinde kullanlmak üzere hazrlanan tip sözleşmedir. Her türlü 

hizmet alm ihalesine uygulandğndan snrlar geniştir. İşe ilişkin spesifik konular işin 

niteliklerine uygun olarak hazrlanan sözleşme, idari şartname ve teknik şartnamede 

tanmlanmştr.  

5.5.1. Hizmet Alm Sözleşmesi ve Eki Şartnamelerin Değerlendirmesi 

5.5.1.1. Hizmet Alm Sözleşmesi  

TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ arasndaki Hizmet Alm Sözleşmesinin:  

a) 19. Maddesinde “İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve 

özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare tarafndan görevlendirilen kontrol 

teşkilat araclğyla denetlenir…” hükmü bulunmaktadr.  

b) 20. Madde İşin yürütülmesine ilişkin kayt ve tutanaklar. 

“Günlük üretim raporlar  

Günlük kömür analiz raporlar 

Kontrol teşkilat rapor defteri 

Aylk faaliyet raporu 

Yllk faaliyet raporu 
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İmalat haritalar 

Arama faaliyet raporlar” 

c) 22. Maddesinin 4. paragrafnda İş yerinin korunmasyla ilgili 

 “Yüklenici, işin devam süresince iş yerinde yaplacak çalşmalar nedeniyle, işçilerle 

çevre halknn kazaya uğramalarn, zarar görmelerini ve yaptğ işlerde hasar ve zarar 

meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemlerini almak zorundadr. İş sahasnda 

veya çevresindeki bölgelerde yeterli güvenlik önlemlerinin alnmamas nedeniyle 

doğabilecek hasar ve zararlarn ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazalarn 

zarar ve kayplarn meydana gelmesini önlemek amacyla gereken bütün önlemleri almak 

ve kontrol teşkilat tarafndan kaza, zarar ve kayp ihtimallerini azaltmak için verilecek 

talimatlarn hepsine uymak zorundadr.” 

d) 37. Maddesinde  

“Yüklenici işin kesin kabulü yaplncaya kadar 4857 sayl İş Kanunun, 09.12.2003 

tarih 25311 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği ve diğer iş yasas ile ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket 

edecektir.” 

Şeklinde hükümler bulunmaktadr.  

5.5.1.2. İdari Şartname  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesinin eki İdari Şartnamenin: 56. Maddesinde  

“Yüklenici işin kesin kabulü yaplncaya kadar 4857 sayl İş Kanunun, 09.12.2003 

tarih 25311 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliği” ve diğer iş yasas ile ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket 

edecektir.” denilmektedir.  

5.5.1.3 Teknik Şartname 

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesinin eki Teknik Şartnamenin: 

1) “MADDE 7-Yüklenicinin Maden Haklar Ve Çevre Mevzut İle İlgili

Yükümlülüğü 

7.1.Yüklenici, yürürlükteki maden kanunu ve ilgili yönetmeliğin öngördüğü veya 

öngöreceği, işletme hakk sahibi tarafndan ifa edilmesi gereken; işletme projesi tanzimi, 

aylk ve yllk faaliyet raporlar, imalat haritalar, üretim programlar, bilanço tanzimi, 
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üretim ve sevk defterleri, aylk ve yllk maden anketi tanzimi vb. gibi hususlar İdare adna 

yerine getirmek ve/veya gerekli belgeleri süresi içinde İdareye vermek zorundadr. 

7.2. Yüklenici aylk faaliyet raporlarnda; ay içinde yaplan üretim ve hazrlklar, 

aylk imalat planlar, makine park, iş kazalar ve istihdam ile ilgili bilgiler bulunacaktr.  

7.3. Yüklenici yllk faaliyet raporlarn yürürlükteki Maden Kanunun ilgili 

maddesine göre hazrlar. 

7.4. Gerek proje, gerekse işletme aşamasnda Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümlerine ve bu konudaki yetkili makamlarn düzenlemeleri ile mevzuat değişikliklerine 

uymak, söz konusu kanun ve yönetmeliklerin getireceği mükellefiyetleri yerine getirmek 

zorundadr. Budan dolay Yüklenici, İdareden hiçbir suretle hak talebinde bulanamaz. 

7.5. Yüklenici, Maden Kanunu ve mevzuat hükümlerine uygun, arama, hazrlk 

ve işletme faaliyetlerini sürdürmek zorundadr. 

7.6. Yüklenici, sözleşmeye esas saha koordinatlarn dşnda üretim 

faaliyetlerinde bulunamaz. 

7.7. Yüklenici, faaliyetleri neticesinde, Maden Haklar ve Çevre Mevzuatndan 

dolay İdarenin karşlaşacağ tüm zararlar karşlayacaktr. 

2) Madde 8: Emniyet Tedbirleri 

a) T.C. Hükümeti ve yetkili kuruluşlar tarafndan çkarlmş ve çkarlacak olan 

kanun, Maden Kanunu, İş Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde yaynlanan tüzük ve 

yönetmeliklere yüklenici uymak zorundadr. Ayrca “Tekel Dş Braklan Patlayc 

Maddeler, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşnmas, Saklanmas, 

Depolanmas, Kullanlmas, Denetlenmesi, Yok Edilmesi, Usul ve Esaslarna İlişkin 

Tüzük” hükümleri ile Çevre ve Orman Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ (4703 sayl 

ürünlere ilişkin Teknik mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna İstinaden 

hazrlanmş olan Makine Emniyet Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanm Yönetmeliği 

hükümlerine) İçişleri Bakanlğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ, Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ tarafndan çkarlan ve çkarlacak olan İş Sağlğ Güvenlik ile ilgili 

yönetmelikler ile mevzuata uyacaktr. 4857 sayl İş Kanunu’nun 77, 78, 80, 81, 82, 86. 

Maddelerinin gerektirdiği hükümlere uymak ve gerekli olan organizasyonu yapmakla 

yükümlüdür. İlgili mevzuata, Tüzüklere ve yönetmeliklere uyulmamasndan, İş Sağlğ 
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Güvenliği, Çevre ile ilgili önlemlerin alnmamasndan doğacak her türlü sorumluluk 

yükleniciye ait olacaktr. 

b) Yüklenici her türlü olumsuzluk, kaza ve meslek hastalklarna karş faaliyetleri

ile ilgili mevzuatn öngördüğü önlemleri almakla yükümlü olup, olabilecek kaza ve meslek 

hastalklarndan iş yerinde çalşan işçilere, idareye ve üçüncü şahslara vereceği 

zararlardan isdihdam eden sfatyla doğrudan sorumlu olacaktr. Yüklenici, çalşanlarn can 

ve mal güvenliğini sağlamak, kaza ve meslek hastalğ hâlinde maruz kalanlarn 

tedavilerini yaptrmakla ve hukuksal sonuçlarndan yükümlü olacaktr. 

c) Yüklenici, makine ve tesislerin güvenliğini, 2832 sayl kanunla değişik (2495 –

değişik 5188) ve yönetmelik esaslarna göre sağlanmakla yükümlü olacaktr. 

d) Yüklenici, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayl Resmi Gazetede yaymlanan

İlkyardm Yönetmeliğinde belirtilen say ve nitelikte, çalşma vardiyalarnda İlkyardmc 

bulunduracaktr. 

e) Yüklenici, Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar

Yönetmeliği’nin öngördüğü planlar hazrlamak (Bakm Plan, Patlamay Önleme Plan, 

Koruma ve Yangndan Korunma Plan) zorundadr. 

f) Yüklenici, Yer Alt Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar

Yönetmeliği’nin EK C Bölümü 15. Madde’de öngörülen kurtarma organizasyonunu 

yapacaktr. (Maden ve Taşocaklar ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirleri Hakknda Tüzük’ün 332. Maddesi’nde göre Tahlisiye İstasyonu’nu 

kurmak, 333, 334, 335 ve 336. Maddelerinin gereklerini yerine getirmek zorundadr.) 

g) Yüklenici, Maden ve Taşocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Tozla

Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadr.” 

3) Madde 9: Eğitim

Yüklenici, iş yerinde kullanlan araç, gereç ve makinelerle patlayc maddelerin 

neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve alnmas gereken önlemleri 

çalşanlarna öğretmek ve onlar bu konularda eğitmek zorundadr.  

4) Madde 11: Kontrol ve Denetleme

“İdare veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, Yüklenicinin sahadaki çalşmalarn 

projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklere göre yaplp yaplmadğn 

kontrol etmeye yetkilidir.  
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üretim ve sevk defterleri, aylk ve yllk maden anketi tanzimi vb. gibi hususlar İdare adna 

yerine getirmek ve/veya gerekli belgeleri süresi içinde İdareye vermek zorundadr. 

7.2. Yüklenici aylk faaliyet raporlarnda; ay içinde yaplan üretim ve hazrlklar, 

aylk imalat planlar, makine park, iş kazalar ve istihdam ile ilgili bilgiler bulunacaktr.  

7.3. Yüklenici yllk faaliyet raporlarn yürürlükteki Maden Kanunun ilgili 

maddesine göre hazrlar. 

7.4. Gerek proje, gerekse işletme aşamasnda Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümlerine ve bu konudaki yetkili makamlarn düzenlemeleri ile mevzuat değişikliklerine 

uymak, söz konusu kanun ve yönetmeliklerin getireceği mükellefiyetleri yerine getirmek 

zorundadr. Budan dolay Yüklenici, İdareden hiçbir suretle hak talebinde bulanamaz. 

7.5. Yüklenici, Maden Kanunu ve mevzuat hükümlerine uygun, arama, hazrlk 

ve işletme faaliyetlerini sürdürmek zorundadr. 

7.6. Yüklenici, sözleşmeye esas saha koordinatlarn dşnda üretim 

faaliyetlerinde bulunamaz. 

7.7. Yüklenici, faaliyetleri neticesinde, Maden Haklar ve Çevre Mevzuatndan 

dolay İdarenin karşlaşacağ tüm zararlar karşlayacaktr. 

2) Madde 8: Emniyet Tedbirleri 

a) T.C. Hükümeti ve yetkili kuruluşlar tarafndan çkarlmş ve çkarlacak olan 

kanun, Maden Kanunu, İş Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde yaynlanan tüzük ve 

yönetmeliklere yüklenici uymak zorundadr. Ayrca “Tekel Dş Braklan Patlayc 

Maddeler, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşnmas, Saklanmas, 

Depolanmas, Kullanlmas, Denetlenmesi, Yok Edilmesi, Usul ve Esaslarna İlişkin 

Tüzük” hükümleri ile Çevre ve Orman Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ (4703 sayl 

ürünlere ilişkin Teknik mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna İstinaden 

hazrlanmş olan Makine Emniyet Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanm Yönetmeliği 

hükümlerine) İçişleri Bakanlğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ, Çalşma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlğ tarafndan çkarlan ve çkarlacak olan İş Sağlğ Güvenlik ile ilgili 

yönetmelikler ile mevzuata uyacaktr. 4857 sayl İş Kanunu’nun 77, 78, 80, 81, 82, 86. 

Maddelerinin gerektirdiği hükümlere uymak ve gerekli olan organizasyonu yapmakla 

yükümlüdür. İlgili mevzuata, Tüzüklere ve yönetmeliklere uyulmamasndan, İş Sağlğ 
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Güvenliği, Çevre ile ilgili önlemlerin alnmamasndan doğacak her türlü sorumluluk 

yükleniciye ait olacaktr. 

b) Yüklenici her türlü olumsuzluk, kaza ve meslek hastalklarna karş faaliyetleri

ile ilgili mevzuatn öngördüğü önlemleri almakla yükümlü olup, olabilecek kaza ve meslek 

hastalklarndan iş yerinde çalşan işçilere, idareye ve üçüncü şahslara vereceği 

zararlardan isdihdam eden sfatyla doğrudan sorumlu olacaktr. Yüklenici, çalşanlarn can 

ve mal güvenliğini sağlamak, kaza ve meslek hastalğ hâlinde maruz kalanlarn 

tedavilerini yaptrmakla ve hukuksal sonuçlarndan yükümlü olacaktr. 

c) Yüklenici, makine ve tesislerin güvenliğini, 2832 sayl kanunla değişik (2495 –

değişik 5188) ve yönetmelik esaslarna göre sağlanmakla yükümlü olacaktr. 

d) Yüklenici, 22.05.2002 tarih ve 24762 sayl Resmi Gazetede yaymlanan

İlkyardm Yönetmeliğinde belirtilen say ve nitelikte, çalşma vardiyalarnda İlkyardmc 

bulunduracaktr. 

e) Yüklenici, Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar

Yönetmeliği’nin öngördüğü planlar hazrlamak (Bakm Plan, Patlamay Önleme Plan, 

Koruma ve Yangndan Korunma Plan) zorundadr. 

f) Yüklenici, Yer Alt Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlk ve Güvenlik Şartlar

Yönetmeliği’nin EK C Bölümü 15. Madde’de öngörülen kurtarma organizasyonunu 

yapacaktr. (Maden ve Taşocaklar ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ ve İş 

Güvenliği Tedbirleri Hakknda Tüzük’ün 332. Maddesi’nde göre Tahlisiye İstasyonu’nu 

kurmak, 333, 334, 335 ve 336. Maddelerinin gereklerini yerine getirmek zorundadr.) 

g) Yüklenici, Maden ve Taşocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Tozla

Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorundadr.” 

3) Madde 9: Eğitim

Yüklenici, iş yerinde kullanlan araç, gereç ve makinelerle patlayc maddelerin 

neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve alnmas gereken önlemleri 

çalşanlarna öğretmek ve onlar bu konularda eğitmek zorundadr.  

4) Madde 11: Kontrol ve Denetleme

“İdare veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, Yüklenicinin sahadaki çalşmalarn 

projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklere göre yaplp yaplmadğn 

kontrol etmeye yetkilidir.  
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Belirtilen faaliyetlerin İdare’nin kontrolü altnda yürütülmüş olmas, Yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerini, teknik kurallarna uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldrmaz…” 

denilmektedir.  

5.5.1.4. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesi’nin Eki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin: 

1) Madde 6: Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimam göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde 

olabilecek kusurlar sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu 

sorumluluklarnn yerine getirilmesi için, ister kalc, ister geçici nitelikte olsun, gereken 

bütün denetim, muayene ve testleri yaptracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. 

temin edecektir. 

Yüklenici, işin görülmesi srasnda ilgili mevzuatn izin vermediği insan ve çevre 

sağlğna zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili 

mevzuatn izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alnarak ve 

usulüne uygun şekilde kullanlabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi hâlinde yüklenici, 

idarenin ve üçüncü şahslarn tüm zararlarn karşlamak zorundadr. 

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasaklar ihlâl ederek idareye 

veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolay bizzat sorumludur. 

2) Madde 10, Paragraf 5  

”Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, 

diplomal, sertifikal vb. personeli çalştracak ve bunlar her zaman diğerlerine tercih 

edecektir.” 

3) Madde 19, Paragraf 1  

“İş yerinde, işin başlamasndan kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, 

malzeme, ihzarat, makine ve taştlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasndan 

yüklenici sorumludur.” 

4) Madde 20, Paragraf 1  
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Olağanüstü hâller ve doğal afetlerin iş yerlerinde ve yaplan işlerde meydana 

getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamnda olsun veya 

olmasn yüklenici bu hasar ve zararlar için idareden hiçbir bedel isteyemez. Ancak, bu 

hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli süre 

uzatm verilir. 

5) Madde 26: Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafndan görevlendirilen

kontrol teşkilatnn denetimi altnda, yüklenici tarafndan yönetilir ve gerçekleştirilir. 

Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatnn sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykr 

olmamak şart ile vereceği talimata göre yapmak zorundadr. 

Kontrol teşkilatnn yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa 

kontrol teşkilat; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve 

sözleşmesinde onaya sunulmas gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, 

ödeme miktarlarnn tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine 

getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre 

uzatm, kabul, yüklenici nam ve hesabna iş yaptrma ve alt yüklenicileri onaylama 

hususlarnda ise idareye görüş bildirir. 

6) Madde 27: Herhangi bir işin, kontrol teşkilatnn denetimi altnda yaplmş veya

işe onay verilmiş olmas, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme 

ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarna uygun olarak yapmak hususundaki 

yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldrmaz. 

7) Madde 33, Paragraf 4

Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan 

malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanlşlğ, 

denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. 

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca 

hakknda 4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 27’nci madde hükümleri 

uygulanr. 

8) Madde 38: Yüklenici çalştrdğ işçilerin, işin yaplmakta olduğu bir işkolu veya

meslekte ayn tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan 

şartlarda çalşmalarn ve ücret almalarn sağlayacaktr. Ücret, yan ödeme ve çalşma 

şartlarnn toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olmas hâlinde yüklenici, en 
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Belirtilen faaliyetlerin İdare’nin kontrolü altnda yürütülmüş olmas, Yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerini, teknik kurallarna uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldrmaz…” 

denilmektedir.  

5.5.1.4. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesi’nin Eki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin: 

1) Madde 6: Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimam göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde 

olabilecek kusurlar sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu 

sorumluluklarnn yerine getirilmesi için, ister kalc, ister geçici nitelikte olsun, gereken 

bütün denetim, muayene ve testleri yaptracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. 

temin edecektir. 

Yüklenici, işin görülmesi srasnda ilgili mevzuatn izin vermediği insan ve çevre 

sağlğna zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili 

mevzuatn izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alnarak ve 

usulüne uygun şekilde kullanlabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi hâlinde yüklenici, 

idarenin ve üçüncü şahslarn tüm zararlarn karşlamak zorundadr. 

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasaklar ihlâl ederek idareye 

veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolay bizzat sorumludur. 

2) Madde 10, Paragraf 5  

”Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, 

diplomal, sertifikal vb. personeli çalştracak ve bunlar her zaman diğerlerine tercih 

edecektir.” 

3) Madde 19, Paragraf 1  

“İş yerinde, işin başlamasndan kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, 

malzeme, ihzarat, makine ve taştlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasndan 

yüklenici sorumludur.” 

4) Madde 20, Paragraf 1  
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Belirtilen faaliyetlerin İdare’nin kontrolü altnda yürütülmüş olmas, Yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerini, teknik kurallarna uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldrmaz…” 

denilmektedir.  

5.5.1.4. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesi’nin Eki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin: 

1) Madde 6: Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimam göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde 

olabilecek kusurlar sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu 

sorumluluklarnn yerine getirilmesi için, ister kalc, ister geçici nitelikte olsun, gereken 

bütün denetim, muayene ve testleri yaptracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. 

temin edecektir. 

Yüklenici, işin görülmesi srasnda ilgili mevzuatn izin vermediği insan ve çevre 

sağlğna zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili 

mevzuatn izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alnarak ve 

usulüne uygun şekilde kullanlabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi hâlinde yüklenici, 

idarenin ve üçüncü şahslarn tüm zararlarn karşlamak zorundadr. 

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasaklar ihlâl ederek idareye 

veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolay bizzat sorumludur. 

2) Madde 10, Paragraf 5  

”Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, 

diplomal, sertifikal vb. personeli çalştracak ve bunlar her zaman diğerlerine tercih 

edecektir.” 

3) Madde 19, Paragraf 1  

“İş yerinde, işin başlamasndan kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, 

malzeme, ihzarat, makine ve taştlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasndan 

yüklenici sorumludur.” 

4) Madde 20, Paragraf 1  
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Olağanüstü hâller ve doğal afetlerin iş yerlerinde ve yaplan işlerde meydana 

getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamnda olsun veya 

olmasn yüklenici bu hasar ve zararlar için idareden hiçbir bedel isteyemez. Ancak, bu 

hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli süre 

uzatm verilir. 

5) Madde 26: Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafndan görevlendirilen

kontrol teşkilatnn denetimi altnda, yüklenici tarafndan yönetilir ve gerçekleştirilir. 

Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatnn sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykr 

olmamak şart ile vereceği talimata göre yapmak zorundadr. 

Kontrol teşkilatnn yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa 

kontrol teşkilat; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve 

sözleşmesinde onaya sunulmas gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, 

ödeme miktarlarnn tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine 

getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre 

uzatm, kabul, yüklenici nam ve hesabna iş yaptrma ve alt yüklenicileri onaylama 

hususlarnda ise idareye görüş bildirir. 

6) Madde 27: Herhangi bir işin, kontrol teşkilatnn denetimi altnda yaplmş veya

işe onay verilmiş olmas, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme 

ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarna uygun olarak yapmak hususundaki 

yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldrmaz. 

7) Madde 33, Paragraf 4

Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan 

malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanlşlğ, 

denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. 

Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca 

hakknda 4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 27’nci madde hükümleri 

uygulanr. 

8) Madde 38: Yüklenici çalştrdğ işçilerin, işin yaplmakta olduğu bir işkolu veya

meslekte ayn tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan 

şartlarda çalşmalarn ve ücret almalarn sağlayacaktr. Ücret, yan ödeme ve çalşma 

şartlarnn toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olmas hâlinde yüklenici, en 
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Belirtilen faaliyetlerin İdare’nin kontrolü altnda yürütülmüş olmas, Yüklenicinin 

üstlenmiş olduğu işi bütünüyle Sözleşme ve Projelerini, teknik kurallarna uygun olarak 

yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 

kaldrmaz…” 

denilmektedir.  

5.5.1.4. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi  

Söz konusu Hizmet Alm Sözleşmesi’nin Eki, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin: 

1) Madde 6: Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimam göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde 

olabilecek kusurlar sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu 

sorumluluklarnn yerine getirilmesi için, ister kalc, ister geçici nitelikte olsun, gereken 

bütün denetim, muayene ve testleri yaptracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. 

temin edecektir. 

Yüklenici, işin görülmesi srasnda ilgili mevzuatn izin vermediği insan ve çevre 

sağlğna zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili 

mevzuatn izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alnarak ve 

usulüne uygun şekilde kullanlabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi hâlinde yüklenici, 

idarenin ve üçüncü şahslarn tüm zararlarn karşlamak zorundadr. 

Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasaklar ihlâl ederek idareye 

veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolay bizzat sorumludur. 

2) Madde 10, Paragraf 5  

”Yüklenici işlerin yürütülmesinde, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, 

diplomal, sertifikal vb. personeli çalştracak ve bunlar her zaman diğerlerine tercih 

edecektir.” 

3) Madde 19, Paragraf 1  

“İş yerinde, işin başlamasndan kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, 

malzeme, ihzarat, makine ve taştlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasndan 

yüklenici sorumludur.” 

4) Madde 20, Paragraf 1  



‒ 296 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
293 

yakn ve uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki ayn tip bir iş için mevzuatla tespit 

edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalşma şartlarn sağlayacaktr. 

Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalşma şartlarna uymalarn sağlamak için gerekli 

tedbirleri alacaktr. 

Kontrol teşkilat iş yerinde çalşanlar arasnda yüklenici veya alt yüklenicilerce 

ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadğn, vasfl personel çalştrlmas ihale 

dokümannda öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yaplmas 

istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarnn ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol 

ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarlar değerlendirerek, yükleniciden ve 

alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hak edişinden 

ödenmesini sağlar. 

9) Madde 40: Yüklenicinin önlemler almasna rağmen olabilecek kazalarda, 

yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanlarn tedavilerine ilişkin giderlerle 

kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrca işçi ve personelden iş başnda 

veya işe bağl nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatn tümü 

de yüklenici tarafndan karşlanr. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel 

hükümlere uyacaktr. 

5.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliğinin Denetimi Açsndan Hizmet Alm Sözleşmesi ve 

Eklerinin Değerlendirilmesi  

“Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafndan görevlendirilen kontrol 

teşkilatnn denetimi altnda, yüklenici tarafndan yönetilir ve gerçekleştirilir.” Bu 

doğrultuda kontrol teşkilat Sözleme konusu işin “Hukuku İdarenin Uhdesinde Kalmak 

Kaydyla IR 4009 Ruhsat Sahas İçerisinde Mevkii Ve Snrlar Teknik Şartnamede 

Belirtilmiş Sahalardan Ek 13’te belirtilen termin programna bağl olarak hazrlk 

döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. 

yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere toplam 15.000.000 ton Tüvenan Kömürün 

Üretimi Ve Üretilen Tüvenan Kömürün Teknik Şartnamede Tanmlanan Yerlere Teslim 

Edilmesi İşi” kapsamda kontrolü ve Hizmet Alm Sözleşmesi 20. Maddede belirtilen kayt 

ve tutanaklar tanzim etmekle görevlendirilmiştir. Kontrol teşkilatnn 6331 sayl Kanun 

kapsamnda denetleme yetkisi bulunmamaktadr. 

Hukuku bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan Türkiye Kömür İşletmelerine ait maden 

ruhsat dâhilinde bulunan Soma Eynez Maden Ocağ için Kamu ihale mevzuat hükümleri 
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kapsamnda akdedilmiş sözleşme ve ekleri gereğince yaplan denetim ve kontrol işlemleri 

yukarda açklanmştr. Bunun yannda sahada gerçekleştirilen üretim faaliyetleri tüm 

madencilik faaliyetlerinde olduğu gibi 3213 sayl Maden Kanunu ve 6331 sayl İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu kapsamnda Devletin yetkili Kurumlarnca denetlenmektedir.  

5.6. BEŞİNCİ BÖLÜM KAYNAKÇA 

08.06.1984Tarih ve 233 Sayl Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakknda Kanun 

Hükmünde Kararname. 

04.06.1985 Tarih ve 3213 Sayl Maden Kanunu. 

08.06.1994 Tarih ve 3996 Sayl Baz Yatrm Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun. 

18.10.2001 Tarih ve 2001/3151 Sayl Genel Yatrm ve Finansman Kararnamesi. 

04.01.2002 Tarih ve 4734 Sayl Kamu İhale Kanunu.  

05.01.2002 Tarih ve 4735 Sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. 

22.05.2003 Tarih ve 4857 Sayl İş Kanunu. 

18/4/2005 Tarih ve 2005/8770 SaylKanun Hükmünde Kararname.  

20.6.2012 Tarih ve 6331 Sayl İş Sağlğ Ve Güvenliği Kanunu. 
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yakn ve uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki ayn tip bir iş için mevzuatla tespit 

edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalşma şartlarn sağlayacaktr. 

Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalşma şartlarna uymalarn sağlamak için gerekli 

tedbirleri alacaktr. 

Kontrol teşkilat iş yerinde çalşanlar arasnda yüklenici veya alt yüklenicilerce 

ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadğn, vasfl personel çalştrlmas ihale 

dokümannda öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yaplmas 

istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarnn ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol 

ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarlar değerlendirerek, yükleniciden ve 

alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hak edişinden 

ödenmesini sağlar. 

9) Madde 40: Yüklenicinin önlemler almasna rağmen olabilecek kazalarda, 

yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanlarn tedavilerine ilişkin giderlerle 

kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrca işçi ve personelden iş başnda 

veya işe bağl nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatn tümü 

de yüklenici tarafndan karşlanr. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel 

hükümlere uyacaktr. 

5.5.2. İş Sağlğ ve Güvenliğinin Denetimi Açsndan Hizmet Alm Sözleşmesi ve 

Eklerinin Değerlendirilmesi  

“Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafndan görevlendirilen kontrol 

teşkilatnn denetimi altnda, yüklenici tarafndan yönetilir ve gerçekleştirilir.” Bu 

doğrultuda kontrol teşkilat Sözleme konusu işin “Hukuku İdarenin Uhdesinde Kalmak 

Kaydyla IR 4009 Ruhsat Sahas İçerisinde Mevkii Ve Snrlar Teknik Şartnamede 

Belirtilmiş Sahalardan Ek 13’te belirtilen termin programna bağl olarak hazrlk 

döneminde yaklaşk 500.000 ton, işletme döneminde asgari 1. yl 1.000.000 ton/yl, 2. 

yldan itibaren 1.500.000 ton/yl olmak üzere toplam 15.000.000 ton Tüvenan Kömürün 

Üretimi Ve Üretilen Tüvenan Kömürün Teknik Şartnamede Tanmlanan Yerlere Teslim 

Edilmesi İşi” kapsamda kontrolü ve Hizmet Alm Sözleşmesi 20. Maddede belirtilen kayt 

ve tutanaklar tanzim etmekle görevlendirilmiştir. Kontrol teşkilatnn 6331 sayl Kanun 

kapsamnda denetleme yetkisi bulunmamaktadr. 

Hukuku bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan Türkiye Kömür İşletmelerine ait maden 

ruhsat dâhilinde bulunan Soma Eynez Maden Ocağ için Kamu ihale mevzuat hükümleri 
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kapsamnda akdedilmiş sözleşme ve ekleri gereğince yaplan denetim ve kontrol işlemleri 

yukarda açklanmştr. Bunun yannda sahada gerçekleştirilen üretim faaliyetleri tüm 

madencilik faaliyetlerinde olduğu gibi 3213 sayl Maden Kanunu ve 6331 sayl İş Sağlğ 

ve Güvenliği Kanunu kapsamnda Devletin yetkili Kurumlarnca denetlenmektedir.  

5.6. BEŞİNCİ BÖLÜM KAYNAKÇA 

08.06.1984Tarih ve 233 Sayl Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakknda Kanun 

Hükmünde Kararname. 

04.06.1985 Tarih ve 3213 Sayl Maden Kanunu. 

08.06.1994 Tarih ve 3996 Sayl Baz Yatrm Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun. 

18.10.2001 Tarih ve 2001/3151 Sayl Genel Yatrm ve Finansman Kararnamesi. 

04.01.2002 Tarih ve 4734 Sayl Kamu İhale Kanunu.  

05.01.2002 Tarih ve 4735 Sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. 

22.05.2003 Tarih ve 4857 Sayl İş Kanunu. 

18/4/2005 Tarih ve 2005/8770 SaylKanun Hükmünde Kararname.  

20.6.2012 Tarih ve 6331 Sayl İş Sağlğ Ve Güvenliği Kanunu. 
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ALTINCI BÖLÜM 

MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN RUHSATLANDIRMA, İZİN VE DENETİM 

SİSTEMİ 

Bu bölümde; dünyada ve Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin ruhsatlandrma, izin 

ve denetim sistemi ile Kamu adna hâlen denetim/teftiş işini yapmakla görevli olan 

kurumlarn mevcut denetim sistemleri ve teşkilat yaplar irdelenmiştir. 

Bu bağlamda, madencilik sektöründe ve özellikle kömür madenciliğinde çağdaş bir 

denetim sisteminin nasl olmas gerektiği sorusunun cevab aranmş, gelişmiş ülkelerin 

yaklaşmlar ve icraatlarndan örnekler sunulmuştur. 

6.1. GENEL OLARAK DÜNYADA MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN 

RUHSATLANDIRMA, İZİN VE DENETİM SİSTEMİ  

Madenler, ülkemizde hem Medeni Kanun’un hem de Maden Kanunu’nun ilgi alan 

içine girmektedirler. Yani madenler kamu hukuku ile Özel hukukun ortak uygulama alan 

hâline gelmiştir. Her ülkenin madenlerle ilgili hukuki düzenlemeleri farkldr. Ancak çağlar 

boyunca ülkelerin maden rejimleri başlca iki sistemin etkisi altnda kalmştr.  

• Madenleri içinde bulunduğu arazinin mülkiyeti içinde sayan sistemler, 

• Madenleri içinde bulunduğu arazinin mülkiyeti dşnda sayan sistemler, 

Genellikle birçok ülke, madenleri içinde bulunduklar arazi mülkiyetinin dşnda 

tutan domanial veya régalien sistemlerini benimsemişlerdir. Günümüzde Türk hukukunda 

domanial ve régalien sistemler arasnda karma bir sistem yürürlüktedir. Anayasa’nn 168. 

Maddesi; “doğal servetler ve kaynaklarn devletin hüküm ve tasarrufu altnda 

bulunduğunu, bunlarn aranmas ve işletilmesi hakknn kural olarak devlete ait olduğunu” 

belirtmekle domanial sistemi; yine ayn maddenin “arama ve işletmenin devletin özel 

teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yaplmasn 

yasann açk iznine bağlayan” istisnai (ayrk) hükmü de régalien sistemin Anayasa'ca 

benimsendiğini göstermektedir. Anayasa'nn özüne uygun olarak 3213 sayl Maden 

Kanunu, arama ve işletmenin özel teşebbüs eliyle yaplmas için gerekli olan iznin 

verilmesini, régalien sistemin, “imtiyaz sistemi” alt başlğna uygun bir şekilde 

düzenlemiştir.  
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6.1.1. Mülkiyet ve Ruhsatlandrma Sistemi: Kurumsal Yap ve Mevzuat  

Dünyada, yer alt kaynaklar bakmndan zengin ve madencilik faaliyetlerinin ülke 

ekonomisi açsndan önemli olduğu ülkelerde madencilik faaliyetlerini düzenleyen özel 

kanun ve mevzuatlar bulunmaktadr. Bu kanunlar ülke çapnda olabileceği gibi Kanada ve 

Avustralya gibi eyalet sisteminin uygulandğ baz ülkelerde her eyaletin kendine ait 

kanunlarnn olduğu örnekler de bulunmaktadr. Özellikle ABD, Avustralya gibi ülkelerde 

yüzlerce sayfadan oluşan mevzuatlarda; izlenecek yöntemler, alnacak tedbirler, 

kullanlacak ekipmanlarn özelliği, hangi standartlarda olmas gerektiği ve madenlerle ilgili 

bütün gereksinimler çok ayrntl bir şekilde belirtilmektedir. ABD maden kanununda 

yeralt kömür madenciliğine ait bölüm çok uzun ve kapsamldr. Avustralya’da ise sadece 

kömür madenciliğine özel kanun bulunmaktadr. 

Maden kapsam birçok ülkeye göre değişse de genel olarak; metalik madenler, 

metalik olmayan madenler, petrol, doğalgaz ve fosil yaktlar gibi gruplara ayrlmaktadr. 

Madenlerin mülkiyeti birçok ülkede devlete aittir, fakat bu duruma istisna olarak İsveç 

örneği gösterilebilir. İsveç’te yeraltnda bulunan kaynaklar arazi sahibine aittir.  

Madenlerin aranmasna ve işletilmesine ait ruhsatlandrma işlemi ülkelere göre 

değişiklik göstermektedir. Tablo 6.1 madenlere ait ruhsatlandrma denetleme işlemlerinin 

hangi kurumlar tarafndan yapldğn göstermektedir. 

Tablo 6.1: Ülkelere Göre Madencilik Sektörünün Kurumsal Yaps  

Afganistan Maden Bakanlğ 

Güney Afrika Maden ve Enerji Bakanlğ 

Avustralya (Kuzey bölgesi) Maden Bakanlğ 

Çin Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlğ 

Finlandiya Sanayi ve Ticaret Bakanlğ (Madencilik Kurulu) 

İsveç Madencilik Müfettişliği 

Kanada (Ontario) Kuzey Kalknma ve Maden Bakanlğ 

Polonya Çevre Bakanlğ 
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Kanunu, arama ve işletmenin özel teşebbüs eliyle yaplmas için gerekli olan iznin 
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Şili Enerji ve Maden Bakanlğ 

Bat Avustralya Maden ve Petrol Bakanlğ 

Nijerya Maden ve çelik Bakanlğ 

Hindistan  Maden Bakanlğ 

Tablo 6.1’de ad geçen ülkelerde ruhsat hakk genel olarak ilk müracaat ile 

verilmektedir. Buna ek olarak baz ülkelerde ihale ve yetkili idarelerle yaplan 

sözleşmelerle de maden haklar verilebilmektedir. 

6.1.2. Denetim: Kurumsal Yap ve Mevzuat 

Madencilik sektöründeki iş sağlğ ve güvenliği konular maden kanunlarnda yer 

alabildiği gibi iş sağlğ ve güvenliğine ait özel kanunlar içerisinde ya da bu hususta 

çkarlmş yönetmelikler ve mevzuatlarca düzenlenmektedir. Örnek olarak; 

a) Finlandiya Maden Kanunu’na göre maden işletme faaliyetleri esnasnda ruhsat 

sahibinin yerine getirmekle yükümlü olduğu iş güvenliği önlemleri ise aşağdaki gibidir. 

- Madenlerde kullanlan donanmlarn güvenli olmas konusunda ruhsat 

sahibi sorumludur. 

- Madenlerde nezaretçi olarak çalşabilmesinin dşnda kadnlarn madende 

fiziki olarak çalşmasna izin verilmemektedir. 

- Meslek içi eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Kanun gereğince bu uygulamalarn yaplp yaplmadğn denetlemeye, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlğ’na bağl Güvenlik Teknolojisi Yetkilidir. Bu kurum, denetimlerde can ve 

mal güvenliğini tehdit edecek durumlar tespit etmesi hâlinde, tehdit unsuru ortadan 

kalkana kadar faaliyetleri durdurabilmektedir. Para cezas ile de şartlarn sağlanmas 

pekiştirilebilmektedir. 

b) Polonya’da ise, maden nezaretçileri maden tesislerini her yönden denetleme ve 

nezaret etmekle sorumludurlar. Bu hususlar: 

1) İş güvenliği, 

2) Yangn güvenliği, 
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3) Madenin üretimi boyunca maden rezervinin yönetimi,

4) Çevresel koruma,

5) Maden tesisinin inşaat,

6) Madenin kapanmas, reklamasyon ve madencilik faaliyetleri sonras

doğaya yeniden kazandrma faaliyetleridir. 

Belirtilen durumlarla ilgili bir düzensizlik, uyumsuzluk tespit edilmesi ve bunlarn 

madencilik faaliyetlerini tehdit etmesi, çevre ve insan sağlğn tehlikeye sokmas 

durumunda çalşmalar durdurabilirler. 2 yl aşmayan bir süre madencilik faaliyetlerine 

yasak getirebilmektedirler. 

c) Şili’de iş sağlğ ve güvenliği hususlar Madencilik Faaliyetleri ve İş Güvenliği

Yönetmeliği’nce belirlenmektedir. 

d) Kanada’da iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin hususlar ise İş Sağlğ ve Güvenliği

Kanunu’nda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu Kanun’da, ruhsat 

sahibinin çalşan işçilerin, çalşan taşeronlarn ve yetkili kurumlarn hak ve yükümlülükleri 

ayr ayr belirtilmekte, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde cezai yaptrmlarn 

olacağ açklanmaktadr. 

e) Avustralya’da madenciliğe özgü bir İş Sağlğ Güvenliği Kanunu olmasnn yan

sra sadece kömür madenciliği konularn içeren ve neredeyse her yl güncellenen Coal 

Mining Safety and Health Act 1999 Kömür Madenciliği Güvenliği ve Sağlğ Kanunu da 

bulunmaktadr. Üniversiteler bünyesinde kurulan merkezlerde endüstriyle beraber 

yürütülen Ar-Ge faaliyetleriyle madenciliğin daha verimli ve güvenli bir hâle getirilmesi 

için çalşlmaktadr. 

f) ABD’de Maden Kaynaklar Kanununda (CFR Title 30 Mineral Resources)

madenlerde alnmas gereken önlemler, kullanlmas gereken ekipmanlar vb. gibi durumlar 

açkça belirtilmektedir. Ayrca, Ulusal İş Sağlğ ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), Maden 

Güvenliği ve Sağlğ Araştrma Ofisi (OMSHR) ve Maden Güvenlik ve Sağlk İdaresi 

(MSHA) koordinatörlüğünde yaplan Ar-Ge faaliyetleriyle ABD’deki madenciliğin daha 

güvenli hâle getirilmesine çalşlmaktadr. 

6.2. GENEL OLARAK TÜRİYEDE MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN 

RUHSATLANDIRMA VE İZİN SİSTEMİ 

Tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren detayl arama faaliyet raporu ve 
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maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi ve çevre uyum plan başvuru harc 

ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 

sunulmaktadr. MİGEM tarafndan uygun bulunan ruhsat talepleri:  

- 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayl; “Kamu kurum ve kuruluşlar (Belediyeler 

ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlas kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan 

taşnmazlaryla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlar, vakf, dernek veya bunlarn 

şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü 

tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlktan izin alnmas” şeklindeki Genelge gereğince 

Başbakanlğa sunulur.  

- Başbakanlkça uygun bulunan talepler doğrultusunda İşletme Ruhsat 10 yl süreli 

olarak verilir. İşletme projesinde eksiklik tespit edilmesi hâlinde belirtilen süre içerisinde 

eksikliklerin tamamlanmas gerekmektedir. Aksi takdirde, teminat irad ve ruhsat iptali 

müeyyideleri uygulanr.  

İşletme ruhsatnn alnmas madencilik faaliyetlerinde üretimin gerçekleştirilmesi 

için tek başna yeterli olmamaktadr. İşletme ruhsatnn alnmasnn ardndan işletme izinin 

alnmas için başvuru yaplmas gerekmektedir. Maden Kanunu gereğince alnmas gerekli 

izinler üç yl içerisinde tamamlanarak yetkili idareye (MİGEM) sunulmal ve işletme izni 

için başvurulmaldr.  

Bu izinler: 

1) Mülkiyet İzni (orman, hazine, özel mülk vb.) 

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzni 

3) İşyeri Açma ve Çalşma Ruhsat (Gayri Shhi Müessese İzni ( GSM)) 

4) Projenin yeri ve kapsamna göre alnmas gereken varsa diğer izinler 

Yukarda belirtilen izinlerin üç yl içinde alnarak tamamlanamamas hâlinde ruhsat 

teminat irat kaydedilerek iptal edilmektedir. 
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İşletme dönemince projeye uygun faaliyette bulunulmas Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde açklandğ şekilde denetlenmektedir.  

MADDE 34 – (1) İşletme izinlerinin alnmasn takiben üretim faaliyetleri, 

projesine uygun olarak yürütülür. Birlikte işletilmesi zorunlu olan madenler bir proje 

kapsamnda işletilir. Madencilik faaliyetleri sürdürülürken ve/veya tamamlandktan sonra 

çevre ile uyum plan uygulanr. 



‒ 303 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
299 

maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi ve çevre uyum plan başvuru harc 
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ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlas kamu kurum ve 

kuruluşlarna ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarnda bulunan 

taşnmazlaryla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlar, vakf, dernek veya bunlarn 

şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satş, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü 

tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlktan izin alnmas” şeklindeki Genelge gereğince 

Başbakanlğa sunulur.  

- Başbakanlkça uygun bulunan talepler doğrultusunda İşletme Ruhsat 10 yl süreli 

olarak verilir. İşletme projesinde eksiklik tespit edilmesi hâlinde belirtilen süre içerisinde 

eksikliklerin tamamlanmas gerekmektedir. Aksi takdirde, teminat irad ve ruhsat iptali 

müeyyideleri uygulanr.  

İşletme ruhsatnn alnmas madencilik faaliyetlerinde üretimin gerçekleştirilmesi 

için tek başna yeterli olmamaktadr. İşletme ruhsatnn alnmasnn ardndan işletme izinin 

alnmas için başvuru yaplmas gerekmektedir. Maden Kanunu gereğince alnmas gerekli 

izinler üç yl içerisinde tamamlanarak yetkili idareye (MİGEM) sunulmal ve işletme izni 

için başvurulmaldr.  

Bu izinler: 

1) Mülkiyet İzni (orman, hazine, özel mülk vb.) 

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzni 

3) İşyeri Açma ve Çalşma Ruhsat (Gayri Shhi Müessese İzni ( GSM)) 

4) Projenin yeri ve kapsamna göre alnmas gereken varsa diğer izinler 

Yukarda belirtilen izinlerin üç yl içinde alnarak tamamlanamamas hâlinde ruhsat 

teminat irat kaydedilerek iptal edilmektedir. 
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İşletme dönemince projeye uygun faaliyette bulunulmas Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde açklandğ şekilde denetlenmektedir.  

MADDE 34 – (1) İşletme izinlerinin alnmasn takiben üretim faaliyetleri, 

projesine uygun olarak yürütülür. Birlikte işletilmesi zorunlu olan madenler bir proje 

kapsamnda işletilir. Madencilik faaliyetleri sürdürülürken ve/veya tamamlandktan sonra 

çevre ile uyum plan uygulanr. 
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(2) Açk işletme ya da yeralt işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili 

değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi 

takdirde, sahadaki can ve mal güvenliği ile ilgili çalşmalar dşndaki üretim ile ilgili 

faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi gereken revize projenin onaylanmasna kadar 

durdurulur. 

(3) III. Grup madenlerin üretilmesinde Genel Müdürlükten izin alnmadan göl ve 

denizin doğal yüzeyini değiştirecek şekilde havuz, kanal ve sondaj yaplamaz. İzin 

alnmadan bu faaliyetlerde bulunulduğunun tespiti hâlinde gerekli izinler alnncaya kadar 

teminat irat kaydedilerek faaliyetler durdurulur. Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü 

şekliyle doğal yüzeyi değiştirilen alanlarda gerekli tedbirlerin ruhsat sahibince alnmas 

sağlanr. 

(4) İşletmelerde hazrlk ya da üretim çalşmalar sürdürülürken şev açs, basamak 

yüksekliği, basamak genişliği, heyelan, göçük, tahkimat, alt yap gibi nedenlerle can ve 

mal güvenliği açsndan tehlikeli bir durum oluştuğunun tespiti hâlinde, gerekli önlemlerin 

alnmas ve çalşmalarn yaplabilmesi için ruhsat sahibine alt aya kadar süre verilir. 

Mücbir sebepler dşnda bu süre uzatlmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette 

bulunulmamas veya tehlikeli durumun ortadan kaldrlmamas hâlinde teminat irat 

kaydedilerek can ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hâle getirilmesi 

yönündeki hazrlk faaliyetleri dşndaki işletme faaliyetleri durdurulur. 

(5) Yeralt işletmelerinde üretim çalşmalar sürdürülürken işletme projesine aykr 

olarak; yeraltndaki üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlarn yer üstüne veya diğer 

kotlara iki ayr yolla bağlanmadğ, panolarda havalandrmann birbirinden bağmsz olarak 

gerçekleştirilmediği, yanc veya patlayc gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri 

havalandrmann yaplmadğ, havalandrmann projeye uygun tesis edilmediğinin tespit 

edilmesi hâlinde can ve mal güvenliği ile faaliyetlerin projeye uygun hâle getirilmesi 

yönündeki faaliyetler dşndaki üretim faaliyetleri durdurulur. 

(6) Üretim faaliyetleri durdurulan sahalarda faaliyet durdurma nedenine yönelik 

gerekli tedbirlerin alndğnn ruhsat sahibince Genel Müdürlüğe bildirilmesini müteakip 

teknik heyet raporu ile gerekli tedbirlerin alndğnn tespit edilmesi hâlinde üretime 

yönelik faaliyetlere izin verilir. 

 

302 

6.3. TÜRİYEDE MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN DENETİM SİSTEMİ 

İş sağlğ ve güvenliği, iş yerlerindeki çalşma ortam ve koşullarnn sağlk ve 

güvenlik içinde olmasn temin eden ve sonucunda iş kazalar ile meslek hastalklarn 

azaltan bir bilimdir. Yaps ve çalşma şartlar gereği çok tehlikeli ve riskli işlerin yapldğ 

ve buna bağl olarak da kaza ve kazaya bağl ölümlerin yüksek olduğu sektörlerden birisi 

olan kömür madenciliği faaliyetlerinin iş sağlğ ve güvenliği yönünden sürekli 

denetlenmesi zorunluluktur. Çalşanlar, toplumu ve ülke ekonomisini güven, huzur ve 

istikrarda tutmak için iş kazalar ile meslek hastalklarnn azaltlmas amac ile 

denetimlerinin yaplmas önemlidir.  

Ülkemizde madencilik faaliyetlerinin iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

denetimlerinde; sistem, işveren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ, Çalşma ve sosyal 

Güvenlik Bakanlğ, sendikalar, iş güvenliği uzmanlar, iş yeri hekimleri, iş yeri iş sağlğ 

ve güvenliği kurulu, OSGB (Ortak Sağlk ve Güvenlik Birimi)’ler, çalşan temsilcileri ve 

çalşanlar dâhil sistemde bulunan tüm taraflarn etkin rolleri, yetki, sorumluluk ve 

yükümlülükleri bulunmaktadr.  

Maden işletmelerinde iş sağlğ ve güvenliği denetimlerini temel olarak, yln her 

günü işverenin oluşturduğu iş sağlğ ve organizasyonu tarafndan yaplan sürekli 

denetimler ve Bakanlklarn ilgili birimleri tarafndan yl içinde birkaç kez tekrarlanan 

periyodik denetimler olarak iki snfa ayrabiliriz. 

6.3.1. İşveren ve İşveren Tarafndan Oluşturulan İSG Denetim Sistemi: Sürekli 

Denetim 

6.3.1.1. İşveren 

ILO’nun sanayi ve ticarette iş denetimi hakkndaki 81 sayl uluslararas 

sözleşmesi, iş yerlerinin sk ve özenli bir biçimde denetlenmesi gerektiğini, 161 sayl 

sözleşmesi ise, iş sağlğ hizmetlerinin ne şekilde oluşturulmas gerektiğini belirtirken 

bunun mevzuat veya toplu sözleşmeler yahut yetkili makamn, ilgili işçi ve işverenlerin 

temsilcisi olan kuruluşlara danşarak yaplacağn belirterek iş yerindeki iç yaplanmaya 

işaret edilmektedir. En etkin denetim, işverenin iş yerinde kurduğu iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonunca yaplan sürekli denetimdir.  

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun tanmlar bölümünde işveren, “çalşan istihdam 

eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” olarak 
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tanmlanmştr. Ayrca, “işveren adna hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev 

alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas bakmndan işveren saylr.” diyerek 

işveren ile işveren vekilini görev, yetki ve sorumluluk anlamnda eş tutmuştur. 

Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO) normlar, Avrupa Birliği Direktifleri, 6098 

Sayl Türk Borçlar Kanunu, 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu, 3213 Sayl 

Maden Kanunu, 5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu ve 4857 

Sayl İş Kanunu’nda işverenin görev ve sorumluluğu çok açk biçimde belirtilmiştir. 

6098 Sayl Türk Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi’ne göre; işveren, iş yerinde iş 

sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 

noksansz bulundurmak; işçiler de iş sağlğ ve güvenliği konusunda alnan her türlü 

önleme uymakla yükümlüdür. Ayrca ayn Kanun’a göre; işverenin yukardaki hükümler 

dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykr davranş nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün 

zedelenmesi veya kişilik haklarnn ihlaline bağl zararlarn tazmini, sözleşmeye 

aykrlktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. Benzer şekilde AB Direktifleri 

doğrultusunda hazrlanan 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda da 4. Maddede;               

“1- İşveren, çalşanlarn işle ilgili sağlk ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup 

bu çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin

alnmas, organizasyonun yaplmas, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmas, sağlk ve 

güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun 

iyileştirilmesi için çalşmalar yapar, 

b) İş yerinde alnan iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadğn izler,

denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini sağlar.  

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptrr (proaktif-önleyici yaklaşm).

ç) Çalşana görev verirken, çalşann sağlk ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu 

göz önüne alr (sağlk gözetimi). 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dşndaki çalşanlarn hayati ve özel tehlike

bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alr (Koruyucu önlem). 

2- İşyeri dşndaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alnmas işverenin 

sorumluluklarn ortadan kaldrmaz. 

3- Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği alanndaki yükümlülükleri, işverenin 
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sorumluluklarn etkilemez. 

4- Kanunda yer alan ve işverenin, “iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini 

çalşanlara yanstamaz.” hükmü ile işverenin bu tedbirleri alrken maliyet düşünülmeden iş 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri sağlamak, yükümlülüğü ifade edilmektedir. 

İşverenin yükümlülüğü ile ilgili detaylar Kanun’un diğer maddelerinde belirtilmiştir.  

İşveren her türlü iş sağlğ ve güvenliği önlemlerini almak ve alnan önlemleri 

izlemek, denetlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu 

hükümleri gereğince “iş sağlğ ve güvenliği kurulunu” oluşturma, “iş güvenliği uzman” 

ve “iş yeri hekimi” çalştrma, “çalşan temsilcisi” görevlendirme, Maden Kanunu’na göre 

de “teknik nezaretçi”, “daimî nezaretçi” ve “teknik elaman” bulundurma 

mecburiyetindedir. Ayrca, ilgili kanunlarda öngörülen denetim organizasyonu yannda, 

çalşan ve sendikalarnda sürekli denetimde etkin rolü vardr. 

6.3.1.2. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulu: İşveren, 50 veya daha fazla işçi çalşlan ve alt 

aydan fazla süren sürekli işlerin yapldğ iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalarda bulunmak üzere iş sağlğ ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlüdür.  

İş sağlğ ve güvenliği kurulu; 

• İşveren veya işveren vekili,  

• İş güvenliği uzman, 

• İş yeri hekimi,  

• İnsan kaynaklar, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle 

görevli bir kişi,  

• Bulunmas hâlinde sivil savunma uzman,  

• Bulunmas hâlinde formen, ustabaş veya usta ve çalşan temsilcisi,  

• İş yerinde birden çok çalşan temsilcisi olmas hâlinde baş temsilciden 

oluşur.  

Kurulun görevlerinden bazlar aşağda sralanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili tehlike önlemleri belirleyerek işverene 

sunmak, belirlenen tedbirlerin alnp alnmadğn izlemek ve raporlamak, 
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aydan fazla süren sürekli işlerin yapldğ iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalarda bulunmak üzere iş sağlğ ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlüdür.  

İş sağlğ ve güvenliği kurulu; 

• İşveren veya işveren vekili,  

• İş güvenliği uzman, 

• İş yeri hekimi,  

• İnsan kaynaklar, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle 

görevli bir kişi,  

• Bulunmas hâlinde sivil savunma uzman,  

• Bulunmas hâlinde formen, ustabaş veya usta ve çalşan temsilcisi,  

• İş yerinde birden çok çalşan temsilcisi olmas hâlinde baş temsilciden 

oluşur.  

Kurulun görevlerinden bazlar aşağda sralanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili tehlike önlemleri belirleyerek işverene 

sunmak, belirlenen tedbirlerin alnp alnmadğn izlemek ve raporlamak, 



‒ 307 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

303 

tanmlanmştr. Ayrca, “işveren adna hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev 

alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmas bakmndan işveren saylr.” diyerek 

işveren ile işveren vekilini görev, yetki ve sorumluluk anlamnda eş tutmuştur. 

Uluslararas Çalşma Örgütü (ILO) normlar, Avrupa Birliği Direktifleri, 6098 

Sayl Türk Borçlar Kanunu, 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu, 3213 Sayl 

Maden Kanunu, 5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlk Sigortas Kanunu ve 4857 

Sayl İş Kanunu’nda işverenin görev ve sorumluluğu çok açk biçimde belirtilmiştir. 

6098 Sayl Türk Borçlar Kanunu’nun 417. Maddesi’ne göre; işveren, iş yerinde iş 

sağlğ ve güvenliğinin sağlanmas için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 

noksansz bulundurmak; işçiler de iş sağlğ ve güvenliği konusunda alnan her türlü 

önleme uymakla yükümlüdür. Ayrca ayn Kanun’a göre; işverenin yukardaki hükümler 

dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykr davranş nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün 

zedelenmesi veya kişilik haklarnn ihlaline bağl zararlarn tazmini, sözleşmeye 

aykrlktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. Benzer şekilde AB Direktifleri 

doğrultusunda hazrlanan 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nda da 4. Maddede;               

“1- İşveren, çalşanlarn işle ilgili sağlk ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup 

bu çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin

alnmas, organizasyonun yaplmas, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmas, sağlk ve 

güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun 

iyileştirilmesi için çalşmalar yapar, 

b) İş yerinde alnan iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadğn izler,

denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini sağlar.  

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptrr (proaktif-önleyici yaklaşm).

ç) Çalşana görev verirken, çalşann sağlk ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu 

göz önüne alr (sağlk gözetimi). 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dşndaki çalşanlarn hayati ve özel tehlike

bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alr (Koruyucu önlem). 

2- İşyeri dşndaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alnmas işverenin 

sorumluluklarn ortadan kaldrmaz. 

3- Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği alanndaki yükümlülükleri, işverenin 
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sorumluluklarn etkilemez. 

4- Kanunda yer alan ve işverenin, “iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini 

çalşanlara yanstamaz.” hükmü ile işverenin bu tedbirleri alrken maliyet düşünülmeden iş 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri sağlamak, yükümlülüğü ifade edilmektedir. 

İşverenin yükümlülüğü ile ilgili detaylar Kanun’un diğer maddelerinde belirtilmiştir.  

İşveren her türlü iş sağlğ ve güvenliği önlemlerini almak ve alnan önlemleri 

izlemek, denetlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu 

hükümleri gereğince “iş sağlğ ve güvenliği kurulunu” oluşturma, “iş güvenliği uzman” 

ve “iş yeri hekimi” çalştrma, “çalşan temsilcisi” görevlendirme, Maden Kanunu’na göre 

de “teknik nezaretçi”, “daimî nezaretçi” ve “teknik elaman” bulundurma 

mecburiyetindedir. Ayrca, ilgili kanunlarda öngörülen denetim organizasyonu yannda, 

çalşan ve sendikalarnda sürekli denetimde etkin rolü vardr. 

6.3.1.2. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulu: İşveren, 50 veya daha fazla işçi çalşlan ve alt 

aydan fazla süren sürekli işlerin yapldğ iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalarda bulunmak üzere iş sağlğ ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlüdür.  

İş sağlğ ve güvenliği kurulu; 

• İşveren veya işveren vekili,  

• İş güvenliği uzman, 

• İş yeri hekimi,  

• İnsan kaynaklar, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle 

görevli bir kişi,  

• Bulunmas hâlinde sivil savunma uzman,  

• Bulunmas hâlinde formen, ustabaş veya usta ve çalşan temsilcisi,  

• İş yerinde birden çok çalşan temsilcisi olmas hâlinde baş temsilciden 

oluşur.  

Kurulun görevlerinden bazlar aşağda sralanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili tehlike önlemleri belirleyerek işverene 

sunmak, belirlenen tedbirlerin alnp alnmadğn izlemek ve raporlamak, 
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sorumluluklarn etkilemez. 

4- Kanunda yer alan ve işverenin, “iş sağlğ ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini 

çalşanlara yanstamaz.” hükmü ile işverenin bu tedbirleri alrken maliyet düşünülmeden iş 

sağlğ ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri sağlamak, yükümlülüğü ifade edilmektedir. 

İşverenin yükümlülüğü ile ilgili detaylar Kanun’un diğer maddelerinde belirtilmiştir.  

İşveren her türlü iş sağlğ ve güvenliği önlemlerini almak ve alnan önlemleri 

izlemek, denetlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu 

hükümleri gereğince “iş sağlğ ve güvenliği kurulunu” oluşturma, “iş güvenliği uzman” 

ve “iş yeri hekimi” çalştrma, “çalşan temsilcisi” görevlendirme, Maden Kanunu’na göre 

de “teknik nezaretçi”, “daimî nezaretçi” ve “teknik elaman” bulundurma 

mecburiyetindedir. Ayrca, ilgili kanunlarda öngörülen denetim organizasyonu yannda, 

çalşan ve sendikalarnda sürekli denetimde etkin rolü vardr. 

6.3.1.2. 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kurulu: İşveren, 50 veya daha fazla işçi çalşlan ve alt 

aydan fazla süren sürekli işlerin yapldğ iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalarda bulunmak üzere iş sağlğ ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlüdür.  

İş sağlğ ve güvenliği kurulu; 

• İşveren veya işveren vekili,  

• İş güvenliği uzman, 

• İş yeri hekimi,  

• İnsan kaynaklar, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle 

görevli bir kişi,  

• Bulunmas hâlinde sivil savunma uzman,  

• Bulunmas hâlinde formen, ustabaş veya usta ve çalşan temsilcisi,  

• İş yerinde birden çok çalşan temsilcisi olmas hâlinde baş temsilciden 

oluşur.  

Kurulun görevlerinden bazlar aşağda sralanmştr; 

• İş sağlğ ve güvenliği ile ilgili tehlike önlemleri belirleyerek işverene 

sunmak, belirlenen tedbirlerin alnp alnmadğn izlemek ve raporlamak, 
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• İş yerinde yangn, doğal afet vb. tehlikeler için alnan tedbirlerin yeterliliğini 

ve ekiplerin çalşmalarn izlemek, 

• İş sağlğ ve güvenliği konularnda çalşanlara yol göstermek, 

• Çalşanlarn çalşmaktan kaçnma hakk talepleri ile ilgili acilen toplanarak 

karar vermek. 

İş Güvenliği Uzman 

İş güvenliği uzmanlar, Bakanlk ve ilgili kuruluşlarnda çalşma hayatn 

denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlk eğitimi veren fakültelerin mezunlar 

ile teknik elemanlardan, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş kişilerdir. İşveren ile iş güvenliği uzman 

arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün web sitesinde 

bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn 

sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş olunur. 

Çeşitli snavlar ve/veya çalşma süreleri ve eğitimlere göre iş güvenliği uzmanlk 

belgesi alnabilmektedir. İş güvenliği uzmanlarndan (C) snf belgeye sahip olanlar az 

tehlikeli snfta, (B) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli snflarda, (A) snf 

belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike snflarnda yer alan iş yerlerinde çalşabilirler. 

Birden fazla iş güvenliği uzmannn görevlendirilmesinin gerektiği iş yerlerinde, sadece 

tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmannn, iş yerinin tehlike snfna uygun 

belgeye sahip olmas yeterlidir.  

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş güvenliği 

uzman görevlendirilir. 

İş güvenliği uzmanlar 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş 

yerlerinde çalşan başna ylda en az 60 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve 

çok tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 6, 8 ve 12 dakika 

çalştrlmaldr. 

İş güvenliği uzmann; 

• İş sağlğ ve güvenliği konusunda işverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; İşyerinde yaplan çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak 
306 

tasarm, makine ve diğer teçhizatn durumu, bakm, seçimi ve kullanlan maddeler 

de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kişisel 

koruyucu donanmlarn seçimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve test 

edilmesi konularnn, iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna ve genel iş güvenliği 

kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak 

gibi. 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunma uygulanmasnn 

takibini yapmak, 

• Çalşma ortam gözetimini yapmak: Çalşma ortamnn gözetiminin 

yaplmas, iş yerinde iş sağlğ ve güvenliği mevzuat gereği yaplmas gereken 

periyodik bakm, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarn kontrol etmek. 

• İşyerinde kaza, yangn veya patlamalarn önlenmesi için yaplan çalşmalara 

katlmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamalar takip etmek; doğal 

afet, kaza, yangn veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarnn 

hazrlanmas çalşmalarna katlmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve 

tatbikatlarn yaplmasn ve acil durum plan doğrultusunda hareket edilmesini 

izlemek ve kontrol etmek, 

• Çalşanlarn eğitim ve bilgilendirilmesi,  

Örneğin; Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata 

uygun olarak planlanmas yapar, işverenin onayna sunar ve uygulamaya geçirir veya 

yaplmş olanlar kontrol etmek, 

• İlgili diğer birimler ile işbirliği yapmak, 

 görevleri vardr. 

İş güvenliği uzman, görevlendirildiği iş yerinde yaplan çalşmalara ilişkin tespit, 

tavsiye ve görevleri ile ilgili faaliyetlerini, iş yeri hekimi ile birlikte yaplan çalşmalar ve 

gerekli gördüğü diğer hususlar onayl deftere yazarak işverene tebliğ eder. 

İş güvenliği uzman, iş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez 

olmas ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işi durdurmak için işverene 

başvurma ve işverene yazl olarak bildirilen iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili alnmas 

gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, belirlediği makul bir süre içinde işveren 

tarafndan yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu iş yerinin bağl bulunduğu çalşma ve iş 
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kurumu il müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş güvenliği uzmannn yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

İşyeri Hekimi 

İşyeri hekimi, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip 

hekimlerdir. İşveren ile iş yeri hekimi arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas 

zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş 

olunur. 

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş yeri 

hekimi görevlendirilir. 

İşyeri hekimleri 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde 

çalşan başna ylda en az 25 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve çok 

tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 4, 6 ve 8 dakika 

çalştrlmaldr. 

İşyeri hekiminin; 

• İşverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; çalşanlarn sağlk ve çalşma ortam gözetimi, iş yerinde yaplan 

çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak iş yerinin tasarm, kullanlan 

maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, 

kişisel koruyucu donanmlarn seçimi konularnn iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna 

ve genel iş sağlğ kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

önerilerde bulunmak, iş sağlğ ve güvenliği alannda yaplacak araştrmalara 

katlmak vb. gibi 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunmak uygulanmasn 

takip etmek, 

• Çalşanlarn sağlk gözetimi, 
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• İş yerinde yangn, doğal afet vb. tehlikeler için alnan tedbirlerin yeterliliğini 

ve ekiplerin çalşmalarn izlemek, 

• İş sağlğ ve güvenliği konularnda çalşanlara yol göstermek, 

• Çalşanlarn çalşmaktan kaçnma hakk talepleri ile ilgili acilen toplanarak 

karar vermek. 

İş Güvenliği Uzman 

İş güvenliği uzmanlar, Bakanlk ve ilgili kuruluşlarnda çalşma hayatn 

denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlk eğitimi veren fakültelerin mezunlar 

ile teknik elemanlardan, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş kişilerdir. İşveren ile iş güvenliği uzman 

arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün web sitesinde 

bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn 

sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş olunur. 

Çeşitli snavlar ve/veya çalşma süreleri ve eğitimlere göre iş güvenliği uzmanlk 

belgesi alnabilmektedir. İş güvenliği uzmanlarndan (C) snf belgeye sahip olanlar az 

tehlikeli snfta, (B) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli snflarda, (A) snf 

belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike snflarnda yer alan iş yerlerinde çalşabilirler. 

Birden fazla iş güvenliği uzmannn görevlendirilmesinin gerektiği iş yerlerinde, sadece 

tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmannn, iş yerinin tehlike snfna uygun 

belgeye sahip olmas yeterlidir.  

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş güvenliği 

uzman görevlendirilir. 

İş güvenliği uzmanlar 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş 

yerlerinde çalşan başna ylda en az 60 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve 

çok tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 6, 8 ve 12 dakika 

çalştrlmaldr. 

İş güvenliği uzmann; 

• İş sağlğ ve güvenliği konusunda işverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; İşyerinde yaplan çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak 
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tasarm, makine ve diğer teçhizatn durumu, bakm, seçimi ve kullanlan maddeler 

de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kişisel 

koruyucu donanmlarn seçimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve test 

edilmesi konularnn, iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna ve genel iş güvenliği 

kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak 

gibi. 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunma uygulanmasnn 

takibini yapmak, 

• Çalşma ortam gözetimini yapmak: Çalşma ortamnn gözetiminin 

yaplmas, iş yerinde iş sağlğ ve güvenliği mevzuat gereği yaplmas gereken 

periyodik bakm, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarn kontrol etmek. 

• İşyerinde kaza, yangn veya patlamalarn önlenmesi için yaplan çalşmalara 

katlmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamalar takip etmek; doğal 

afet, kaza, yangn veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarnn 

hazrlanmas çalşmalarna katlmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve 

tatbikatlarn yaplmasn ve acil durum plan doğrultusunda hareket edilmesini 

izlemek ve kontrol etmek, 

• Çalşanlarn eğitim ve bilgilendirilmesi,  

Örneğin; Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata 

uygun olarak planlanmas yapar, işverenin onayna sunar ve uygulamaya geçirir veya 

yaplmş olanlar kontrol etmek, 

• İlgili diğer birimler ile işbirliği yapmak, 

 görevleri vardr. 

İş güvenliği uzman, görevlendirildiği iş yerinde yaplan çalşmalara ilişkin tespit, 

tavsiye ve görevleri ile ilgili faaliyetlerini, iş yeri hekimi ile birlikte yaplan çalşmalar ve 

gerekli gördüğü diğer hususlar onayl deftere yazarak işverene tebliğ eder. 

İş güvenliği uzman, iş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez 

olmas ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işi durdurmak için işverene 

başvurma ve işverene yazl olarak bildirilen iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili alnmas 

gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, belirlediği makul bir süre içinde işveren 

tarafndan yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu iş yerinin bağl bulunduğu çalşma ve iş 
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kurumu il müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş güvenliği uzmannn yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

İşyeri Hekimi 

İşyeri hekimi, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip 

hekimlerdir. İşveren ile iş yeri hekimi arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas 

zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş 

olunur. 

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş yeri 

hekimi görevlendirilir. 

İşyeri hekimleri 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde 

çalşan başna ylda en az 25 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve çok 

tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 4, 6 ve 8 dakika 

çalştrlmaldr. 

İşyeri hekiminin; 

• İşverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; çalşanlarn sağlk ve çalşma ortam gözetimi, iş yerinde yaplan 

çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak iş yerinin tasarm, kullanlan 

maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, 

kişisel koruyucu donanmlarn seçimi konularnn iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna 

ve genel iş sağlğ kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

önerilerde bulunmak, iş sağlğ ve güvenliği alannda yaplacak araştrmalara 

katlmak vb. gibi 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunmak uygulanmasn 

takip etmek, 

• Çalşanlarn sağlk gözetimi, 
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kurumu il müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş güvenliği uzmannn yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

İşyeri Hekimi 

İşyeri hekimi, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip 

hekimlerdir. İşveren ile iş yeri hekimi arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas 

zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş 

olunur. 

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş yeri 

hekimi görevlendirilir. 

İşyeri hekimleri 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde 

çalşan başna ylda en az 25 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve çok 

tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 4, 6 ve 8 dakika 

çalştrlmaldr. 

İşyeri hekiminin; 

• İşverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; çalşanlarn sağlk ve çalşma ortam gözetimi, iş yerinde yaplan 

çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak iş yerinin tasarm, kullanlan 

maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, 

kişisel koruyucu donanmlarn seçimi konularnn iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna 

ve genel iş sağlğ kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

önerilerde bulunmak, iş sağlğ ve güvenliği alannda yaplacak araştrmalara 

katlmak vb. gibi 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunmak uygulanmasn 

takip etmek, 

• Çalşanlarn sağlk gözetimi, 
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• Çalşanlarn eğitim ve bilgilendirilmesi, 

Örneğin; Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata 

uygun olarak planlanmas konusunda çalşma yaparak işverenin onayna sunmak ve 

uygulamalarn yapmak veya kontrol etmek ve iş yerinde ilkyardm ve acil müdahale 

hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanmas çalşmalarn ilgili 

mevzuat doğrultusunda yürütmek, 

• İlgili diğer birimler ile işbirliği yapmak, 

 görevleri vardr. 

İşyeri hekimi, görevlendirildiği iş yerinde yaplan çalşmalara ilişkin tespit, tavsiye 

ve görevleri ile ilgili çalşmalarn, iş güvenliği uzman ile birlikte yaplan çalşmalar ve 

gerekli gördüğü diğer hususlar onayl deftere yazarak işverene tebliğ eder. 

Hayati tehlikeler konusunda iş güvenliği uzman ile ayn yetkilere sahip olan iş yeri 

hekimi, iş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olmas ve bu hususun 

acil müdahale gerektirmesi hâlinde işi durdurmak için işverene başvurma ve işverene yazl 

olarak bildirilen iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili alnmas gereken tedbirlerden hayati 

tehlike arz edenlerin, belirlediği makul bir süre içinde işveren tarafndan yerine 

getirilmemesi hâlinde, bu hususu iş yerinin bağl bulunduğu çalşma ve iş kurumu il 

müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş yeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

 Ortak Sağlk ve Güvenlik Birimi 

Ortak sağlk ve güvenlik birimleri, kamu kurum ve kuruluşlar, organize sanayi 

bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafndan, iş yerlerine 

iş sağlğ ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanm ve personele 

sahip olan ve Bakanlkça yetkilendirilen birimlerdir. 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalşmalar da 

kapsayacak, iş sağlğ ve güvenliği hizmetlerinin sunulmas için işveren; çalşanlar 

arasndan iş güvenliği uzman, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalşan olan çok tehlikeli 

snfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlk personeli görevlendirir. Çalşanlar arasnda 

belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hâlinde, bu hizmetin tamamn veya bir 
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ksmn ortak sağlk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 

Ortak sağlk ve güvenlik birimi özetle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmannn 

görevlerinden ve bu görevlerin takibinden sorumludur. 

Çalşan Temsilcisi 

İşveren tarafndan çalşanlar arasnda yaplacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla görevlendirilen çalşan temsilcisi; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalara katlma, çalşmalar izleme, tehlike kaynağnn yok edilmesi veya tehlikeden 

kaynaklanan riskin azaltlmas için tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 

konularda çalşanlar temsil etmeye yetkilidir. 

6.3.1.3. 3213 Sayl Maden Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

Maden Kanunu’na göre, işveren, iş yerinde “teknik nezaretçi”, “daimi nezaretçi” ve 

“teknik elaman” bulundurma mecburiyetindedir. 

Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden nezaretini 

yaparak Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan görevleri yerine getirmekle 

sorumlu ve yükümlü maden mühendisidir. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünce atamaya engel bir durumun tespit edilmemesi hâlinde, 

düzenlenen teknik nezaretçi atama belgesinin onaylanmas ile atanr. Ruhsat sahasnda 

birden fazla işletme var ise her işletmeye ayr ayr teknik nezaretçi atanabileceği gibi 

teknik nezaretçi, ruhsat sahasnn tamamna da atanabilir. Teknik nezaretçisi olmayan 

sahalarda, maden işletme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas hâlinde 

ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. 

Teknik nezaretçi, atandğ ruhsat sahasnn her yerinde görevi ile ilgili inceleme 

yapma, gerekli her türlü bilgiyi alma ve Maden Kanunu kapsamnda gerekli önlemlerin 

aldrlmas yetkisine sahiptir.  

Teknik nezaretçi, atandğ ve sorumlu olduğu ruhsat sahasnn faaliyetlerini ve 

üretimlerini on beş günde en az bir defa denetler, iş yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik, 

aksaklk, öneri ve önlemleri belirlediğinde, içeriği Genel Müdürlük tarafndan belirlenmiş 

noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri ”ne yazar. Defter, teknik nezaretçi ve ruhsat 

sahibince veya vekilince birlikte imzalanr. Eksiklik ve aksaklklarn, öneri ve önlemlerin 

rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlarn yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi 



‒ 311 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

307 

kurumu il müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş güvenliği uzmannn yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

İşyeri Hekimi 

İşyeri hekimi, iş sağlğ ve güvenliği alannda görev yapmak üzere Çalşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlğnca yetkilendirilmiş, iş yeri hekimliği belgesine sahip 

hekimlerdir. İşveren ile iş yeri hekimi arasnda yaplan sözleşmenin İş Sağlğ ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan İSG-KATİP sistemine girişinin yaplmas 

zorunludur. Yaplan başvuru ile şartlarn sağlamas sonucu çalşma için onay alnmş 

olunur. 

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde srasyla 2000, 

1500, 1000 ve daha fazla çalşan olan iş yerlerinde tam gün çalşacak en az bir iş yeri 

hekimi görevlendirilir. 

İşyeri hekimleri 10’dan az çalşan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iş yerlerinde 

çalşan başna ylda en az 25 dakika, diğer iş yerlerinden az tehlikeli, tehlikeli ve çok 

tehlikeli snfta yer alanlarda, çalşan başna ayda en az srasyla 4, 6 ve 8 dakika 

çalştrlmaldr. 

İşyeri hekiminin; 

• İşverene rehberlik yapmak, 

Örneğin; çalşanlarn sağlk ve çalşma ortam gözetimi, iş yerinde yaplan 

çalşmalar ve yaplacak değişikliklerle ilgili olarak iş yerinin tasarm, kullanlan 

maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, 

kişisel koruyucu donanmlarn seçimi konularnn iş sağlğ ve güvenliği mevzuatna 

ve genel iş sağlğ kurallarna uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

önerilerde bulunmak, iş sağlğ ve güvenliği alannda yaplacak araştrmalara 

katlmak vb. gibi 

• Risk değerlendirmesinin hazrlanmasna katkda bulunmak uygulanmasn 

takip etmek, 

• Çalşanlarn sağlk gözetimi, 
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• Çalşanlarn eğitim ve bilgilendirilmesi, 

Örneğin; Çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata 

uygun olarak planlanmas konusunda çalşma yaparak işverenin onayna sunmak ve 

uygulamalarn yapmak veya kontrol etmek ve iş yerinde ilkyardm ve acil müdahale 

hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanmas çalşmalarn ilgili 

mevzuat doğrultusunda yürütmek, 

• İlgili diğer birimler ile işbirliği yapmak, 

 görevleri vardr. 

İşyeri hekimi, görevlendirildiği iş yerinde yaplan çalşmalara ilişkin tespit, tavsiye 

ve görevleri ile ilgili çalşmalarn, iş güvenliği uzman ile birlikte yaplan çalşmalar ve 

gerekli gördüğü diğer hususlar onayl deftere yazarak işverene tebliğ eder. 

Hayati tehlikeler konusunda iş güvenliği uzman ile ayn yetkilere sahip olan iş yeri 

hekimi, iş yerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olmas ve bu hususun 

acil müdahale gerektirmesi hâlinde işi durdurmak için işverene başvurma ve işverene yazl 

olarak bildirilen iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili alnmas gereken tedbirlerden hayati 

tehlike arz edenlerin, belirlediği makul bir süre içinde işveren tarafndan yerine 

getirilmemesi hâlinde, bu hususu iş yerinin bağl bulunduğu çalşma ve iş kurumu il 

müdürlüğüne bildirme yetkilerine sahiptir. 

Çalşann ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasna neden olan iş kazas veya meslek hastalğnn meydana gelmesinde ihmali 

tespit edilen iş yeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği alt ay süreyle askya alnr. 

 Ortak Sağlk ve Güvenlik Birimi 

Ortak sağlk ve güvenlik birimleri, kamu kurum ve kuruluşlar, organize sanayi 

bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafndan, iş yerlerine 

iş sağlğ ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanm ve personele 

sahip olan ve Bakanlkça yetkilendirilen birimlerdir. 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalşmalar da 

kapsayacak, iş sağlğ ve güvenliği hizmetlerinin sunulmas için işveren; çalşanlar 

arasndan iş güvenliği uzman, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalşan olan çok tehlikeli 

snfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlk personeli görevlendirir. Çalşanlar arasnda 

belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hâlinde, bu hizmetin tamamn veya bir 
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ksmn ortak sağlk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 

Ortak sağlk ve güvenlik birimi özetle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmannn 

görevlerinden ve bu görevlerin takibinden sorumludur. 

Çalşan Temsilcisi 

İşveren tarafndan çalşanlar arasnda yaplacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla görevlendirilen çalşan temsilcisi; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalara katlma, çalşmalar izleme, tehlike kaynağnn yok edilmesi veya tehlikeden 

kaynaklanan riskin azaltlmas için tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 

konularda çalşanlar temsil etmeye yetkilidir. 

6.3.1.3. 3213 Sayl Maden Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

Maden Kanunu’na göre, işveren, iş yerinde “teknik nezaretçi”, “daimi nezaretçi” ve 

“teknik elaman” bulundurma mecburiyetindedir. 

Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden nezaretini 

yaparak Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan görevleri yerine getirmekle 

sorumlu ve yükümlü maden mühendisidir. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünce atamaya engel bir durumun tespit edilmemesi hâlinde, 

düzenlenen teknik nezaretçi atama belgesinin onaylanmas ile atanr. Ruhsat sahasnda 

birden fazla işletme var ise her işletmeye ayr ayr teknik nezaretçi atanabileceği gibi 

teknik nezaretçi, ruhsat sahasnn tamamna da atanabilir. Teknik nezaretçisi olmayan 

sahalarda, maden işletme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas hâlinde 

ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. 

Teknik nezaretçi, atandğ ruhsat sahasnn her yerinde görevi ile ilgili inceleme 

yapma, gerekli her türlü bilgiyi alma ve Maden Kanunu kapsamnda gerekli önlemlerin 

aldrlmas yetkisine sahiptir.  

Teknik nezaretçi, atandğ ve sorumlu olduğu ruhsat sahasnn faaliyetlerini ve 

üretimlerini on beş günde en az bir defa denetler, iş yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik, 

aksaklk, öneri ve önlemleri belirlediğinde, içeriği Genel Müdürlük tarafndan belirlenmiş 

noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri ”ne yazar. Defter, teknik nezaretçi ve ruhsat 

sahibince veya vekilince birlikte imzalanr. Eksiklik ve aksaklklarn, öneri ve önlemlerin 

rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlarn yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi 
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ksmn ortak sağlk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 

Ortak sağlk ve güvenlik birimi özetle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmannn 

görevlerinden ve bu görevlerin takibinden sorumludur. 

Çalşan Temsilcisi 

İşveren tarafndan çalşanlar arasnda yaplacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla görevlendirilen çalşan temsilcisi; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalara katlma, çalşmalar izleme, tehlike kaynağnn yok edilmesi veya tehlikeden 

kaynaklanan riskin azaltlmas için tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 

konularda çalşanlar temsil etmeye yetkilidir. 

6.3.1.3. 3213 Sayl Maden Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

Maden Kanunu’na göre, işveren, iş yerinde “teknik nezaretçi”, “daimi nezaretçi” ve 

“teknik elaman” bulundurma mecburiyetindedir. 

Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden nezaretini 

yaparak Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan görevleri yerine getirmekle 

sorumlu ve yükümlü maden mühendisidir. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünce atamaya engel bir durumun tespit edilmemesi hâlinde, 

düzenlenen teknik nezaretçi atama belgesinin onaylanmas ile atanr. Ruhsat sahasnda 

birden fazla işletme var ise her işletmeye ayr ayr teknik nezaretçi atanabileceği gibi 

teknik nezaretçi, ruhsat sahasnn tamamna da atanabilir. Teknik nezaretçisi olmayan 

sahalarda, maden işletme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas hâlinde 

ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. 

Teknik nezaretçi, atandğ ruhsat sahasnn her yerinde görevi ile ilgili inceleme 

yapma, gerekli her türlü bilgiyi alma ve Maden Kanunu kapsamnda gerekli önlemlerin 

aldrlmas yetkisine sahiptir.  

Teknik nezaretçi, atandğ ve sorumlu olduğu ruhsat sahasnn faaliyetlerini ve 

üretimlerini on beş günde en az bir defa denetler, iş yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik, 

aksaklk, öneri ve önlemleri belirlediğinde, içeriği Genel Müdürlük tarafndan belirlenmiş 

noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri ”ne yazar. Defter, teknik nezaretçi ve ruhsat 

sahibince veya vekilince birlikte imzalanr. Eksiklik ve aksaklklarn, öneri ve önlemlerin 

rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlarn yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi 
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sorumludur.  

Teknik nezaretçi, iş yerinde yaptğ inceleme ve gözlemlerde işletme projesine 

aykr faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir 

durum oluşturduğunu tespit etmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetleri durdurur 

ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.  

Maden Kanunu’na göre görev, yetki ve sorumluluk verilen teknik nezaretçiye (İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanununun 37/ç maddesi gereğince İş Kanunu’nun geçici 2’inci 

maddesi Mülga olduğundan), iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnda herhangi bir görev, yetki 

ve sorumluluk verilmemiştir. 

Daimi Nezaretçi 

Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en az on beş işçi çalştran açk 

işletmelerde asgari bir olmak üzere daimi olarak istihdam edilen maden mühendisidir.  

Daimi nezaretçi iş yerlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuattaki şartlar sağlamas durumunda görevlendirilir. 

Teknik nezaretçi atamas yaplmş sahalarda daimi nezaretçi olarak maden mühendisinin 

istihdam şartnn oluştuğu ancak daimi nezaretçi görevlendirilmediğinin tespiti hâlinde 

ruhsat sahibi uyarlr ve 15 gün süre verilir. Verilen süre sonunda daimi nezaretçi 

görevlendirilmez ise teminat irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. 

Daimi nezaretçi, nezaret görevini Maden Kanunu hükümleri kapsamnda yürütür, 

görev aldğ iş yerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksaklklar gidermek amacyla 

önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine veya rödövansçya bildirerek tedbirlerin alnmasna 

nezaret eder. Eksiklik ve aksaklklarn giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve 

teçhizatn temin edilmesinden ruhsat sahibi veya rödövansç sorumludur. Üretim yerindeki 

günlük faaliyetleri planlar ve yürütülmesini sağlar, can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli 

bir durumun varlğ söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alnmasna nezaret eder, 

hemen tedbir almann mümkün olmadğnn belirlenmesi hâlinde üretim faaliyetlerini 

önlemlerin alnmasna kadar durdurur. 

Teknik eleman 

Madencilik faaliyeti kapsamnda en az 15 işçi çalştran işletmeler, yeralt yöntemi 

ile çalşan işletmeler ile vardiyal olarak çalşan işletmelerde her vardiyada teknik eleman 

istihdam edilmesi zorunludur. Maden, jeoloji veya jeofizik mühendisleri teknik eleman 
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sorumludur.  

Teknik nezaretçi, iş yerinde yaptğ inceleme ve gözlemlerde işletme projesine 

aykr faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir 

durum oluşturduğunu tespit etmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetleri durdurur 

ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.  

Maden Kanunu’na göre görev, yetki ve sorumluluk verilen teknik nezaretçiye (İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanununun 37/ç maddesi gereğince İş Kanunu’nun geçici 2’inci 

maddesi Mülga olduğundan), iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnda herhangi bir görev, yetki 

ve sorumluluk verilmemiştir. 

Daimi Nezaretçi 

Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en az on beş işçi çalştran açk 

işletmelerde asgari bir olmak üzere daimi olarak istihdam edilen maden mühendisidir.  

Daimi nezaretçi iş yerlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuattaki şartlar sağlamas durumunda görevlendirilir. 

Teknik nezaretçi atamas yaplmş sahalarda daimi nezaretçi olarak maden mühendisinin 

istihdam şartnn oluştuğu ancak daimi nezaretçi görevlendirilmediğinin tespiti hâlinde 

ruhsat sahibi uyarlr ve 15 gün süre verilir. Verilen süre sonunda daimi nezaretçi 

görevlendirilmez ise teminat irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. 

Daimi nezaretçi, nezaret görevini Maden Kanunu hükümleri kapsamnda yürütür, 

görev aldğ iş yerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksaklklar gidermek amacyla 

önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine veya rödövansçya bildirerek tedbirlerin alnmasna 

nezaret eder. Eksiklik ve aksaklklarn giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve 

teçhizatn temin edilmesinden ruhsat sahibi veya rödövansç sorumludur. Üretim yerindeki 

günlük faaliyetleri planlar ve yürütülmesini sağlar, can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli 

bir durumun varlğ söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alnmasna nezaret eder, 

hemen tedbir almann mümkün olmadğnn belirlenmesi hâlinde üretim faaliyetlerini 

önlemlerin alnmasna kadar durdurur. 

Teknik eleman 

Madencilik faaliyeti kapsamnda en az 15 işçi çalştran işletmeler, yeralt yöntemi 

ile çalşan işletmeler ile vardiyal olarak çalşan işletmelerde her vardiyada teknik eleman 

istihdam edilmesi zorunludur. Maden, jeoloji veya jeofizik mühendisleri teknik eleman 
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ksmn ortak sağlk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 

Ortak sağlk ve güvenlik birimi özetle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmannn 

görevlerinden ve bu görevlerin takibinden sorumludur. 

Çalşan Temsilcisi 

İşveren tarafndan çalşanlar arasnda yaplacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla görevlendirilen çalşan temsilcisi; iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili 

çalşmalara katlma, çalşmalar izleme, tehlike kaynağnn yok edilmesi veya tehlikeden 

kaynaklanan riskin azaltlmas için tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri 

konularda çalşanlar temsil etmeye yetkilidir. 

6.3.1.3. 3213 Sayl Maden Kanunu’na Göre Denetim Organizasyonu 

Maden Kanunu’na göre, işveren, iş yerinde “teknik nezaretçi”, “daimi nezaretçi” ve 

“teknik elaman” bulundurma mecburiyetindedir. 

Teknik Nezaretçi 

Teknik nezaretçi, maden işletmelerinin teknik ve emniyet yönünden nezaretini 

yaparak Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan görevleri yerine getirmekle 

sorumlu ve yükümlü maden mühendisidir. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünce atamaya engel bir durumun tespit edilmemesi hâlinde, 

düzenlenen teknik nezaretçi atama belgesinin onaylanmas ile atanr. Ruhsat sahasnda 

birden fazla işletme var ise her işletmeye ayr ayr teknik nezaretçi atanabileceği gibi 

teknik nezaretçi, ruhsat sahasnn tamamna da atanabilir. Teknik nezaretçisi olmayan 

sahalarda, maden işletme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas hâlinde 

ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. 

Teknik nezaretçi, atandğ ruhsat sahasnn her yerinde görevi ile ilgili inceleme 

yapma, gerekli her türlü bilgiyi alma ve Maden Kanunu kapsamnda gerekli önlemlerin 

aldrlmas yetkisine sahiptir.  

Teknik nezaretçi, atandğ ve sorumlu olduğu ruhsat sahasnn faaliyetlerini ve 

üretimlerini on beş günde en az bir defa denetler, iş yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik, 

aksaklk, öneri ve önlemleri belirlediğinde, içeriği Genel Müdürlük tarafndan belirlenmiş 

noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri ”ne yazar. Defter, teknik nezaretçi ve ruhsat 

sahibince veya vekilince birlikte imzalanr. Eksiklik ve aksaklklarn, öneri ve önlemlerin 

rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlarn yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi 
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sorumludur.  

Teknik nezaretçi, iş yerinde yaptğ inceleme ve gözlemlerde işletme projesine 

aykr faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir 

durum oluşturduğunu tespit etmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetleri durdurur 

ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.  

Maden Kanunu’na göre görev, yetki ve sorumluluk verilen teknik nezaretçiye (İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanununun 37/ç maddesi gereğince İş Kanunu’nun geçici 2’inci 

maddesi Mülga olduğundan), iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnda herhangi bir görev, yetki 

ve sorumluluk verilmemiştir. 

Daimi Nezaretçi 

Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en az on beş işçi çalştran açk 

işletmelerde asgari bir olmak üzere daimi olarak istihdam edilen maden mühendisidir.  

Daimi nezaretçi iş yerlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuattaki şartlar sağlamas durumunda görevlendirilir. 

Teknik nezaretçi atamas yaplmş sahalarda daimi nezaretçi olarak maden mühendisinin 

istihdam şartnn oluştuğu ancak daimi nezaretçi görevlendirilmediğinin tespiti hâlinde 

ruhsat sahibi uyarlr ve 15 gün süre verilir. Verilen süre sonunda daimi nezaretçi 

görevlendirilmez ise teminat irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. 

Daimi nezaretçi, nezaret görevini Maden Kanunu hükümleri kapsamnda yürütür, 

görev aldğ iş yerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksaklklar gidermek amacyla 

önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine veya rödövansçya bildirerek tedbirlerin alnmasna 

nezaret eder. Eksiklik ve aksaklklarn giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve 

teçhizatn temin edilmesinden ruhsat sahibi veya rödövansç sorumludur. Üretim yerindeki 

günlük faaliyetleri planlar ve yürütülmesini sağlar, can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli 

bir durumun varlğ söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alnmasna nezaret eder, 

hemen tedbir almann mümkün olmadğnn belirlenmesi hâlinde üretim faaliyetlerini 

önlemlerin alnmasna kadar durdurur. 

Teknik eleman 

Madencilik faaliyeti kapsamnda en az 15 işçi çalştran işletmeler, yeralt yöntemi 

ile çalşan işletmeler ile vardiyal olarak çalşan işletmelerde her vardiyada teknik eleman 

istihdam edilmesi zorunludur. Maden, jeoloji veya jeofizik mühendisleri teknik eleman 
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sorumludur.  

Teknik nezaretçi, iş yerinde yaptğ inceleme ve gözlemlerde işletme projesine 

aykr faaliyette bulunulduğunu ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir 

durum oluşturduğunu tespit etmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetleri durdurur 

ve durumu ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.  

Maden Kanunu’na göre görev, yetki ve sorumluluk verilen teknik nezaretçiye (İş 

Sağlğ ve Güvenliği Kanununun 37/ç maddesi gereğince İş Kanunu’nun geçici 2’inci 

maddesi Mülga olduğundan), iş sağlğ ve güvenliği mevzuatnda herhangi bir görev, yetki 

ve sorumluluk verilmemiştir. 

Daimi Nezaretçi 

Yeralt üretim yöntemiyle çalşan işletmeler ile en az on beş işçi çalştran açk 

işletmelerde asgari bir olmak üzere daimi olarak istihdam edilen maden mühendisidir.  

Daimi nezaretçi iş yerlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri 

Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuattaki şartlar sağlamas durumunda görevlendirilir. 

Teknik nezaretçi atamas yaplmş sahalarda daimi nezaretçi olarak maden mühendisinin 

istihdam şartnn oluştuğu ancak daimi nezaretçi görevlendirilmediğinin tespiti hâlinde 

ruhsat sahibi uyarlr ve 15 gün süre verilir. Verilen süre sonunda daimi nezaretçi 

görevlendirilmez ise teminat irat kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. 

Daimi nezaretçi, nezaret görevini Maden Kanunu hükümleri kapsamnda yürütür, 

görev aldğ iş yerindeki faaliyetleri ile ilgili eksiklik ve aksaklklar gidermek amacyla 

önlemleri belirleyerek ruhsat sahibine veya rödövansçya bildirerek tedbirlerin alnmasna 

nezaret eder. Eksiklik ve aksaklklarn giderilmesini doğrudan ilgilendiren malzeme ve 

teçhizatn temin edilmesinden ruhsat sahibi veya rödövansç sorumludur. Üretim yerindeki 

günlük faaliyetleri planlar ve yürütülmesini sağlar, can ve mal emniyeti yönünden tehlikeli 

bir durumun varlğ söz konusu olduğu zaman gerekli tedbirlerin alnmasna nezaret eder, 

hemen tedbir almann mümkün olmadğnn belirlenmesi hâlinde üretim faaliyetlerini 

önlemlerin alnmasna kadar durdurur. 

Teknik eleman 

Madencilik faaliyeti kapsamnda en az 15 işçi çalştran işletmeler, yeralt yöntemi 

ile çalşan işletmeler ile vardiyal olarak çalşan işletmelerde her vardiyada teknik eleman 

istihdam edilmesi zorunludur. Maden, jeoloji veya jeofizik mühendisleri teknik eleman 
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olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan atanabilirler. Şartlar oluştuğu hâlde 

teknik eleman görevlendirilmesi yaplmadan üretim yapldğnn tespiti hâlinde üretim 

faaliyeti durdurularak görevlendirilmenin yaplmas için ruhsat sahibine 15 gün süre 

verilir. Bu süre içerisinde gerekli atama yaplmaz ise ruhsat teminat irat kaydedilir. 

6.3.1.4. Çalşann Denetim Sistemindeki Rolü 

Kendi özel kanunlarndaki statülerine baklmakszn kamu veya özel iş yerlerinde 

istihdam edilen gerçek kişiye çalşan denilmektedir. 

Çalşanlarn iş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlk ve 

güvenlik yönünden ciddi ve yakn bir tehlike ile karşlaştklarnda ve koruma tedbirlerinde 

bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalşan temsilcisine derhal haber vermek 

yükümlülükleri bulunmaktadr. 

Ciddi ve yakn tehlike ile karş karşya kalan çalşanlarn durumu işverene veya 

kurula bildirmesi ve buna rağmen tehlike ile ilgili gerekli tedbirlerin alnmamas hâlinde 

çalşanlarn gerekli tedbirler alnncaya kadar çalşmaktan kaçnma haklar vardr. 

Çalşmaktan kaçnma hakk her ne kadar bir yükümlülük değil hak olsa da iş yerinde 

kontrol mekanizmas unsurlarndan biridir. 

6.3.1.5. Sendikalarn Denetimi 

6356 sayl Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. maddesine göre; 

 “Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika; iş yerinde işçi 

says elliye kadar ise bir, elli bir ile yüz arasnda ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasnda 

ise en çok üç, beş yüz bir ile bin arasnda ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasnda ise en 

çok alt, iki binden fazla ise en çok sekiz iş yeri sendika temsilcisini iş yerinde çalşan 

üyeleri arasndan atayarak on beş gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri 

baş temsilci olarak görevlendirilebilir. Temsilcilerin görevi, sendikann yetkisi süresince 

devam eder.” ve “İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; iş yeri ile snrl olmak kayd 

ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasndaki iş 

birliğini, çalşma barşn ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çkarlarn gözetmek ve iş 

kanunlar ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalşma şartlarnn uygulanmasna 

yardmc olmakla görevlidir.” 

“Ülkenin iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn çözümünde tüm sosyal taraflara görev 

düşmektedir. Özellikle sendikalar, iş sağlğ ve güvenliği kurumlarnn oluşumunda ve 
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topluma anlatlmasnda, iş yerlerinin somut problemlerine ayn düzeyde çözüm 

üretilmesinde önemli görevler ifa edebilir. Anayasa ile güvence altna alnan toplu iş 

sözleşmesi özerkliğinin, kendilerine verdiği normatif hüküm koyabilme imkânndan 

yararlanarak, gerek iş yerlerini ilgilendiren somut düzenlemeleri gerek yasalardaki 

eksiklikleri gideren hükümleri getirebilirler. İşyerlerini bu alanda eğitip denetleyerek, ülke 

genelinde eksikliği hissedilen iş sağlğ ve güvenliği kültürünü iş yeri düzeyinde 

başlatabilirler. Bu şekilde de ülkenin iş sağlğ ve güvenliği politikasnn tesisine katk 

sağlayabilirler. Sahip olduklar ekonomik güç ve toplum karşndaki sorumluluklar da, 

kendilerinden bu çalşmalar için güçlü katk beklentisi yaratmaktadr.”  

6.3.2. Kamu Tarafndan Yaplan Denetimler: Periyodik Denetimler 

6.3.2.1 Genel Olarak Türkiye’de Kamu Denetim Sistem  

İşletilmesi düşünülen bir maden varlğnn faaliyeti, ruhsatlandrma döneminden 

başlamak üzere madencilik çalşmalar nihayetleninceye ve hatta maden sahas eski 

durumuna getirilinceye kadar Devlet Kurumlarnca takip edilmekte, teftiş ve denetimleri 

yaplmaktadr. 

Bu Kurumlar, kamu kaynağ harcayanlar için (sermayesinin %51’i kamuya ait 

olanlar) daha çok mali denetim anlamnda ve makro düzeyde olmak üzere Sayştay, 

kamu/özel ayrm olmakszn diğerleri ise ruhsatlandrma, iş güvenliği ve işleyiş 

hususlarnda yetki snrlarnda kalmak kayd ile de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ-

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

bünyesindeki İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’dr. 

Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlk Teftiş Kurulu ise Cumhurbaşkan ve 

Başbakan’n isteği ve özel olarak görevlendirmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarnda ve 

sermayesinin yarsndan fazlasna bu kurum ve kuruluşlarn katldğ her türlü kuruluşlarla, 

kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarnda, kamuya yararl dernekler ve 

vakflarda her türlü inceleme, araştrma ve denetleme yapmakla görevlendirilmektedir.  

Bu kurumlarn denetim prosedürleri ile mevcut çalşma usulleri ksaca 

özetlenmiştir. 

Denetim için, mahiyetine göre çeşitli tanmlar verilebilir. Kamuda genel olarak 

denetim, yönetimin öngördüğü standartlardan hareket ederek, uygulamann bu standartlara 

göre durumunu ortaya koymak ve uygun önerilerde bulunmak şeklinde tanmlanmaktadr. 



‒ 315 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
311 

olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan atanabilirler. Şartlar oluştuğu hâlde 

teknik eleman görevlendirilmesi yaplmadan üretim yapldğnn tespiti hâlinde üretim 

faaliyeti durdurularak görevlendirilmenin yaplmas için ruhsat sahibine 15 gün süre 

verilir. Bu süre içerisinde gerekli atama yaplmaz ise ruhsat teminat irat kaydedilir. 

6.3.1.4. Çalşann Denetim Sistemindeki Rolü 

Kendi özel kanunlarndaki statülerine baklmakszn kamu veya özel iş yerlerinde 

istihdam edilen gerçek kişiye çalşan denilmektedir. 

Çalşanlarn iş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlk ve 

güvenlik yönünden ciddi ve yakn bir tehlike ile karşlaştklarnda ve koruma tedbirlerinde 
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ise en çok üç, beş yüz bir ile bin arasnda ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasnda ise en 
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kanunlar ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalşma şartlarnn uygulanmasna 

yardmc olmakla görevlidir.” 

“Ülkenin iş sağlğ ve güvenliği sorunlarnn çözümünde tüm sosyal taraflara görev 

düşmektedir. Özellikle sendikalar, iş sağlğ ve güvenliği kurumlarnn oluşumunda ve 
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topluma anlatlmasnda, iş yerlerinin somut problemlerine ayn düzeyde çözüm 

üretilmesinde önemli görevler ifa edebilir. Anayasa ile güvence altna alnan toplu iş 

sözleşmesi özerkliğinin, kendilerine verdiği normatif hüküm koyabilme imkânndan 

yararlanarak, gerek iş yerlerini ilgilendiren somut düzenlemeleri gerek yasalardaki 

eksiklikleri gideren hükümleri getirebilirler. İşyerlerini bu alanda eğitip denetleyerek, ülke 

genelinde eksikliği hissedilen iş sağlğ ve güvenliği kültürünü iş yeri düzeyinde 

başlatabilirler. Bu şekilde de ülkenin iş sağlğ ve güvenliği politikasnn tesisine katk 

sağlayabilirler. Sahip olduklar ekonomik güç ve toplum karşndaki sorumluluklar da, 

kendilerinden bu çalşmalar için güçlü katk beklentisi yaratmaktadr.”  

6.3.2. Kamu Tarafndan Yaplan Denetimler: Periyodik Denetimler 

6.3.2.1 Genel Olarak Türkiye’de Kamu Denetim Sistem  

İşletilmesi düşünülen bir maden varlğnn faaliyeti, ruhsatlandrma döneminden 

başlamak üzere madencilik çalşmalar nihayetleninceye ve hatta maden sahas eski 

durumuna getirilinceye kadar Devlet Kurumlarnca takip edilmekte, teftiş ve denetimleri 

yaplmaktadr. 

Bu Kurumlar, kamu kaynağ harcayanlar için (sermayesinin %51’i kamuya ait 

olanlar) daha çok mali denetim anlamnda ve makro düzeyde olmak üzere Sayştay, 

kamu/özel ayrm olmakszn diğerleri ise ruhsatlandrma, iş güvenliği ve işleyiş 

hususlarnda yetki snrlarnda kalmak kayd ile de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ-

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

bünyesindeki İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’dr. 

Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlk Teftiş Kurulu ise Cumhurbaşkan ve 

Başbakan’n isteği ve özel olarak görevlendirmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarnda ve 

sermayesinin yarsndan fazlasna bu kurum ve kuruluşlarn katldğ her türlü kuruluşlarla, 

kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarnda, kamuya yararl dernekler ve 

vakflarda her türlü inceleme, araştrma ve denetleme yapmakla görevlendirilmektedir.  

Bu kurumlarn denetim prosedürleri ile mevcut çalşma usulleri ksaca 

özetlenmiştir. 

Denetim için, mahiyetine göre çeşitli tanmlar verilebilir. Kamuda genel olarak 

denetim, yönetimin öngördüğü standartlardan hareket ederek, uygulamann bu standartlara 

göre durumunu ortaya koymak ve uygun önerilerde bulunmak şeklinde tanmlanmaktadr. 
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Kamu kurum ve kuruluşlarnn, daha geniş bir ifade ile yürütmenin eylem ve 

işlemleri, çeşitli şekillerde ve çeşitli organ ve mercilerce denetlenmektedir. Bu denetim 

şekilleri; kamuoyu denetimi, yasama organ denetimi, yarg denetimi ve idari denetim 

olarak snflandrlabilir. 

Toplumlarda, özellikle parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkelerde, kamuoyunun 

idareyi yönlendirici bir etkisi bulunmaktadr. Yöneticilerin seçimle işbaşna gelmesi 

hâlinde, kamuoyunun idare üzerindeki etkisi daha kuvvetli olmakta; toplumun 

değerlendirmeleri, faaliyetlerin yürütülmesinde bir ölçüde düzenleyici, iyileştirici ve 

hzlandrc bir rol oynamaktadr. Bu denetimin etkili olmasnda, kitle haberleşme araçlar, 

mesleki kuruluşlar, sendikalar gibi teşekküller ve eğitim seviyesinin yüksekliği önem arz 

etmektedir. 

Anayasa'nn hükümete vermiş olduğu yürütme yetkisi, görevin gereği gibi yerine 

getirilip getirilmediği hususunda, yine Anayasa’nn vermiş olduğu yetkiye dayal olarak 

parlamentonun denetimine tabi tutulabilmektedir. Bu denetim; soru, meclis araştrmas, 

genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturmas yollarndan herhangi biri ya da bir kaç ile 

yerine getirilmektedir. 

Öte yandan TBMM, yürütmeyi bütçe ve kesin hesabn kabulü ve kamu iktisadi 

teşebbüslerinin organlarn ibraya tabi tutmak suretiyle mali ve iktisadi yönden de sürekli 

olarak denetlemektedir. 

Anayasa'nn 125’inci maddesi hükmü ile idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karş yarg yolu açk tutulmuştur. İdarenin eylem ve işlemlerinden zarar görenler, eylem ve 

işlemin niteliğine göre yarg organlarna başvurarak yarg denetiminden 

yararlanabilmektedirler. 

Yarg denetimi; esas itibaryla idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile snrl olup, eylem veya işlemin yerindeliğini kapsamamaktadr. 

Yukarda değinilen denetim şekilleri dşnda, idarenin bütün eylem ve işlemlerini 

kapsayacak şekilde, çeşitli organlar tarafndan da idari denetim yaplmaktadr. Bu denetim, 

genellikle denetleyen organ esas alnmak suretiyle iç ve dş denetim olmak üzere iki 

şekilde yürütülmektedir. Denetim, kurumda denetimle görevli kişilerce yaplmas hâlinde 

iç denetim, kurum dşndan bir organ tarafndan yaplmas hâlinde ise dş denetim adn 

almaktadr. İdari denetime teftiş, tetkik, kontrol, murakabe gibi aslnda birbirinden çok 

farkl olmayan isimlerin verildiği görülmektedir. 
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1- Devlet Denetleme Kurulu: 

Bir anayasal kuruluş olan Devlet Denetleme Kurulu; Cumhurbaşkan’nn isteği 

üzerine, yarg organlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarnda ve sermayesinin yarsndan 

fazlasna bu kurum ve kuruluşlarn katldğ her türlü kuruluşlarla, kamu kurumu 

niteliğinde olan meslek kuruluşlarnda, kamuya yararl dernekler ile vakflarda her türlü 

inceleme, araştrma ve denetleme yapmakla görevlidir. 

2- Başbakanlk Teftiş Kurulu: 

Türk kamu idaresinde önemli yeri olan diğer bir denetim organ da teftiş kurullar 

olup, genelde bir iç denetim organ olarak faaliyet göstermektedirler. 

Bu denetim birimlerinden Başbakanlk Teftiş Kurulu; bütün kamu kurum ve 

kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, bunlarn iştirak ve ortaklklarnda, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarnda, vakflarda, derneklerde, kooperatiflerde ve 

her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş 

olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarn haiz olarak gerektiğinde her türlü 

inceleme, araştrma, soruşturma ve teftiş yapmak ve yaptrmak görev ve yetkisine sahiptir. 

Başbakanlk Teftiş Kurulu, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi 

teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit 

etmek, gerektiğinde imtiyazl şirketlerle özel kuruluşlar da mali yönden denetlemek 

yetkisi ile de donatlmş olup, bu hâliyle, denetim organlar içinde en önemli yerdedir. 

3- Sayştay: 

Anayasal bir denetim kuruluşu olan Sayştay; genel ve katma bütçeli idarelerin 

bütün gelir ve giderleri ile mallarn Türkiye Büyük Millet Meclisi adna denetlemek ve 

sorumlularn hesap işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, 

denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlendirilmiştir. 

Denetim görevini 6085 sayl Sayştay Kanunu’na göre yerine getiren Kurum bu 

görevini ilgili yasann 35’inci maddesine göre genel olarak kabul görmüş uluslararas 

denetim standartlarna uygun olarak ve güncel denetim metodolojilerinin uygulanmasnda 

gerekli özeni göstererek gerçekleştirmek sorumluluğuyla yapmaktadr. 

Sayştay tarafndan yaplan denetimlerde; Uluslararas standartlar dikkate alnmak 

suretiyle kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarna ilişkin mali işlemlerinin mevzuata 

uygunluğu, mali rapor ve tablolarnn doğruluğu ve güvenilirliği ile bu mali işlem ve 
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Anayasa'nn 125’inci maddesi hükmü ile idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karş yarg yolu açk tutulmuştur. İdarenin eylem ve işlemlerinden zarar görenler, eylem ve 

işlemin niteliğine göre yarg organlarna başvurarak yarg denetiminden 

yararlanabilmektedirler. 

Yarg denetimi; esas itibaryla idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile snrl olup, eylem veya işlemin yerindeliğini kapsamamaktadr. 

Yukarda değinilen denetim şekilleri dşnda, idarenin bütün eylem ve işlemlerini 

kapsayacak şekilde, çeşitli organlar tarafndan da idari denetim yaplmaktadr. Bu denetim, 

genellikle denetleyen organ esas alnmak suretiyle iç ve dş denetim olmak üzere iki 

şekilde yürütülmektedir. Denetim, kurumda denetimle görevli kişilerce yaplmas hâlinde 

iç denetim, kurum dşndan bir organ tarafndan yaplmas hâlinde ise dş denetim adn 

almaktadr. İdari denetime teftiş, tetkik, kontrol, murakabe gibi aslnda birbirinden çok 

farkl olmayan isimlerin verildiği görülmektedir. 
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hesaplar üreten sistemlerin verimli ve etkili çalşp çalşmadklarnn değerlendirilmesi 

yaplmaktadr. 

Özetlemek gerekirse; Sayştay’n ana iştigal konusu; 

Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlğ sağlamak üzere, 

uluslararas standartlarla uyumlu denetimler yapmak, adna denetim yaptğ TBMM 

ve kamuoyuna raporlar sunmak, 

Kamu kurumlarnn mali yönetim, performans yönetimi ve5018 sayl Kanunun 

raporlama gerekliliklerine uygun hareket etmesini ve kamu kaynaklarnn ekonomik, 

verimli, etkin kullanmna kant oluşturacak şekilde güvenilir, zamanl, bilgi verici 

mali düzenlemelere uygun mali tablolar ile diğer raporlar sunulmasn sağlamak, 

Genel yönetim kapsamndaki kamu kurumlarnn mali işlemlerinden kamu 

zararna yol açan hususlar sağlam bilgi ve analizlere dayandrmak ve zamanl 

şekilde kesin hükme bağlamaktr. 

Sayştay’n madencilik sektörünün denetimi konusundaki işlevi incelendiğinde ise; 

Denetlenen kurumun; Üretim, yatrm, verimlilik ve üretim maliyetleri mercek altna 

alnarak genel ekonomik gidişata ya da yürürlükteki mevzuata aykr uygulamalar varsa bu 

hususlar tespit edilmekte kurumun daha kârl ve daha çok kaynak üreten bir kuruluş hâline 

gelmesi için bilgi birikimi “Öneriler” şeklinde aktarlmaktadr. 

4- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ-İş Teftiş Kurulu Başkanlğ:  

15.12.1950 tarihli ve 5690 sayl Kanun ile onaylanan 81 sayl Sanayii ve Ticarette 

İş Teftişine ait Uluslararas Sözleşme’nin sanayide iş teftişini düzenleyen 1. Maddesi’nde 

yer alan “Bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Milletleraras Çalşma Teşkilatnn her 

üyesinin snai iş yerlerinde bir teftiş sistemi bulundurmas lazmdr.” hükmü ile ticarette iş 

teftişine ilişkin 22. Maddesi gereğince 3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ 

Kuruluş Kanununun 13. maddesi ile İş Teftiş Kurulu Başkanlğ oluşturulmuştur. İş Teftiş 

Kurulu Başkanlğ, dayanağn uluslararas bir sözleşmeden alan tek denetim birimidir. 

Anayasann 49. maddesinde de, çalşma yaşamn geliştirmek için, çalşanlar 

korumak devletin görevleri arasnda saylmş ve bu konuda gerekli önlemlerin alnmas 

istenmiştir. 3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ Kuruluş Kanununun 2. 

Maddesi ile çalşma hayatn denetlemek görevi Bakanlğa verilmiştir. 4857 sayl İş 

Kanunu’nun 91 inci maddesinde, Devletin, çalşma hayat ile ilgili mevzuatn 
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uygulanmasn izleme, denetleme ve teftiş ödevinin Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğna bağl ihtiyaca yetecek say ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş 

müfettişlerince yaplacağ; yine 6331 Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 24 üncü 

maddesi ile, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftişinin, iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlk iş müfettişlerince yaplacağ hüküm 

altna alnmak suretiyle, Devlet adna çalşma hayat ile ilgili mevzuatn denetlenmesi ve 

teftişi görevi İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nca yerine getirilmektedir.  

5- Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM): 

Madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 sayl Maden Kanunu’nda; madenlerin 

Devletin hüküm ve tasarrufu altnda olduğu, bulunduğu yerin mülkiyeti ile ilgili olmadğ 

hükme bağlanmştr. Devletin hüküm ve tasarrufu altndaki madenlerde, işletmeye elverişli 

ekonomik cevherin bulunmas durumunda ruhsatlarn verilmesi, denetimi, projelerin 

incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ adna 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafndan yürütülmektedir. 

6.3.2.2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Tarafndan Yaplan Denetim 

Anayasa’nn 168 inci maddesine istinaden çkartlan ve madencilik faaliyetlerini 

düzenleyen 3213 sayl Maden Kanunu’nda, maden haklar ile ilgili bütün faaliyetleri 

yürütme, yükümlülükleri yerine getirme, kontrol ve denetimi yapma görevi Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlğ’na verilmiştir. Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği Devletin 

hüküm ve tasarrufu altndaki madenlerde, işletmeye elverişli ekonomik bir cevherin 

bulunmas durumunda ruhsatlarn verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili 

madencilik faaliyetleri Bakanlk adna merkez teşkilatlarndan birisi olan Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan yürütülür. 

3154 Sayl Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri 

Hakknda Kanun’un 9. Maddesine göre “Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek” görevi Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de verilmiştir. 

Denetleme yetkisi ise Maden Kanununun 11 inci maddesinde “ Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ, maden haklar ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine 

getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konular 

yerinde incelemek maksadyla ihtisaslaşmş diğer Devlet kuruluşlarndan da yararlanarak 

inceleme raporu hazrlatr.” der. Yine Maden Kanunu’nun 29 uncu maddesinde “İşletme 
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hesaplar üreten sistemlerin verimli ve etkili çalşp çalşmadklarnn değerlendirilmesi 

yaplmaktadr. 

Özetlemek gerekirse; Sayştay’n ana iştigal konusu; 

Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlğ sağlamak üzere, 
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ve kamuoyuna raporlar sunmak, 
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uygulanmasn izleme, denetleme ve teftiş ödevinin Çalşma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlğna bağl ihtiyaca yetecek say ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş 
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5- Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM): 

Madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 sayl Maden Kanunu’nda; madenlerin 
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bulunmas durumunda ruhsatlarn verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili 

madencilik faaliyetleri Bakanlk adna merkez teşkilatlarndan birisi olan Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan yürütülür. 

3154 Sayl Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri 

Hakknda Kanun’un 9. Maddesine göre “Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlğ ilkelerine 

uygun yürütülmesini takip etmek” görevi Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de verilmiştir. 

Denetleme yetkisi ise Maden Kanununun 11 inci maddesinde “ Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ, maden haklar ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine 

getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konular 

yerinde incelemek maksadyla ihtisaslaşmş diğer Devlet kuruluşlarndan da yararlanarak 

inceleme raporu hazrlatr.” der. Yine Maden Kanunu’nun 29 uncu maddesinde “İşletme 
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faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykr 

faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir durum 

oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” 

hükmü yer alr. Bu hükümler Genel Müdürlüğe özellikle işletme projesi onay ve yerinde 

projeye uygunluk incelemelerinde can ve mal güvenliği açsndan denetim yetkisini 

vermiştir.  

Verilen yetkilere rağmen, yetkinin kullanlabilmesi, yani denetim için Bakanlkta 

özel bir yaplanma mevcut değildir. Denetimler, denetmen ya da müfettiş unvan olmayan 

Genel Müdürlük bünyesindeki değişik meslek gruplarndan oluşan heyetlerce 

yaplmaktadr.  

6.3.2.2.1. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün İnceleme ve Denetim Sistemi 

Genel Müdürlük, 3213 sayl Maden Kanunu ve Maden Uygulama 

Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, maden işletmelerinde mali, hukuki ve 

teknik yönlerden inceleme ve denetimi görevlendirdiği kontrol elemanlar vastasyla 

yapar. Yaplacak proje inceleme ve yerinde projeye uygunluk denetimlerinde oluşturulacak 

heyet; maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yaplacak inceleme ve denetimlerin 

özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritac, mali uzman, hukukçu veya diğer meslek 

mensuplarndan en az üç kişiden oluşur. Ayrca, Genel Müdürlük diğer kamu kurum ve 

kuruluşlar ile üniversitelerden inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip 

olan personelleri de görevlendirebilmektedir.  

A) Maden ruhsatlarnn verilmesinden işletme projesi başvurusuna kadar 

geçen süreç;  

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda hazrlanan ruhsat 

müracaat formu ve ilk müracaat taahhütnamesi ile talep edilen alann müracaata uygun 

olmas hâlinde, talep sahibi tarafndan hazrlanan ön inceleme raporu ile arama dönemi 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren bir maden 

arama projesi Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Raporun ve projenin uygun 

bulunmas hâlinde ruhsat harç ve teminatnn yatrlmas koşulu ile arama ruhsat 

verilmektedir. 

Ön arama dönemi, genel arama dönemi ve detay arama dönemleri asgari yatrm 

harcamalarnn gerçekleşmesi, ön arama, genel arama dönemi sonunda ve detay arama 

dönemi süresince her yl faaliyet raporlarnn Genel Müdürlüğe sunulmas koşullar ile 
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devam eder.  

Açk işletme ya da yeralt işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili 

değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve onaynn alnmas 

zorunludur. Aksi takdirde, sahadaki can ve mal güvenliği ile ilgili çalşmalar dşndaki 

üretim ile ilgili faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi gereken revize projenin 

onaylanmasna kadar durdurulur. 

Esasnda, yer alt kömür madeni ocağnn; jeolojisi, rezerv ve konumunun 

belirlenmesi, zararl gazlarn tespiti hazrlanacak olan projelerde büyük önem arz 

etmektedir. Kendiliğinden yanma ya da diğer yangn ve gazlarla mücadele konusu proje 

aşamasnda başlar ve ocak bu parametreler dikkate alnarak tasarlanr. Proje, bu verilerin 

doğru değerlendirilmesine bağl olarak üretim ve güvenlik ile birlikte değerlendirilir ve her 

zaman güvenlik belirleyici etken olur. Ocağn projesi, tasarm, üretim planlamas ve 

havalandrma sistemleri bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmeli, kullanlan 

ekipmanlar da uygun niteliklerde seçilmelidir. Maden rezerv ve konumunun belirlenmesi 

ileride sağlkl ve güvenli bir işletme projesinin hazrlanmasnda büyük bir öneme sahiptir.  

Aramalarda tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren detayl arama faaliyet 

raporu ve maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi, çevre uyum plan 

başvuru harc ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulmaktadr.  

Genel Müdürlük tarafndan yer alt kömür madenlerinin faaliyete başlamadan önce 

işletme projesinin uygunluğunun incelenmesinde, faaliyete başlayan işletmelerinin projeye 

uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetimlerinde ve sahann terk edilmesi 

durumundaki denetimlerde iş sağlğ ve güvenliği hususlar da incelenmektedir.  

1- Faaliyete başlamadan önce yer alt kömür maden projesinin Maden 

Kanununa uygunluğunun incelenmesi; 

İşverenin faaliyete başlamadan önce hazrladğ işletme projeleri Genel Müdürlüğe 

ulaştktan sonra ilgili şubede görevli bir maden veya jeoloji mühendisi tarafndan dosya 

üzerinden uygunluğu incelenir.  

Bu İncelemede;  

• Maden işletmesi için faaliyetin başlamas ve rezervin bitirilerek sahann 

rehabilitasyonuna kadar her aşamasn içeren maden işletme projesinin denetlenmesi, 
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devam eder.  

Açk işletme ya da yeralt işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile ilgili 

değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve onaynn alnmas 

zorunludur. Aksi takdirde, sahadaki can ve mal güvenliği ile ilgili çalşmalar dşndaki 

üretim ile ilgili faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi gereken revize projenin 

onaylanmasna kadar durdurulur. 

Esasnda, yer alt kömür madeni ocağnn; jeolojisi, rezerv ve konumunun 

belirlenmesi, zararl gazlarn tespiti hazrlanacak olan projelerde büyük önem arz 

etmektedir. Kendiliğinden yanma ya da diğer yangn ve gazlarla mücadele konusu proje 

aşamasnda başlar ve ocak bu parametreler dikkate alnarak tasarlanr. Proje, bu verilerin 

doğru değerlendirilmesine bağl olarak üretim ve güvenlik ile birlikte değerlendirilir ve her 

zaman güvenlik belirleyici etken olur. Ocağn projesi, tasarm, üretim planlamas ve 

havalandrma sistemleri bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmeli, kullanlan 

ekipmanlar da uygun niteliklerde seçilmelidir. Maden rezerv ve konumunun belirlenmesi 

ileride sağlkl ve güvenli bir işletme projesinin hazrlanmasnda büyük bir öneme sahiptir.  

Aramalarda tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren detayl arama faaliyet 

raporu ve maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi, çevre uyum plan 

başvuru harc ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulmaktadr.  

Genel Müdürlük tarafndan yer alt kömür madenlerinin faaliyete başlamadan önce 

işletme projesinin uygunluğunun incelenmesinde, faaliyete başlayan işletmelerinin projeye 

uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetimlerinde ve sahann terk edilmesi 

durumundaki denetimlerde iş sağlğ ve güvenliği hususlar da incelenmektedir.  

1- Faaliyete başlamadan önce yer alt kömür maden projesinin Maden 

Kanununa uygunluğunun incelenmesi; 

İşverenin faaliyete başlamadan önce hazrladğ işletme projeleri Genel Müdürlüğe 
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üzerinden uygunluğu incelenir.  
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• Maden işletmesi için faaliyetin başlamas ve rezervin bitirilerek sahann 

rehabilitasyonuna kadar her aşamasn içeren maden işletme projesinin denetlenmesi, 
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faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykr 

faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan tehlikeli bir durum 

oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden üretimine yönelik faaliyetler durdurulur.” 

hükmü yer alr. Bu hükümler Genel Müdürlüğe özellikle işletme projesi onay ve yerinde 

projeye uygunluk incelemelerinde can ve mal güvenliği açsndan denetim yetkisini 

vermiştir.  

Verilen yetkilere rağmen, yetkinin kullanlabilmesi, yani denetim için Bakanlkta 

özel bir yaplanma mevcut değildir. Denetimler, denetmen ya da müfettiş unvan olmayan 

Genel Müdürlük bünyesindeki değişik meslek gruplarndan oluşan heyetlerce 

yaplmaktadr.  

6.3.2.2.1. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün İnceleme ve Denetim Sistemi 

Genel Müdürlük, 3213 sayl Maden Kanunu ve Maden Uygulama 

Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, maden işletmelerinde mali, hukuki ve 

teknik yönlerden inceleme ve denetimi görevlendirdiği kontrol elemanlar vastasyla 

yapar. Yaplacak proje inceleme ve yerinde projeye uygunluk denetimlerinde oluşturulacak 

heyet; maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yaplacak inceleme ve denetimlerin 

özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritac, mali uzman, hukukçu veya diğer meslek 

mensuplarndan en az üç kişiden oluşur. Ayrca, Genel Müdürlük diğer kamu kurum ve 

kuruluşlar ile üniversitelerden inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip 

olan personelleri de görevlendirebilmektedir.  

A) Maden ruhsatlarnn verilmesinden işletme projesi başvurusuna kadar 

geçen süreç;  

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda hazrlanan ruhsat 

müracaat formu ve ilk müracaat taahhütnamesi ile talep edilen alann müracaata uygun 

olmas hâlinde, talep sahibi tarafndan hazrlanan ön inceleme raporu ile arama dönemi 

faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren bir maden 

arama projesi Maden İşleri Genel Müdürlüğüne sunulur. Raporun ve projenin uygun 

bulunmas hâlinde ruhsat harç ve teminatnn yatrlmas koşulu ile arama ruhsat 

verilmektedir. 

Ön arama dönemi, genel arama dönemi ve detay arama dönemleri asgari yatrm 

harcamalarnn gerçekleşmesi, ön arama, genel arama dönemi sonunda ve detay arama 

dönemi süresince her yl faaliyet raporlarnn Genel Müdürlüğe sunulmas koşullar ile 
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devam eder.  
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etmektedir. Kendiliğinden yanma ya da diğer yangn ve gazlarla mücadele konusu proje 
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havalandrma sistemleri bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmeli, kullanlan 

ekipmanlar da uygun niteliklerde seçilmelidir. Maden rezerv ve konumunun belirlenmesi 

ileride sağlkl ve güvenli bir işletme projesinin hazrlanmasnda büyük bir öneme sahiptir.  

Aramalarda tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren detayl arama faaliyet 

raporu ve maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi, çevre uyum plan 

başvuru harc ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulmaktadr.  

Genel Müdürlük tarafndan yer alt kömür madenlerinin faaliyete başlamadan önce 

işletme projesinin uygunluğunun incelenmesinde, faaliyete başlayan işletmelerinin projeye 
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Kanununa uygunluğunun incelenmesi; 
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devam eder.  
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aşamasnda başlar ve ocak bu parametreler dikkate alnarak tasarlanr. Proje, bu verilerin 

doğru değerlendirilmesine bağl olarak üretim ve güvenlik ile birlikte değerlendirilir ve her 

zaman güvenlik belirleyici etken olur. Ocağn projesi, tasarm, üretim planlamas ve 

havalandrma sistemleri bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmeli, kullanlan 

ekipmanlar da uygun niteliklerde seçilmelidir. Maden rezerv ve konumunun belirlenmesi 

ileride sağlkl ve güvenli bir işletme projesinin hazrlanmasnda büyük bir öneme sahiptir.  

Aramalarda tespit edilen madenin rezerv bilgilerini içeren detayl arama faaliyet 

raporu ve maden mühendisi tarafndan hazrlanan işletme projesi, çevre uyum plan 

başvuru harc ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulmaktadr.  

Genel Müdürlük tarafndan yer alt kömür madenlerinin faaliyete başlamadan önce 

işletme projesinin uygunluğunun incelenmesinde, faaliyete başlayan işletmelerinin projeye 

uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetimlerinde ve sahann terk edilmesi 

durumundaki denetimlerde iş sağlğ ve güvenliği hususlar da incelenmektedir.  

1- Faaliyete başlamadan önce yer alt kömür maden projesinin Maden 

Kanununa uygunluğunun incelenmesi; 

İşverenin faaliyete başlamadan önce hazrladğ işletme projeleri Genel Müdürlüğe 

ulaştktan sonra ilgili şubede görevli bir maden veya jeoloji mühendisi tarafndan dosya 

üzerinden uygunluğu incelenir.  

Bu İncelemede;  

• Maden işletmesi için faaliyetin başlamas ve rezervin bitirilerek sahann 

rehabilitasyonuna kadar her aşamasn içeren maden işletme projesinin denetlenmesi, 
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• Maden varlğnn ekonomik olarak işletilebilir olup olmadğnn denetimi ve 

maden varlğnn ortaya çkarlmas ile ilgili;  

o Yüzey analizleri, 

o Yarma, kuyu ve galeri çalşmalar, 

o Sondaj çalşmalar ve sondaj loglar, 

o Yaplan her türlü analizler, 

o Yaplan her türlü haritalandrmalar, 

o Kaynak ve rezerv raporlar, 

o Arama faaliyetleri için yeterli harcamalar 

• Ruhsat sahasna ait bilgileri (Ruhsat ili, ilçesi, ruhsat sahibi, ruhsat ve izin 

talep alanlar, projenin gerekçesi, termin plan vb.), 

• Maden üretimi yaplacak saha ile ilgili olarak altyap durumu, istihdam 

durumu, arazi mülkiyeti, alnacak izinler ile ilgili bilgileri, 

• Projenin teknik yönü ile ilgili olarak; maden yatağ ile ilgili bilgiler, 

topoğrafik harita, jeolojik harita, yaplan arama faaliyetleri (Yarma, galeri, kuyu, 

sondaj, numune alma işlemleri, jeolojik prospeksiyon vb.), 

• Projeye konu yer alt kömür madeninin işletme yöntemi, rezerv kazanm 

oran, patlayc madde kullanm plan, 

• Yeralt işletme yöntemi ile çalşlan sahalar için; ocak yeri seçimi, kuyu, 

desandre, galeri uzunluklar, kesiti, kullanlacak teknik ve süreler, ayak uzunluklar, 

pano boyu, üretim yöntemi ve uygulanmas, üretimde kullanlacak donanm, nakliye 

sistemi, tahkimat sistemi, havalandrma tekniği, havalandrma plan, su ile mücadele 

ve bununla ilgili donanm, yer üstünde kurulacak bina, tesis, kantar, silo vb. son 

durumu gösterir vaziyet plannn uygunluğu, 

• Maden ocağnda üretilen madenin kullanm yeri, hangi sektörde 

kullanlacağ, ara ve uç ürün imalatnda kullanlan tesis ve teknolojisi, cevher 

zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren akm şemas, proses ve 

proses makineleri ile kapasitelerinin uygunlu,  

• Çevreye Uyum Plannn bulunup bulunmadğ, 
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• Diğer yatrm alanlar ile (yol, havaliman, baraj, enerji tesisleri, su isale 

hatlar vb.) çakşp çakşmadğ,  

• Kamu hizmeti ve umumun yararna ayrlmş olan yerlere mesafeler,  

ile ilgili hususlar değerlendirilir. Bunlar ve diğer hususlar ile ilgili eksiklik yoksa 

proje kabul edilerek işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi olan 

işletme ruhsat verilir. Eksiklik tespit edilirse, eksiklikler tamamlanncaya kadar ruhsat 

verilmez. 

2- Faaliyete geçen yer alt maden işletmelerinin denetimi 

Yer alt maden işletme projesinin verilen ve uygunluğu Genel Müdürlükçe kabul 

edilen projeye uygun tatbik edilip edilmediğinin yerinde denetlenmesidir. Denetimin 

özelliğine göre, maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile jeofizik mühendisi, haritac, mali 

uzman, hukukçu veya diğer meslek mensuplarndan, Bakanlğn ilgili birimleri ile 

ihtisaslaşmş devlet kuruluşlarndan bir maden mühendisi olmak üzere en az 3 kişiden 

oluşan heyet ile yaplmaktadr.  

Denetimde projenin sahaya uygunluğu, faaliyetlerin kabul edilen projeye uygun 

olup olmadğ ve can ve mal güvenliği bakmndan tehlike oluşturup oluşturulmadğna, 

talep edilen işletme izin alannda jeolojik ve doğal veriler göz önüne alnarak beyan edilen 

madenin ve rezervin sahada bulunup bulunmadğna baklmakta, gerek görülmesi hâlinde 

işletilecek maden adnn belirlenmesi amacyla numune alnarak analiz için ilgili 

kuruluşlara gönderilmektedir.  

Yerinde denetim sonunda, ruhsat sahibi veya vekili veya sahann teknik nezaretçisi 

ile mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha olarak düzenlenmekte ve tutanağn bir 

nüshas ilgiliye verilmektedir. İşletme projelerinin maden sahas ile uyumlu olduğu veya 

olmadğ tespitine göre denetleme heyetince İnceleme Raporu tanzim edilmekte, rapora 

istinaden Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 

yaplacak işlemler Genel Müdürlük Oluruna bağlanarak denetim süreci 

sonuçlandrlmaktadr. 

Yaplan denetimlerde, yeralt işletmelerinde üretim çalşmalar sürdürülürken; 

Maden işletmelerinde projeye aykr olarak; 

- İşletme projesine aykr olarak termin plannda belirtilen alandan farkl bir 

alanda çalşlp çalşlmadğ, 
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• Maden varlğnn ekonomik olarak işletilebilir olup olmadğnn denetimi ve 

maden varlğnn ortaya çkarlmas ile ilgili;  

o Yüzey analizleri, 

o Yarma, kuyu ve galeri çalşmalar, 

o Sondaj çalşmalar ve sondaj loglar, 

o Yaplan her türlü analizler, 

o Yaplan her türlü haritalandrmalar, 

o Kaynak ve rezerv raporlar, 

o Arama faaliyetleri için yeterli harcamalar 

• Ruhsat sahasna ait bilgileri (Ruhsat ili, ilçesi, ruhsat sahibi, ruhsat ve izin 

talep alanlar, projenin gerekçesi, termin plan vb.), 

• Maden üretimi yaplacak saha ile ilgili olarak altyap durumu, istihdam 

durumu, arazi mülkiyeti, alnacak izinler ile ilgili bilgileri, 

• Projenin teknik yönü ile ilgili olarak; maden yatağ ile ilgili bilgiler, 

topoğrafik harita, jeolojik harita, yaplan arama faaliyetleri (Yarma, galeri, kuyu, 

sondaj, numune alma işlemleri, jeolojik prospeksiyon vb.), 

• Projeye konu yer alt kömür madeninin işletme yöntemi, rezerv kazanm 

oran, patlayc madde kullanm plan, 

• Yeralt işletme yöntemi ile çalşlan sahalar için; ocak yeri seçimi, kuyu, 

desandre, galeri uzunluklar, kesiti, kullanlacak teknik ve süreler, ayak uzunluklar, 

pano boyu, üretim yöntemi ve uygulanmas, üretimde kullanlacak donanm, nakliye 

sistemi, tahkimat sistemi, havalandrma tekniği, havalandrma plan, su ile mücadele 

ve bununla ilgili donanm, yer üstünde kurulacak bina, tesis, kantar, silo vb. son 

durumu gösterir vaziyet plannn uygunluğu, 

• Maden ocağnda üretilen madenin kullanm yeri, hangi sektörde 

kullanlacağ, ara ve uç ürün imalatnda kullanlan tesis ve teknolojisi, cevher 

zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren akm şemas, proses ve 

proses makineleri ile kapasitelerinin uygunlu,  

• Çevreye Uyum Plannn bulunup bulunmadğ, 

320 

• Diğer yatrm alanlar ile (yol, havaliman, baraj, enerji tesisleri, su isale 

hatlar vb.) çakşp çakşmadğ,  

• Kamu hizmeti ve umumun yararna ayrlmş olan yerlere mesafeler,  

ile ilgili hususlar değerlendirilir. Bunlar ve diğer hususlar ile ilgili eksiklik yoksa 

proje kabul edilerek işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi olan 

işletme ruhsat verilir. Eksiklik tespit edilirse, eksiklikler tamamlanncaya kadar ruhsat 

verilmez. 

2- Faaliyete geçen yer alt maden işletmelerinin denetimi 

Yer alt maden işletme projesinin verilen ve uygunluğu Genel Müdürlükçe kabul 

edilen projeye uygun tatbik edilip edilmediğinin yerinde denetlenmesidir. Denetimin 

özelliğine göre, maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile jeofizik mühendisi, haritac, mali 

uzman, hukukçu veya diğer meslek mensuplarndan, Bakanlğn ilgili birimleri ile 

ihtisaslaşmş devlet kuruluşlarndan bir maden mühendisi olmak üzere en az 3 kişiden 

oluşan heyet ile yaplmaktadr.  

Denetimde projenin sahaya uygunluğu, faaliyetlerin kabul edilen projeye uygun 

olup olmadğ ve can ve mal güvenliği bakmndan tehlike oluşturup oluşturulmadğna, 

talep edilen işletme izin alannda jeolojik ve doğal veriler göz önüne alnarak beyan edilen 

madenin ve rezervin sahada bulunup bulunmadğna baklmakta, gerek görülmesi hâlinde 

işletilecek maden adnn belirlenmesi amacyla numune alnarak analiz için ilgili 

kuruluşlara gönderilmektedir.  

Yerinde denetim sonunda, ruhsat sahibi veya vekili veya sahann teknik nezaretçisi 

ile mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha olarak düzenlenmekte ve tutanağn bir 

nüshas ilgiliye verilmektedir. İşletme projelerinin maden sahas ile uyumlu olduğu veya 

olmadğ tespitine göre denetleme heyetince İnceleme Raporu tanzim edilmekte, rapora 

istinaden Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde 

yaplacak işlemler Genel Müdürlük Oluruna bağlanarak denetim süreci 

sonuçlandrlmaktadr. 

Yaplan denetimlerde, yeralt işletmelerinde üretim çalşmalar sürdürülürken; 

Maden işletmelerinde projeye aykr olarak; 

- İşletme projesine aykr olarak termin plannda belirtilen alandan farkl bir 

alanda çalşlp çalşlmadğ, 
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- Yer altndaki üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlarn yer üstüne veya 

diğer kotlara iki ayr yolla bağlanmadğ,  

- Panolarda havalandrmann birbirinden bağmsz olarak gerçekleştirilmediği, 

- Yanc veya patlayc gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri 

havalandrmann yaplmadğ,  

- Havalandrmann projeye uygun tesis edilmediği,  

- Heyelan, göçük, tahkimat, alt yap  

 gibi konularda bir durumun tespit edilmesi hâlinde, can ve mal güvenliği ile 

faaliyetlerin projeye uygun hâle getirilmesi yönündeki faaliyetler dşndaki üretim 

faaliyetleri durdurulur. 

Ayrca, 15 işçi çalştran yer üstü işletmelerinde ve yer alt işletmelerinde daimi 

maden mühendisi ve her vardiyada mühendis veya teknik eleman bulundurulmadğ tespit 

edilmesi hâlinde ruhsat sahasndaki faaliyetler durdurulur. 

3- Maden işletmesinin terk edilmesi durumunda yaplan denetim 

Ruhsat sahasnda terk edilecek ocağn;  

• Can ve mal güvenliği açsndan tehlikesinin giderilip giderilmediği (tehlikeli 

bölgelere girişin engellenmesi, uyar levhalar vb.) 

• Restorasyonun gerçekleştirilerek, çevre ile uyumlu hâle getirilip 

getirilmediği, 

denetlenerek gerekli şartlar yerine getirilmemesi durumunda terke izin verilmez. 

B) Üretim Faaliyetlerinde Kaçaklarn Denetlenmesi; 

Ruhsat dş üretim yapldğnn tespit edilmesi durumunda üretim, ocak baş satş 

fiyatnn 3 kat ile cezalandrlr. 

İşletme izin alan dşnda üretim yapldğ tespit edilmesi durumunda teminat irad 

cezas ile cezalandrlr. 

Üretimlerin eksik beyan edilmesi durumunda bu miktara ait devlet hakknn 10 kat 

ile cezalandrlr. 

Sevk fişi olmadan maden sevkiyatnn tespit edilmesi durumunda madene el 

konularak, ocak baş satş bedelinin 5 kat ile cezalandrlr.  
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Ruhsat sahas içerisinde izin alnmadan başka bir grup maden üretilmesi 

durumunda satş bedelinin 2 kat ile cezalandrlr. 

Pasa, bakiye ve cüruflarn projede belirtilen şekli ile muhafaza edilip edilmediği 

denetlenir. Aykr faaliyette bulunanlar teminat irad cezalandrlr. 

Kamulaştrma, mera vasf değişikliği, tarm arazilerinin kullanlmasna ilişkin kamu 

yarar kararlarnda yerinde denetlenmesi, uygun görülmemesi durumunda talebin 

reddedilir. 

Diğer yatrmlarn maden ruhsatlar ile çakşmas durumunda yerinde inceleme 

yaplarak, her iki faaliyetin nasl yaplacağ veya hangisinden vazgeçileceği 

incelenir. 

6.3.2.2.2. MİGEM’in Durdurma İşleminde Uygulanan Prosedür 

Genel Müdürlük tarafndan maden işletmelerinde yaplan denetimlerde; işletme 

projesine aykr faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan 

tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden üretimine yönelik 

faaliyetler durdurulur. İşletme açsndan tehlikeli durumlarn tespiti hâlinde, bu halleri 

gidermek için ruhsat sahibine alt aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dşnda bu süre 

uzatlmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmamas veya tehlikeli 

durumun ortadan kaldrlmamas hâlinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti 

durdurulur.  

Üretim faaliyetleri durdurulan sahalarda faaliyet durdurma nedenine yönelik gerekli 

tedbirlerin alndğnn ruhsat sahibince Genel Müdürlüğe bildirilmesini müteakip teknik 

heyet raporu ile gerekli tedbirlerin alndğnn tespit edilmesi hâlinde üretime yönelik 

faaliyetlere izin verilir. 

2010-2014 ve 2002-2013 yllar arasnda MİGEM tarafndan yaplan denetimlere 

ait verileri gösteren baz tablo ve grafikler aşağda sunulmuştur.
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- Yer altndaki üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanlarn yer üstüne veya 

diğer kotlara iki ayr yolla bağlanmadğ,  

- Panolarda havalandrmann birbirinden bağmsz olarak gerçekleştirilmediği, 

- Yanc veya patlayc gaz geliri olabilecek ocaklarda yeterli cebri 

havalandrmann yaplmadğ,  

- Havalandrmann projeye uygun tesis edilmediği,  

- Heyelan, göçük, tahkimat, alt yap  

 gibi konularda bir durumun tespit edilmesi hâlinde, can ve mal güvenliği ile 

faaliyetlerin projeye uygun hâle getirilmesi yönündeki faaliyetler dşndaki üretim 

faaliyetleri durdurulur. 

Ayrca, 15 işçi çalştran yer üstü işletmelerinde ve yer alt işletmelerinde daimi 

maden mühendisi ve her vardiyada mühendis veya teknik eleman bulundurulmadğ tespit 

edilmesi hâlinde ruhsat sahasndaki faaliyetler durdurulur. 

3- Maden işletmesinin terk edilmesi durumunda yaplan denetim 

Ruhsat sahasnda terk edilecek ocağn;  

• Can ve mal güvenliği açsndan tehlikesinin giderilip giderilmediği (tehlikeli 

bölgelere girişin engellenmesi, uyar levhalar vb.) 

• Restorasyonun gerçekleştirilerek, çevre ile uyumlu hâle getirilip 

getirilmediği, 

denetlenerek gerekli şartlar yerine getirilmemesi durumunda terke izin verilmez. 

B) Üretim Faaliyetlerinde Kaçaklarn Denetlenmesi; 

Ruhsat dş üretim yapldğnn tespit edilmesi durumunda üretim, ocak baş satş 

fiyatnn 3 kat ile cezalandrlr. 

İşletme izin alan dşnda üretim yapldğ tespit edilmesi durumunda teminat irad 

cezas ile cezalandrlr. 

Üretimlerin eksik beyan edilmesi durumunda bu miktara ait devlet hakknn 10 kat 

ile cezalandrlr. 

Sevk fişi olmadan maden sevkiyatnn tespit edilmesi durumunda madene el 

konularak, ocak baş satş bedelinin 5 kat ile cezalandrlr.  
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Ruhsat sahas içerisinde izin alnmadan başka bir grup maden üretilmesi 

durumunda satş bedelinin 2 kat ile cezalandrlr. 

Pasa, bakiye ve cüruflarn projede belirtilen şekli ile muhafaza edilip edilmediği 

denetlenir. Aykr faaliyette bulunanlar teminat irad cezalandrlr. 

Kamulaştrma, mera vasf değişikliği, tarm arazilerinin kullanlmasna ilişkin kamu 

yarar kararlarnda yerinde denetlenmesi, uygun görülmemesi durumunda talebin 

reddedilir. 

Diğer yatrmlarn maden ruhsatlar ile çakşmas durumunda yerinde inceleme 

yaplarak, her iki faaliyetin nasl yaplacağ veya hangisinden vazgeçileceği 

incelenir. 

6.3.2.2.2. MİGEM’in Durdurma İşleminde Uygulanan Prosedür 

Genel Müdürlük tarafndan maden işletmelerinde yaplan denetimlerde; işletme 

projesine aykr faaliyette bulunulmas ve faaliyetlerin can ve mal güvenliği açsndan 

tehlikeli bir durum oluşturduğunun tespit edilmesi hâlinde maden üretimine yönelik 

faaliyetler durdurulur. İşletme açsndan tehlikeli durumlarn tespiti hâlinde, bu halleri 

gidermek için ruhsat sahibine alt aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dşnda bu süre 

uzatlmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmamas veya tehlikeli 

durumun ortadan kaldrlmamas hâlinde teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti 

durdurulur.  

Üretim faaliyetleri durdurulan sahalarda faaliyet durdurma nedenine yönelik gerekli 

tedbirlerin alndğnn ruhsat sahibince Genel Müdürlüğe bildirilmesini müteakip teknik 

heyet raporu ile gerekli tedbirlerin alndğnn tespit edilmesi hâlinde üretime yönelik 

faaliyetlere izin verilir. 

2010-2014 ve 2002-2013 yllar arasnda MİGEM tarafndan yaplan denetimlere 

ait verileri gösteren baz tablo ve grafikler aşağda sunulmuştur.
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Şekil 6.1.: . (2002-2013) Yllar Arasnda Denetlenen Saha Says (MİGEM) 

 

6.3.2.3. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn 

Denetimi 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ (İTKB); İş Teftişi çalşma hayat ile ilgili mevzuatn 

uygulanmasnn devlet tarafndan denetlenmesi, teftişi ve izlenmesine verilen genel 

isimdir. İş teftişinin temel amac çalşanlar korumak, çalşma yaşamyla ilgili mevzuatn 

uygulanp uygulanmadğn izlemek ve denetlemektir. 

Anayasann 49. maddesinde de, çalşma yaşamn geliştirmek için, çalşanlar 

korumak devletin görevleri arasnda saylmş ve bu konuda gerekli önlemlerin alnmas 

istenmiştir. Buna bağl olarak 4857 sayl İş Kanununun 91. ve 6331 sayl İş Sağlğ ve 

Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesiyle, çalşma yaşamyla ilgili mevzuatn 

uygulanmasnn devlet tarafndan izlenmesi ve denetlenmesi öngörülmüştür. Denetleme 

görevi 3146 sayl Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn Teşkilat ve Görevleri 

Hakknda Kanunu’nun 2.maddesi ile Bakanlğa verilmiştir. Çalşma hayat ile ilgili 

mevzuatn denetlenmesi ve teftişi görevinin yürütülmesi de ayn Kanunun 15.maddesi 

gereğince Bakan adna İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’na aittir.  
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Başkanlğn merkezi Ankara olup, beş ayr ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, 

Adana) grup başkanlklar kurulmuştur. Grup başkanlklarnn görev bölgeleri her ne kadar 

belirlenmiş olsa da, iş müfettişlerine yurdun her bölgesi için görev verilebilmektedir. Grup 

Başkanlklarna ayrlmş olmas bu esas değiştirmez.  

Başkanlk teftişe yetkili bir başkan ile iş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi 

yardmclarndan oluşur. Başkanlk bünyesinde hem çocuklarn ve gençlerin çalştrlmas, 

kadnlarn çalştrlmas, çalşma süreleri ve ödeme sistemleri gibi konular içeren işin 

yürütümü teftişini yapan sosyal bilimler eğitimi almş müfettişler hem de iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden teftiş yapan teknik bilimler (mühendislik, tp vb.) eğitimi almş iş 

müfettişleri bir arada bulundurmaktadr. 

6.3.2.3.1. İş Teftişinde Yaklaşmlar  

İş teftişi konusunda iki temel yaklaşmdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan 

birincisi tepkisel (reaktif) yaklaşm, diğeri önleyici (proaktif) yaklaşmdr.  

Tepkisel yaklaşmla teftiş, işçi şikâyetleri, bireysel iş uyuşmazlklar, iş kazalar, 

meslek hastalklar gibi olaylar neticesinde yaplan teftişlerdir.  

Önleyici teftiş ise olumsuzluklar önlemeye yönelik olarak iş teftiş birimince 

önceden belirlenen programlara göre yaplan denetimlerdir. Önleyici denetimlerde esas 

olan, iş yerlerinde iş kazas veya meslek hastalğ oluşmadan veya çalşma ilişkileriyle 

ilgili sorunlar ortaya çkmadan gerekli tedbirleri aldrmaktr.  

Kurul Başkanlğnca önleyici teftiş yaklaşm esas alnarak; ilgili tüm sosyal 

taraflar kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağrlk veren, çözüm odakl “Risk 

Esasl”, İşkolu/Sektör Esasl” veya “Alan Esasl” programl teftişler yaplmaktadr.  

6.3.2.3.2. İş Teftiş Kurulu Başkanlğnn İş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri 

Başkanlkta iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftişler mühendislik, tp ve eczaclk 

gibi teknik konularda eğitim almş iş müfettişleri tarafndan yaplr.  

Yukarda belirtildiği gibi iş müfettişliği teknik ve sosyal alt yapya sahip müfettişler 

için ortak bir kavramdr. Ancak, 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunun 24 üncü 

maddesine göre Kanun hükümlerinin uygulanmasnn izlenmesi ve teftişi, iş sağlğ ve 

güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlk iş müfettişlerine verilmiştir. 

Başkanlğn bünyesinde 2014 yl itibari ile farkl mesleklerden oluşan 555 teknik iş 

müfettişi (İş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettişi yardmclar) bulunmaktadr. Maden 
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ve jeoloji iş müfettişi says 63 olup, bunlarn 24’ü iş başmüfettişi, 7’si iş müfettişi ve 32’si 

iş müfettişi yardmcsdr.  

Maden teftişleri genel olarak maden veya jeoloji mühendisi iş müfettişleri 

tarafndan tek veya heyet hâlinde yaplmaktadr. Heyette bir maden veya jeoloji 

mühendisinin yan sra makine veya elektrik mühendisinin de dâhil edildiği teftiş 

programlar bulunmaktadr. 

6.3.2.3.3. İş Teftişi Usul ve Esaslar  

İş müfettişleri iş teftişini Bakanlkça hazrlanan 2013/4 sayl genelge eki İş Teftişi 

Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yaparlar. İş Teftişi Rehberinde; 

Birinci ksmda: genel esaslar 

•Teftişin Planlanmas, Teftiş Programlarnn Hazrlanmas, Verilmesi ve 

Değerlendirilmesindeki Usul ve Esaslar 

•Teftiş Türleri ve İş Teftişinde Uyulmas Gereken Usul ve Esaslar 

• İfade Almnda Uyulacak Usul ve Esaslar 

•Tutanak Düzenleme Esaslar 

•Rapor Düzenleme Usul ve Esaslar 

•Rapor Tamamlandktan Sonra Yaplacak İşlemler 

İkinci Ksm: İşin Yürütümü 

Üçüncü Ksm: İş Sağlğ ve Güvenliği 

•Birinci Bölüm: Genel ilkeler 

• İkinci Bölüm: Teftişlerde İncelenmesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

•Üçüncü Bölüm: Rapor Türleri ve Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  

•Dördüncü bölüm: Diğer Hususlar 

yer almaktadr. 

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ, 81 sayl İLO sözleşmesine göre sanayi ve ticarette iş 

teftişi(iş sağlğ ve güvenliği ile işin yürütümü) yaptğndan mevzuatta olduğu gibi iş teftiş 

rehberinde de maden iş yerlerinin denetiminin usul ve esaslar ayr olarak değil, diğer iş 

kollar ile birlikte genel düzenleme içerisinde yer almştr. 
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6.3.2.3.4. Teftiş Türleri 

Programlanmş teftişler; çalşma hayatna ait mevzuat hükümlerine uyulup 

uyulmadğ hususlarnda “Yllk Teftiş Programlar” gereği Başkanlkça yaplan 

teftişlerdir. Belirli bir ön hazrlk, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe 

konularak denetimlerin kapsam ve hedefleri doğrultusunda sosyal taraflarn sürece dâhil 

edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacna hizmet 

eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir. 

İnceleme teftişleri; Yllk Teftiş Programlar dşnda; şikâyet, ihbar, iş kazas, 

meslek hastalğ, Başbakanlğn BİMER (Bilgi Edinme Merkezi) ve ÇSGB’nn ALO 170 

hattndan Kurul Başkanlğna veya grup başkanlklarna incelenmek üzere intikal ettirilen 

konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşr nitelikte olanlar hakknda yaplan teftişlerdir. 

6.3.2.3.5. Maden İş Yerlerinin İş Sağlğ ve Güvenliği Mevzuat Yönünden Denetimi 

Maden iş yerlerinin iş sağlğ ve güvenliği yönünden denetimi; esas olarak 6331 

Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna göre çkarlan Maden İşyerlerinde İş 

Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yaplr. 6331 Sayl Kanun’a göre çkartlmş 

ilgili diğer yönetmelikler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ (Maden Kanunu, 

Madencilik faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği vb.), Sanayi Bakanlğ (Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Teçhizat Ve 

Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik, Basnçl Ekipmanlar Yönetmeliği, Makina 

Emniyeti Yönetmeliği vb.), Sağlk Bakanlğ (İlk Yardm Yönetmeliği vb.), İçişleri 

Bakanlğ (Tekel Dş Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin 

Üretimi, İthali, Taşnmas, Saklanmas, Depolanmas, Satş, Kullanlmas, Yok Edilmesi, 

Denetlenmesi Usul Ve Esaslarna İlişkin Tüzük) gibi diğer Bakanlklarn ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümleri de teftişlerde göz önünde bulundurulur. 

İSG Kanununda maden iş yerleri ile ilgili ayr hükümler yoktur. Tüm iş 

kollarndaki sağlk ve güvenlik, organizasyon ve işverenin yükümlülükleri ile ilgili 

hükümlere yer verilmiş ve kanuna göre ayr yönetmelikler çkarlmştr. Maden 

İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği; sondajla maden çkarlan işlerin yapldğ 

iş yerleri ile yer alt ve yer üstü maden işlerinin yapldğ iş yerlerinde çalşanlarn sağlk 

ve güvenliğinin korunmas için uyulmas gerekli asgari şartlar belirler.  

Maden iş yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nde genel olarak verilen 

güvenlik hedefleri ve amaçlar genel ifadelerle belirtilmiş, teknik standartlar, uygulama 328 

klavuzlar ya da kurallar veya ülkedeki uygulamalara uygun başka uygulama araçlar ile 

takviye edilmemiştir. Bu nedenle iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinde çalşanlar, 

alnmas gerekli önlemler ile ilgili genel ifadelerin yerine getirilmesinde hala, yürürlükten 

kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ 

ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük içeriklerinden yararlanmaktadr, ancak bu da 

içerik olarak çok yetersiz kalmaktadr. 

6.3.2.3.6. Maden İş Yerleri İş Sağlğ Ve Güvenliği Teftişinin Programlanmas  

Genel Çalşma Plan, geçmiş yllara ait istatistikî veriler, ulusal politikalar ve 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çalşma hayatnn riskleri ve öncelikleri ile Kurul 

Başkanlğnn kaynaklar dikkate alnmak suretiyle yllk olarak iş sağlğ ve güvenliği ve 

işin yürütümü yönünden “programl teftişler” ve “incelemelerden oluşan program dş 

teftişler” olmak üzere hazrlanr.  

İş Teftiş Kurulu Başkanlğnda maden iş yerinde uygulanan yllk programl 

teftişler ile ilgili ayr bir birim bulunmamaktadr. Teftişin programlanmas ve uygulanmas 

Kurul Başkan ve iş sağlğ ve güvenliğinden sorumlu iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

teftiş yapan Kurul Başkan Yardmcs, grup başkanlklar ve gruplarda koordinatör olarak 

görevlendirilen maden mühendisliği eğitimine sahip iş müfettişleri tarafndan yaplr. 

6.3.2.3.7. Programl Maden İş Yeri Teftişinde Uygulama  

Programl maden iş yerleri önleyici teftiş yaklaşmna göre 2014 yl içinde; yeralt 

maden iş yerlerindeki teftiş ay içerisinde teftişi sonuçlandracak şekilde aylk olarak, yer 

üstü maden iş yerlerindeki teftiş ise iki ay için bildirim braklarak teftişe ara verme 

yöntemiyle yaplmştr. Yer alt kömür ocaklarnda şubat, mart, nisan aylarnda ve ekim, 

kasm, aralk aylarnda olmak üzere ylda iki kez iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş 

yaplmaktadr. 

İş Müfettişi yeralt maden iş yerine gider, teftişini yapar, tespit ettiği noksan 

hususlarla ilgili tutanağ hazrlar, işverenin noksanlklar tamamlamak için süre istemesi ve 

müfettişin de uygun görmesi hâlinde o ay içerisinde teftişlerin de durumunu göz önüne 

alarak süre verir ve hazrlanan tutanak tebligat yazsna eklenerek işverene hemen tebliğ 

eder. Verilen süre sonunda iş yerine tekrar gelinip teftiş edildiğinde giderilen, giderilmeyen 

noksanlarn ve diğer hususlarn belirtildiği yeni bir tutanak düzenler. Rapor yazmnda 

giderilen noksan hususlar ile ilgili işlem yapmaz. Ancak giderilmeyen hususlar ilk kez 

tespit edilmiş ise katlama yaplmadan, ilgili ayn noksan hususun önceki teftişlerde de 
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tespit edilmesi ve devam etmesi söz konusu ise aylk katlamal idari para cezas uygular. 

2014 yl teftişlerinde yer üstü maden iş yerlerinde ise diğer iş kollarnda 

uygulandğ şekliyle teftişin yapldğ ay tespit edilen noksan hususlar tutanak ile birlikte 

işverene tebliğ edildiği ve bir sonraki ay verilen günde teftiş için o iş yerine tekrar gidildiği 

bir yöntem uygulanmştr. 

6.3.2.3.8. Yeralt Kömür Işletmelerinde Iş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri  

Yeralt kömür iş yerlerinde yaplan teftişler, yeralt çalşma ortamnn görülmesi ve 

denetlenmesi suretiyle yaplr. İşyerine ulaşldğnda geliş nedeni iş yeri yetkililerine 

anlatlr ve çalşmalar için oda hazrlattrlr. Büro çalşmalar burada yaplr. Teftişe 

başlanr ve işveren/vekili, işletme müdürü, iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer 

alan çalşanlar ile öncelikle ocağn mevcut imalat haritas, havalandrma ve acil durum 

plan görülüp incelenerek ocak hakknda ilk bilgiler edinilir. Ocağn üretim yaplan 

bölümleri, gaz ve yangnlar ile ilgili, eski imalat bölümleri, hava ölçüm istasyonlar, ocağn 

ulaşm yollar ve nakliye sistemleri, ocağn tahkimat sistemi, kurtarma ve tahlisiye 

ekipmanlar ve personeli, mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisleri, çalşanlarn kişisel 

koruyucu donanmlarn varlğ, kontrolleri ve kullanm, iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonu ve uygulamalar hakknda bilgiler alnr.  

İşveren ve iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer alan çalşanlar tarafndan 

hazrlanmas gereken sağlk ve güvenlik doküman, risk değerlendirmesi, acil durum 

prosedürü, yönerge ve talimatlar, çalşanlarn mesleki eğitimi ile iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimleri, iş güvenliği uzman ile iş yeri hekiminin tutmas gereken onayl defter, sağlk 

gözetim dosyalar, iş sağlğ ve güvenliği kurulu defteri, merkezî gaz izleme kaytlar 

(istenecek aylarn çkts), acil durum tatbikat kaytlar, yeralt ocağnda kullanlan 

ekipmanlarn sertifikalar, imalat- tahkimat- havalandrma- patlatma defterleri, 

ekipmanlarn periyodik kontrol vb. gibi teftiş kapsamndaki belgeler istenir. Belge, kayt ve 

defterler teftiş süresince yer üstündeki çalşma yerinde evrak üzerinden incelenir. 

 İş müfettişi ocağa girmeden önce imalat haritas üzerinde özellikle çalşma yaplan 

yerler ve ocağn genel durumunu göz önüne alarak teftiş için bir güzergah belirler. 

İşverenden sağlanan elbise ve kişisel koruyucu donanmlarn da aldktan sonra iş yeri 

yetkilileri ile birlikte yeralt ocağna girer. Heyet ile birlikte imalat haritas üzerinde 

belirlenen güzergâhtaki her yer dolaşlr ve yer üstünde aldğ bilgileri ve mevcut mevzuat 

çerçevesinde alnan veya alnmayan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerin yerinde teftişini 
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6.3.2.3.4. Teftiş Türleri 

Programlanmş teftişler; çalşma hayatna ait mevzuat hükümlerine uyulup 

uyulmadğ hususlarnda “Yllk Teftiş Programlar” gereği Başkanlkça yaplan 

teftişlerdir. Belirli bir ön hazrlk, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe 

konularak denetimlerin kapsam ve hedefleri doğrultusunda sosyal taraflarn sürece dâhil 

edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacna hizmet 

eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir. 

İnceleme teftişleri; Yllk Teftiş Programlar dşnda; şikâyet, ihbar, iş kazas, 

meslek hastalğ, Başbakanlğn BİMER (Bilgi Edinme Merkezi) ve ÇSGB’nn ALO 170 

hattndan Kurul Başkanlğna veya grup başkanlklarna incelenmek üzere intikal ettirilen 

konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşr nitelikte olanlar hakknda yaplan teftişlerdir. 

6.3.2.3.5. Maden İş Yerlerinin İş Sağlğ ve Güvenliği Mevzuat Yönünden Denetimi 

Maden iş yerlerinin iş sağlğ ve güvenliği yönünden denetimi; esas olarak 6331 

Sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna göre çkarlan Maden İşyerlerinde İş 

Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yaplr. 6331 Sayl Kanun’a göre çkartlmş 

ilgili diğer yönetmelikler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ (Maden Kanunu, 

Madencilik faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği vb.), Sanayi Bakanlğ (Muhtemel Patlayc Ortamda Kullanlan Teçhizat Ve 

Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik, Basnçl Ekipmanlar Yönetmeliği, Makina 

Emniyeti Yönetmeliği vb.), Sağlk Bakanlğ (İlk Yardm Yönetmeliği vb.), İçişleri 

Bakanlğ (Tekel Dş Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin 

Üretimi, İthali, Taşnmas, Saklanmas, Depolanmas, Satş, Kullanlmas, Yok Edilmesi, 

Denetlenmesi Usul Ve Esaslarna İlişkin Tüzük) gibi diğer Bakanlklarn ilgili kanun ve 

yönetmelik hükümleri de teftişlerde göz önünde bulundurulur. 

İSG Kanununda maden iş yerleri ile ilgili ayr hükümler yoktur. Tüm iş 

kollarndaki sağlk ve güvenlik, organizasyon ve işverenin yükümlülükleri ile ilgili 

hükümlere yer verilmiş ve kanuna göre ayr yönetmelikler çkarlmştr. Maden 

İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği; sondajla maden çkarlan işlerin yapldğ 

iş yerleri ile yer alt ve yer üstü maden işlerinin yapldğ iş yerlerinde çalşanlarn sağlk 

ve güvenliğinin korunmas için uyulmas gerekli asgari şartlar belirler.  

Maden iş yerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği’nde genel olarak verilen 

güvenlik hedefleri ve amaçlar genel ifadelerle belirtilmiş, teknik standartlar, uygulama 328 

klavuzlar ya da kurallar veya ülkedeki uygulamalara uygun başka uygulama araçlar ile 

takviye edilmemiştir. Bu nedenle iş yerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinde çalşanlar, 

alnmas gerekli önlemler ile ilgili genel ifadelerin yerine getirilmesinde hala, yürürlükten 

kaldrlan Maden ve Taş Ocaklar İşletmelerinde ve Tünel Yapmnda Alnacak İşçi Sağlğ 

ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük içeriklerinden yararlanmaktadr, ancak bu da 

içerik olarak çok yetersiz kalmaktadr. 

6.3.2.3.6. Maden İş Yerleri İş Sağlğ Ve Güvenliği Teftişinin Programlanmas  

Genel Çalşma Plan, geçmiş yllara ait istatistikî veriler, ulusal politikalar ve 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çalşma hayatnn riskleri ve öncelikleri ile Kurul 

Başkanlğnn kaynaklar dikkate alnmak suretiyle yllk olarak iş sağlğ ve güvenliği ve 

işin yürütümü yönünden “programl teftişler” ve “incelemelerden oluşan program dş 

teftişler” olmak üzere hazrlanr.  

İş Teftiş Kurulu Başkanlğnda maden iş yerinde uygulanan yllk programl 

teftişler ile ilgili ayr bir birim bulunmamaktadr. Teftişin programlanmas ve uygulanmas 

Kurul Başkan ve iş sağlğ ve güvenliğinden sorumlu iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

teftiş yapan Kurul Başkan Yardmcs, grup başkanlklar ve gruplarda koordinatör olarak 

görevlendirilen maden mühendisliği eğitimine sahip iş müfettişleri tarafndan yaplr. 

6.3.2.3.7. Programl Maden İş Yeri Teftişinde Uygulama  

Programl maden iş yerleri önleyici teftiş yaklaşmna göre 2014 yl içinde; yeralt 

maden iş yerlerindeki teftiş ay içerisinde teftişi sonuçlandracak şekilde aylk olarak, yer 

üstü maden iş yerlerindeki teftiş ise iki ay için bildirim braklarak teftişe ara verme 

yöntemiyle yaplmştr. Yer alt kömür ocaklarnda şubat, mart, nisan aylarnda ve ekim, 

kasm, aralk aylarnda olmak üzere ylda iki kez iş sağlğ ve güvenliği yönünden teftiş 

yaplmaktadr. 

İş Müfettişi yeralt maden iş yerine gider, teftişini yapar, tespit ettiği noksan 

hususlarla ilgili tutanağ hazrlar, işverenin noksanlklar tamamlamak için süre istemesi ve 

müfettişin de uygun görmesi hâlinde o ay içerisinde teftişlerin de durumunu göz önüne 

alarak süre verir ve hazrlanan tutanak tebligat yazsna eklenerek işverene hemen tebliğ 

eder. Verilen süre sonunda iş yerine tekrar gelinip teftiş edildiğinde giderilen, giderilmeyen 

noksanlarn ve diğer hususlarn belirtildiği yeni bir tutanak düzenler. Rapor yazmnda 

giderilen noksan hususlar ile ilgili işlem yapmaz. Ancak giderilmeyen hususlar ilk kez 

tespit edilmiş ise katlama yaplmadan, ilgili ayn noksan hususun önceki teftişlerde de 
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tespit edilmesi ve devam etmesi söz konusu ise aylk katlamal idari para cezas uygular. 

2014 yl teftişlerinde yer üstü maden iş yerlerinde ise diğer iş kollarnda 

uygulandğ şekliyle teftişin yapldğ ay tespit edilen noksan hususlar tutanak ile birlikte 

işverene tebliğ edildiği ve bir sonraki ay verilen günde teftiş için o iş yerine tekrar gidildiği 

bir yöntem uygulanmştr. 

6.3.2.3.8. Yeralt Kömür Işletmelerinde Iş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri  

Yeralt kömür iş yerlerinde yaplan teftişler, yeralt çalşma ortamnn görülmesi ve 

denetlenmesi suretiyle yaplr. İşyerine ulaşldğnda geliş nedeni iş yeri yetkililerine 

anlatlr ve çalşmalar için oda hazrlattrlr. Büro çalşmalar burada yaplr. Teftişe 

başlanr ve işveren/vekili, işletme müdürü, iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer 

alan çalşanlar ile öncelikle ocağn mevcut imalat haritas, havalandrma ve acil durum 

plan görülüp incelenerek ocak hakknda ilk bilgiler edinilir. Ocağn üretim yaplan 

bölümleri, gaz ve yangnlar ile ilgili, eski imalat bölümleri, hava ölçüm istasyonlar, ocağn 

ulaşm yollar ve nakliye sistemleri, ocağn tahkimat sistemi, kurtarma ve tahlisiye 

ekipmanlar ve personeli, mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisleri, çalşanlarn kişisel 

koruyucu donanmlarn varlğ, kontrolleri ve kullanm, iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonu ve uygulamalar hakknda bilgiler alnr.  

İşveren ve iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer alan çalşanlar tarafndan 

hazrlanmas gereken sağlk ve güvenlik doküman, risk değerlendirmesi, acil durum 

prosedürü, yönerge ve talimatlar, çalşanlarn mesleki eğitimi ile iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimleri, iş güvenliği uzman ile iş yeri hekiminin tutmas gereken onayl defter, sağlk 

gözetim dosyalar, iş sağlğ ve güvenliği kurulu defteri, merkezî gaz izleme kaytlar 

(istenecek aylarn çkts), acil durum tatbikat kaytlar, yeralt ocağnda kullanlan 

ekipmanlarn sertifikalar, imalat- tahkimat- havalandrma- patlatma defterleri, 

ekipmanlarn periyodik kontrol vb. gibi teftiş kapsamndaki belgeler istenir. Belge, kayt ve 

defterler teftiş süresince yer üstündeki çalşma yerinde evrak üzerinden incelenir. 

 İş müfettişi ocağa girmeden önce imalat haritas üzerinde özellikle çalşma yaplan 

yerler ve ocağn genel durumunu göz önüne alarak teftiş için bir güzergah belirler. 

İşverenden sağlanan elbise ve kişisel koruyucu donanmlarn da aldktan sonra iş yeri 

yetkilileri ile birlikte yeralt ocağna girer. Heyet ile birlikte imalat haritas üzerinde 

belirlenen güzergâhtaki her yer dolaşlr ve yer üstünde aldğ bilgileri ve mevcut mevzuat 

çerçevesinde alnan veya alnmayan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerin yerinde teftişini 
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tespit edilmesi ve devam etmesi söz konusu ise aylk katlamal idari para cezas uygular. 
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anlatlr ve çalşmalar için oda hazrlattrlr. Büro çalşmalar burada yaplr. Teftişe 

başlanr ve işveren/vekili, işletme müdürü, iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer 

alan çalşanlar ile öncelikle ocağn mevcut imalat haritas, havalandrma ve acil durum 

plan görülüp incelenerek ocak hakknda ilk bilgiler edinilir. Ocağn üretim yaplan 

bölümleri, gaz ve yangnlar ile ilgili, eski imalat bölümleri, hava ölçüm istasyonlar, ocağn 

ulaşm yollar ve nakliye sistemleri, ocağn tahkimat sistemi, kurtarma ve tahlisiye 

ekipmanlar ve personeli, mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisleri, çalşanlarn kişisel 

koruyucu donanmlarn varlğ, kontrolleri ve kullanm, iş sağlğ ve güvenliği 

organizasyonu ve uygulamalar hakknda bilgiler alnr.  

İşveren ve iş sağlğ ve güvenliği organizasyonunda yer alan çalşanlar tarafndan 

hazrlanmas gereken sağlk ve güvenlik doküman, risk değerlendirmesi, acil durum 

prosedürü, yönerge ve talimatlar, çalşanlarn mesleki eğitimi ile iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimleri, iş güvenliği uzman ile iş yeri hekiminin tutmas gereken onayl defter, sağlk 

gözetim dosyalar, iş sağlğ ve güvenliği kurulu defteri, merkezî gaz izleme kaytlar 

(istenecek aylarn çkts), acil durum tatbikat kaytlar, yeralt ocağnda kullanlan 

ekipmanlarn sertifikalar, imalat- tahkimat- havalandrma- patlatma defterleri, 

ekipmanlarn periyodik kontrol vb. gibi teftiş kapsamndaki belgeler istenir. Belge, kayt ve 

defterler teftiş süresince yer üstündeki çalşma yerinde evrak üzerinden incelenir. 

 İş müfettişi ocağa girmeden önce imalat haritas üzerinde özellikle çalşma yaplan 

yerler ve ocağn genel durumunu göz önüne alarak teftiş için bir güzergah belirler. 

İşverenden sağlanan elbise ve kişisel koruyucu donanmlarn da aldktan sonra iş yeri 

yetkilileri ile birlikte yeralt ocağna girer. Heyet ile birlikte imalat haritas üzerinde 

belirlenen güzergâhtaki her yer dolaşlr ve yer üstünde aldğ bilgileri ve mevcut mevzuat 

çerçevesinde alnan veya alnmayan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerin yerinde teftişini 
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yapar. 

Teftişte ayn içerikli belgeler örnekleme ile incelenir. Örneğin; 2000 çalşann 

olduğu yerde sağlk raporlarndan rastgele farkl bölümlerde çalşanlarn sağlk raporuna 

göre örneklemeler alnarak incelenir. Maskelerin kontrolünde, bütünü kapsayan kontrol 

kaytlarnn hepsi incelenirken maskelerden rastgele seçilenlerin imalat tarihi ve kaytlara 

uygunluğu kontrolü yaplmaktadr. 

6.3.2.3.9. Maden İş Yerlerinde Durdurma Nedenleri 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 25’inci Maddesi’nde yer alan “İş yerindeki bina 

ve eklentilerde, çalşma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarnda çalşanlar için 

hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati 

tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalşanlar 

dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda iş durdurulur.” hükmü yer 

almaktadr. Hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği 

alan ile çalşanlar dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda” iş 

durdurulur.  

Yer alt kömür madeni iş yerlerinde hayati tehlike konusunda müfettişlerce ortak bir 

yol izlenmesi amacyla Kurul Başkanlğ, işi durdurma gerekçesi olan temel mevzuata 

aykrlklar belirlemiştir. Bunlar:  

• İkinci bir çkş yolunun olmamas: yerinde baklarak kontrol edilir. İkinci 

yolun sadece havann dönüşü için uygunluğuna değil ayn zamanda çalşanlarn 

güvenli bir şekilde ocak dşna çkabilecek uygunlukta olduğu denetlenir. 

• Mekanik havalandrma olmamas: havalandrma fan ve tesisat kontrol 

edilir. Havalandrmann durmas hâlinde uyar veren sistem olup olmadğ denetlenir. 

• Yedek enerji kaynağnn olmamas: yedek enerji kaynağ yerinde kontrol 

edilir.  

• Yeralt kömür ocağnda kullanlan ekipmanlarn patlamaya karş korunakl 

olmamas: grizulu ortamda kullanlmaya uygun ekipmanlar olup olmadğ yerinde 

kontrol edilir.  

• Ocaktaki tehlikeli gazlar izleyen merkezî izleme sistemi bulunmamas: 

izleme odasndan veriler kontrol edilir, geçmişe dönük kaytlar incelenir, sensör 

noktalar plandan baklr ve ocakta kontrol edilir. 
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yapar. 
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kaytlarnn hepsi incelenirken maskelerden rastgele seçilenlerin imalat tarihi ve kaytlara 
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hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati 

tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalşanlar 

dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda iş durdurulur.” hükmü yer 

almaktadr. Hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği 

alan ile çalşanlar dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda” iş 

durdurulur.  

Yer alt kömür madeni iş yerlerinde hayati tehlike konusunda müfettişlerce ortak bir 

yol izlenmesi amacyla Kurul Başkanlğ, işi durdurma gerekçesi olan temel mevzuata 

aykrlklar belirlemiştir. Bunlar:  

• İkinci bir çkş yolunun olmamas: yerinde baklarak kontrol edilir. İkinci 

yolun sadece havann dönüşü için uygunluğuna değil ayn zamanda çalşanlarn 

güvenli bir şekilde ocak dşna çkabilecek uygunlukta olduğu denetlenir. 

• Mekanik havalandrma olmamas: havalandrma fan ve tesisat kontrol 

edilir. Havalandrmann durmas hâlinde uyar veren sistem olup olmadğ denetlenir. 

• Yedek enerji kaynağnn olmamas: yedek enerji kaynağ yerinde kontrol 

edilir.  

• Yeralt kömür ocağnda kullanlan ekipmanlarn patlamaya karş korunakl 

olmamas: grizulu ortamda kullanlmaya uygun ekipmanlar olup olmadğ yerinde 

kontrol edilir.  

• Ocaktaki tehlikeli gazlar izleyen merkezî izleme sistemi bulunmamas: 

izleme odasndan veriler kontrol edilir, geçmişe dönük kaytlar incelenir, sensör 

noktalar plandan baklr ve ocakta kontrol edilir. 
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tespit edilmesi ve devam etmesi söz konusu ise aylk katlamal idari para cezas uygular. 

2014 yl teftişlerinde yer üstü maden iş yerlerinde ise diğer iş kollarnda 

uygulandğ şekliyle teftişin yapldğ ay tespit edilen noksan hususlar tutanak ile birlikte 

işverene tebliğ edildiği ve bir sonraki ay verilen günde teftiş için o iş yerine tekrar gidildiği 

bir yöntem uygulanmştr. 

6.3.2.3.8. Yeralt Kömür Işletmelerinde Iş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri  
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prosedürü, yönerge ve talimatlar, çalşanlarn mesleki eğitimi ile iş sağlğ ve güvenliği 

eğitimleri, iş güvenliği uzman ile iş yeri hekiminin tutmas gereken onayl defter, sağlk 

gözetim dosyalar, iş sağlğ ve güvenliği kurulu defteri, merkezî gaz izleme kaytlar 

(istenecek aylarn çkts), acil durum tatbikat kaytlar, yeralt ocağnda kullanlan 

ekipmanlarn sertifikalar, imalat- tahkimat- havalandrma- patlatma defterleri, 
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 İş müfettişi ocağa girmeden önce imalat haritas üzerinde özellikle çalşma yaplan 

yerler ve ocağn genel durumunu göz önüne alarak teftiş için bir güzergah belirler. 

İşverenden sağlanan elbise ve kişisel koruyucu donanmlarn da aldktan sonra iş yeri 

yetkilileri ile birlikte yeralt ocağna girer. Heyet ile birlikte imalat haritas üzerinde 

belirlenen güzergâhtaki her yer dolaşlr ve yer üstünde aldğ bilgileri ve mevcut mevzuat 

çerçevesinde alnan veya alnmayan iş sağlğ ve güvenliği önlemlerin yerinde teftişini 
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yapar. 

Teftişte ayn içerikli belgeler örnekleme ile incelenir. Örneğin; 2000 çalşann 

olduğu yerde sağlk raporlarndan rastgele farkl bölümlerde çalşanlarn sağlk raporuna 

göre örneklemeler alnarak incelenir. Maskelerin kontrolünde, bütünü kapsayan kontrol 

kaytlarnn hepsi incelenirken maskelerden rastgele seçilenlerin imalat tarihi ve kaytlara 

uygunluğu kontrolü yaplmaktadr. 

6.3.2.3.9. Maden İş Yerlerinde Durdurma Nedenleri 

İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’nun 25’inci Maddesi’nde yer alan “İş yerindeki bina 

ve eklentilerde, çalşma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarnda çalşanlar için 

hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati 

tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalşanlar 

dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda iş durdurulur.” hükmü yer 

almaktadr. Hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği 

alan ile çalşanlar dikkate alnarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamnda” iş 

durdurulur.  

Yer alt kömür madeni iş yerlerinde hayati tehlike konusunda müfettişlerce ortak bir 

yol izlenmesi amacyla Kurul Başkanlğ, işi durdurma gerekçesi olan temel mevzuata 

aykrlklar belirlemiştir. Bunlar:  

• İkinci bir çkş yolunun olmamas: yerinde baklarak kontrol edilir. İkinci 

yolun sadece havann dönüşü için uygunluğuna değil ayn zamanda çalşanlarn 

güvenli bir şekilde ocak dşna çkabilecek uygunlukta olduğu denetlenir. 

• Mekanik havalandrma olmamas: havalandrma fan ve tesisat kontrol 

edilir. Havalandrmann durmas hâlinde uyar veren sistem olup olmadğ denetlenir. 

• Yedek enerji kaynağnn olmamas: yedek enerji kaynağ yerinde kontrol 

edilir.  

• Yeralt kömür ocağnda kullanlan ekipmanlarn patlamaya karş korunakl 

olmamas: grizulu ortamda kullanlmaya uygun ekipmanlar olup olmadğ yerinde 

kontrol edilir.  

• Ocaktaki tehlikeli gazlar izleyen merkezî izleme sistemi bulunmamas: 

izleme odasndan veriler kontrol edilir, geçmişe dönük kaytlar incelenir, sensör 

noktalar plandan baklr ve ocakta kontrol edilir. 
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• Yedek havalandrma grubu olmamas: arza annda devreye girecek yedek 

havalandrma tesisat yerinde kontrol edilir. 

Çok tehlikeli snfta yer alan maden iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yaplmamş 

olmas durumunda iş durdurulur.  

İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nca 2010-2013 yllar arasnda yeralt kömür 

ocaklarnda yaplan teftişlerindeki durdurma nedenleri:  

Tablo 6.3: (2010-1013) Yllar Arasnda Yeralt Kömür İşyerleri Teftişlerinde 
Durdurma Nedenleri 

Durdurma Nedenleri Yllar 
2010-2011 2012 2013 

Tahkimat 24 - - 

İkinci çkş yolu 41 22 20 

Ex-proof ekipman 53 21 22 

Merkezî izleme 46 41 21 

Gaz ölçüm cihaz 14 - 8 

Mekanik havalandrma 23 3 6 

Yedek havalandrma 6 8 11 

Yedek enerji 5 4 - 

karbonmonoksit maskesi 15 - - 

Kurtarma istasyonu 8 - - 

Ocak girişi - 2 7 

Yetersiz havalandrma - - 16 

Barajlarn uygun 
olmamas 

- - 1 

Toplam 223 101 112 

 

Yer alt kömür ocaklarnda yaplan teftişlerde durdurmaya neden olan hususlarn 

tekrarlandğ ve önceden alnan önlemlerin ilerleyen dönemlerde bilindiği hâlde 

alnmadğ Tablo 6.3. görülmektedir. Bu da işverenin durdurulan iş yerinin açlmas için 

zorunluluktan noksan hususu giderdiğini, teftişten sonra iş güvenliğine önem vermediğini, 

denetim için oluşturduğu organizasyonun etkili denetim yapmadğn göstermektedir.  

a) Durdurma İşinde Prosedür  

İşin durdurma nedeni olan noksan hususlar tespit eden İş Müfettişi durumu belirtir 
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bir idari tedbir raporu düzenler ve en geç tespitin yapldğ tarihin ertesi günü ilgili heyete 

verilmek üzere Kurul Başkanlğ’na veya ilgili grup başkanlğna gönderir. İş sağlğ ve 

güvenliği bakmndan teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet rapordaki tespitler 

üzerinde gerekli incelemeleri yapar ve tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin 

durdurulmasna karar verebilir.  

Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş 

müfettişi, heyet tarafndan karar alnncaya kadar geçerli olmak kaydyla mülki idare 

amirini bilgilendirerek işi durdurtur. 

İşin durdurulmas karar, ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasnn bulunduğu 

çalşma ve iş kurumu il müdürlüğüne grup başkanlğnca havale edilir, işin durdurulmas 

ve mühürlenmesi ilgili mülki idare amirince yaptrlr. 

b) Durdurma Yaplan Maden İş Yerinde İzin Verilen Çalşmalar 

İşveren, işin durdurulmasna sebep olan hususlarn giderilmesi için mühürlerin 

geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Dilekçe 

ekinde; 

• Durdurma kararna sebep olan hususlar,  

• Hayati tehlikenin giderilmesi için alnmas gereken tedbirler,  

• Tedbirlerin alnmas için yaplacak çalşmann koordinasyonu, alnmas gerekli iş 

ekipmanlar,  

• Yaplacak çalşmalarn süresi ve çalştrlacak çalşan says ve benzeri bilgilerin 

yer aldğ işverenin taahhüdü ile hazrlanan dosya ile ilgili il müdürlüğüne verir.  

İlgili il müdürlüğü işverenin talebini ayn gün Kurul Başkanlğna gönderir ve 

heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler şğnda değerlendirir ve kararn iki gün 

içerisinde verir.  

Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmesi hâlinde; Ocağn 

güvenliği açsndan, havalandrma, havalandrmay ve kaçamak yolunu sağlamak üzere 

kaz yaplmasna, su atm, işçilerin ve malzeme geliş gidişi için kullanlan yollarn 

kontrolüne vb. ocak güvenliği ile ilgili çalşmalarn daimi nezaretçi ve iş güvenliği 

uzmannn gözetiminde en az sayda çalşan ile üretim ve üretime yönelik faaliyet 

yaplmakszn sürdürülmesine izin verilir. Hazrlk ve üretim faaliyetlerine izin verilmez. 
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c) Durdurulan İş Yerlerinin Kontrolü 

Durdurma yaplan iş yerlerinde, faaliyetin yaplp yaplmadğ veya durdurmaya 

konu noksan hususlar giderme çalşmalarnn dşnda üretim faaliyetlerinin yaplp 

yaplmadğnn kontrolü işin durdurulmas ve mühürlenmesi işini yapan mülki idare 

amirliklerin sorumluluğu altndadr.  

Maden iş yerlerinin bulunduğu yer ve coğrafi koşullar nedeniyle durdurulan iş 

yerlerinin kontrollerinde zaaflar olmaktadr. Örneğin, İşveren, noksanlar gidermek için ve 

ocağn ayakta kalmas için bakm-onarm- su atm-havalandrma vb. faaliyetler için izin 

almasna rağmen veya hiçbir yerden izin almadan ayn yerde veya ayn ruhsat sahas 

snrlar içerisinde başka bir yerde faaliyetlerine devam edebilmektedir. Bu durum 

durdurma yaptrmn etkisiz klmaktadr.  

6331 sayl Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre iş yerinin 

bir bölümünde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak durdurulan işi 

yönetmelikte belirtilen şartlar yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç 

oluştursa dahi 11.203,00 Türk Liras idari para cezas uygulanmaktadr. Durumun savclğa 

bildirilmesi durumunda ise savclk takipsizlik karar vermektedir. 

d) Durdurulan iş yerinin açlmas  

İşverenin işin durdurulmasn gerektiren hususlarn giderildiğini Bakanlğa yazl 

olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde iş yerinde iş müfettişlerince durdurmaya 

esas olan noksanlklarla ile ilgili inceleme yaplr. Noksanlklarn mevzuata uygun olarak 

yerine getirildiği sonucuna varlmas durumunda iş yerinin açlmas sağlanr. 

e) Durdurulan iş yerinde çalşanlarn durumu  

İşveren, işin durdurulmas sebebiyle işsiz kalan çalşanlara ücretlerini ödemekle 

veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarna göre başka bir iş 

vermekle yükümlüdür. 

6.3.2.3.10. 2010-2013 Yllar Arasnda Türkiye Genelinde Maden İş Yerlerinde 

Yaplan İş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri 

2010 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1413 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerin 563’ü genel teftiş, 80’i kontrol teftişi, 770’i ise inceleme teftişleridir. Yaplan bu 

denetimler sonucunda 42 maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 17 iş yerinde işin 

durdurulmas işlemi yaplmş, 77 iş yerine ise idari para cezas uygulanmştr. 
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2011 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1312 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerden 723’ü genel teftiş, 178’i kontrol teftişi, 411’i ise iş kazalar ve şikâyetler 

nedeniyle gerçekleştirilen inceleme teftişleridir. Yaplan bu denetimler sonucunda 43 

maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 3 iş yerinde işin durdurulmas işlemi 

yaplmş, 339 iş yerine ise idari para cezas uygulanmştr. 

2012 ylnda maden iş yerlerinde gerçekleştirilen 543 teftişin 395’i genel teftiş, 

148’i kontrol teftişi, 204’ü ise inceleme teftişleridir. 2012 ylnda yaplan bu denetimler 

sonucunda 58 maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 442 iş yerine ise idari para 

cezas uygulanmştr. 

2013 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1047 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerin 808’i iki aşamal olarak yaplan programl teftişler, 239’u ise iş kazalar ve 

şikâyetler nedeniyle gerçekleştirilen inceleme teftişleridir. Yaplan bu denetimler 

sonucunda 54 iş yerinde işin durdurulmas işlemi yaplmş, 428 iş yerine ise idari para 

cezas uygulanmştr.  

6.3.2.3.11. İş Müfettişlerinin Yetiştirilmesi 

İş müfettişi olabilmek için öncelikle iş müfettişi yardmcs olarak işe başlamak 

gerekir. İş müfettişi yardmcs olabilmek için;  

• İş sağlğ ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tp doktoru, mimar,

elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, 

bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiçindeki 

veya yurtdşndaki öğretim kurumlarndan mezun olmak, 

• İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal

bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, 

bunlara denkliği onaylanmş yerli ve yabanc yüksekokullardan birini bitirmek 

gerekmektedir. 

Adaylardan KPSS sonuçlarna göre giriş snavna girmeye hak kazanalar yazl 

snava, yazl snavdan da başarl olanlar sözlü snava çağrlrlar. Bu snavlar teknik ve 

sosyal müfettişler için ayr ayr yaplmaktadr. Müfettiş yardmclğ giriş snav başar 

notu; yazl ve sözlü snav notlarnn aritmetik ortalamasdr. Müfettiş yardmclğna, giriş 

snav başar notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve 
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ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayn atamas yaplr. 

İşe alnan iş müfettişi yardmclar çalşmalara aday memurluk temel ve hazrlayc 

eğitimler ile başlar. Kurul Başkanlğnda düzenlenen teorik mesleki eğitimlere katlr. 

Eğitim sonras Grup Başkanlklarnda, iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarnn 

öğrenilmesi sağlanacak şekilde iş müfettişlerinin refakatinde görevlendirilir. Müfettiş 

yardmclar refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. 

Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna 

inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri haller hariç, 

müfettiş yardmclar üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatine en az 

alt ay kalrlar. İki yllk hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalştklar müfettişlerin 

çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardmclarna, Başkann 

önerisi ve Bakann onay ile teftiş yetkisi verilir. Yeterlilik snavna kadar yetkili iş 

müfettişi yardmcs olarak iş teftişini yaparlar. Refakat döneminden sonra müfettiş 

yardmclar kendilerinin de görüşleri alnarak, çalşma hayat ile ilgili bir konuda etüt 

çalşmas hazrlarlar. Son olarak müfettiş yeterlik yazl ve sözlü snavnda geçer not alan 

teftişe yetkili iş müfettişi yardmclarn üçlü kararname ile iş müfettişliği kadrosuna 

atamas yaplr. 

6.3.2.3.12. İş Müfettişinin Maden İş Yerlerine Ulaşm  

İş teftişinin işverene haber verilmesi ile ilgili olarak; 

• 81 sayl Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkndaki ILO Sözleşmesinin 12

inci maddesinde “Müfettişler teftişe geldiklerini, işveren veya işveren haber verirler; 

meğerki bu tarzda haber vermenin, vazifelerinin ifasna halel getirebileceğini 

mülahaza etmiş olsunlar”,  

• Bakanlğn 2013/4 tarih sayl ve daha önceki genelgelerinin “Teftiş

Zaman” başlğ altndaki maddede de “Teftişler ihtiyaca göre işveren veya işveren 

vekiline haber verilerek de yaplr. Müfettiş bu konuda işin niteliğine göre karar 

verir”  

Hükümleri mevcuttur 

İş müfettişi aylk olarak programn aldktan sonra teftiş süresince konaklayacağ 

yer ve iş yerlerine olan ulaşmn kendisi organize eder. İş müfettişlerine görev yaptklar 

grup başkanlğna bağl iller dşnda diğer grup başkanlklarnn bağl olduğu illerde de 
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c) Durdurulan İş Yerlerinin Kontrolü 

Durdurma yaplan iş yerlerinde, faaliyetin yaplp yaplmadğ veya durdurmaya 

konu noksan hususlar giderme çalşmalarnn dşnda üretim faaliyetlerinin yaplp 

yaplmadğnn kontrolü işin durdurulmas ve mühürlenmesi işini yapan mülki idare 

amirliklerin sorumluluğu altndadr.  

Maden iş yerlerinin bulunduğu yer ve coğrafi koşullar nedeniyle durdurulan iş 

yerlerinin kontrollerinde zaaflar olmaktadr. Örneğin, İşveren, noksanlar gidermek için ve 

ocağn ayakta kalmas için bakm-onarm- su atm-havalandrma vb. faaliyetler için izin 

almasna rağmen veya hiçbir yerden izin almadan ayn yerde veya ayn ruhsat sahas 

snrlar içerisinde başka bir yerde faaliyetlerine devam edebilmektedir. Bu durum 

durdurma yaptrmn etkisiz klmaktadr.  

6331 sayl Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre iş yerinin 

bir bölümünde veya tamamnda verilen durdurma kararna uymayarak durdurulan işi 

yönetmelikte belirtilen şartlar yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç 

oluştursa dahi 11.203,00 Türk Liras idari para cezas uygulanmaktadr. Durumun savclğa 

bildirilmesi durumunda ise savclk takipsizlik karar vermektedir. 

d) Durdurulan iş yerinin açlmas  

İşverenin işin durdurulmasn gerektiren hususlarn giderildiğini Bakanlğa yazl 

olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde iş yerinde iş müfettişlerince durdurmaya 

esas olan noksanlklarla ile ilgili inceleme yaplr. Noksanlklarn mevzuata uygun olarak 

yerine getirildiği sonucuna varlmas durumunda iş yerinin açlmas sağlanr. 

e) Durdurulan iş yerinde çalşanlarn durumu  

İşveren, işin durdurulmas sebebiyle işsiz kalan çalşanlara ücretlerini ödemekle 

veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarna göre başka bir iş 

vermekle yükümlüdür. 

6.3.2.3.10. 2010-2013 Yllar Arasnda Türkiye Genelinde Maden İş Yerlerinde 

Yaplan İş Sağlğ ve Güvenliği Teftişleri 

2010 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1413 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerin 563’ü genel teftiş, 80’i kontrol teftişi, 770’i ise inceleme teftişleridir. Yaplan bu 

denetimler sonucunda 42 maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 17 iş yerinde işin 

durdurulmas işlemi yaplmş, 77 iş yerine ise idari para cezas uygulanmştr. 
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2011 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1312 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerden 723’ü genel teftiş, 178’i kontrol teftişi, 411’i ise iş kazalar ve şikâyetler 

nedeniyle gerçekleştirilen inceleme teftişleridir. Yaplan bu denetimler sonucunda 43 

maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 3 iş yerinde işin durdurulmas işlemi 

yaplmş, 339 iş yerine ise idari para cezas uygulanmştr. 

2012 ylnda maden iş yerlerinde gerçekleştirilen 543 teftişin 395’i genel teftiş, 

148’i kontrol teftişi, 204’ü ise inceleme teftişleridir. 2012 ylnda yaplan bu denetimler 

sonucunda 58 maden iş yerinde kapatma işlemi uygulanmş, 442 iş yerine ise idari para 

cezas uygulanmştr. 

2013 ylnda maden iş yerlerinde toplam 1047 teftiş gerçekleştirilmiş olup, bu 

teftişlerin 808’i iki aşamal olarak yaplan programl teftişler, 239’u ise iş kazalar ve 

şikâyetler nedeniyle gerçekleştirilen inceleme teftişleridir. Yaplan bu denetimler 

sonucunda 54 iş yerinde işin durdurulmas işlemi yaplmş, 428 iş yerine ise idari para 

cezas uygulanmştr.  

6.3.2.3.11. İş Müfettişlerinin Yetiştirilmesi 

İş müfettişi olabilmek için öncelikle iş müfettişi yardmcs olarak işe başlamak 

gerekir. İş müfettişi yardmcs olabilmek için;  

• İş sağlğ ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tp doktoru, mimar,

elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, 

bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak 

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiçindeki 

veya yurtdşndaki öğretim kurumlarndan mezun olmak, 

• İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal

bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, 

bunlara denkliği onaylanmş yerli ve yabanc yüksekokullardan birini bitirmek 

gerekmektedir. 

Adaylardan KPSS sonuçlarna göre giriş snavna girmeye hak kazanalar yazl 

snava, yazl snavdan da başarl olanlar sözlü snava çağrlrlar. Bu snavlar teknik ve 

sosyal müfettişler için ayr ayr yaplmaktadr. Müfettiş yardmclğ giriş snav başar 

notu; yazl ve sözlü snav notlarnn aritmetik ortalamasdr. Müfettiş yardmclğna, giriş 

snav başar notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve 
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ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayn atamas yaplr. 

İşe alnan iş müfettişi yardmclar çalşmalara aday memurluk temel ve hazrlayc 

eğitimler ile başlar. Kurul Başkanlğnda düzenlenen teorik mesleki eğitimlere katlr. 

Eğitim sonras Grup Başkanlklarnda, iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarnn 

öğrenilmesi sağlanacak şekilde iş müfettişlerinin refakatinde görevlendirilir. Müfettiş 

yardmclar refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. 

Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna 

inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri haller hariç, 

müfettiş yardmclar üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatine en az 

alt ay kalrlar. İki yllk hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalştklar müfettişlerin 

çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardmclarna, Başkann 

önerisi ve Bakann onay ile teftiş yetkisi verilir. Yeterlilik snavna kadar yetkili iş 

müfettişi yardmcs olarak iş teftişini yaparlar. Refakat döneminden sonra müfettiş 

yardmclar kendilerinin de görüşleri alnarak, çalşma hayat ile ilgili bir konuda etüt 

çalşmas hazrlarlar. Son olarak müfettiş yeterlik yazl ve sözlü snavnda geçer not alan 

teftişe yetkili iş müfettişi yardmclarn üçlü kararname ile iş müfettişliği kadrosuna 

atamas yaplr. 

6.3.2.3.12. İş Müfettişinin Maden İş Yerlerine Ulaşm  

İş teftişinin işverene haber verilmesi ile ilgili olarak; 

• 81 sayl Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkndaki ILO Sözleşmesinin 12

inci maddesinde “Müfettişler teftişe geldiklerini, işveren veya işveren haber verirler; 

meğerki bu tarzda haber vermenin, vazifelerinin ifasna halel getirebileceğini 

mülahaza etmiş olsunlar”,  

• Bakanlğn 2013/4 tarih sayl ve daha önceki genelgelerinin “Teftiş

Zaman” başlğ altndaki maddede de “Teftişler ihtiyaca göre işveren veya işveren 

vekiline haber verilerek de yaplr. Müfettiş bu konuda işin niteliğine göre karar 

verir”  

Hükümleri mevcuttur 

İş müfettişi aylk olarak programn aldktan sonra teftiş süresince konaklayacağ 

yer ve iş yerlerine olan ulaşmn kendisi organize eder. İş müfettişlerine görev yaptklar 

grup başkanlğna bağl iller dşnda diğer grup başkanlklarnn bağl olduğu illerde de 
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ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayn atamas yaplr. 

İşe alnan iş müfettişi yardmclar çalşmalara aday memurluk temel ve hazrlayc 

eğitimler ile başlar. Kurul Başkanlğnda düzenlenen teorik mesleki eğitimlere katlr. 

Eğitim sonras Grup Başkanlklarnda, iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarnn 

öğrenilmesi sağlanacak şekilde iş müfettişlerinin refakatinde görevlendirilir. Müfettiş 

yardmclar refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. 

Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna 

inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri haller hariç, 

müfettiş yardmclar üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatine en az 

alt ay kalrlar. İki yllk hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalştklar müfettişlerin 

çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardmclarna, Başkann 

önerisi ve Bakann onay ile teftiş yetkisi verilir. Yeterlilik snavna kadar yetkili iş 

müfettişi yardmcs olarak iş teftişini yaparlar. Refakat döneminden sonra müfettiş 

yardmclar kendilerinin de görüşleri alnarak, çalşma hayat ile ilgili bir konuda etüt 

çalşmas hazrlarlar. Son olarak müfettiş yeterlik yazl ve sözlü snavnda geçer not alan 

teftişe yetkili iş müfettişi yardmclarn üçlü kararname ile iş müfettişliği kadrosuna 

atamas yaplr. 

6.3.2.3.12. İş Müfettişinin Maden İş Yerlerine Ulaşm  

İş teftişinin işverene haber verilmesi ile ilgili olarak; 

• 81 sayl Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkndaki ILO Sözleşmesinin 12

inci maddesinde “Müfettişler teftişe geldiklerini, işveren veya işveren haber verirler; 

meğerki bu tarzda haber vermenin, vazifelerinin ifasna halel getirebileceğini 

mülahaza etmiş olsunlar”,  

• Bakanlğn 2013/4 tarih sayl ve daha önceki genelgelerinin “Teftiş

Zaman” başlğ altndaki maddede de “Teftişler ihtiyaca göre işveren veya işveren 

vekiline haber verilerek de yaplr. Müfettiş bu konuda işin niteliğine göre karar 

verir”  

Hükümleri mevcuttur 

İş müfettişi aylk olarak programn aldktan sonra teftiş süresince konaklayacağ 

yer ve iş yerlerine olan ulaşmn kendisi organize eder. İş müfettişlerine görev yaptklar 

grup başkanlğna bağl iller dşnda diğer grup başkanlklarnn bağl olduğu illerde de 
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teftiş programlar verilmektedir. Gerek bağl olduğu illerde gerekse diğer grup 

başkanlklarna bağl olan illerde ilk kez teftişe gidecekleri iş yerlerine;  

- Maden iş yerlerinin yerleşim yerlerinden uzak, adresin genel olmas (tepe, mevkii 

veya yöresel tabirler kullanlmas gibi), nasl ulaşlacağnn bilinememesi, 

- Yollarn uygun olmamasndan dolay her türlü aracn gidememesi, ticari araç veya 

kamudan araç sağlamada sknt yaşanmas ve benzeri zorluklar karşsnda, 

 genellikle işverene ait irtibat ofisleri araclğ ile maden işletmesine ulaşm 

sağlanmaktadr.  

6.4. SOMA EYNEZ OCAĞINDA KAZA GÜNÜNE KADARKİ YAPILAN 

DENETİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.4.1. Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Yeralt Kömür Ocağnda İşveren 

Tarafndan Oluşturulan İSG Organizasyonun Değerlendirilmesi 

6.4.1.1. İşveren Tarafndan Oluşturulan İSG Denetiminin Yaps 

Soma Başsavclğ tarafndan alnan belgelerde, işveren tarafndan iş sağlğ ve 

güvenliği organizasyonun oluşturulduğu ve iş yerinde sürekli denetimlerin yapldğ 

görülmektedir.  

1) İşveren Soma Kömürleri AŞ tarafndan oluşturulan ve işletme müdür

yardmcsna bağl olarak kurulan “İş Güvenliği Başmühendisliği” organizasyonu 

aşağdaki şekildedir.  

A- İşletme Müdür Yardmcs 

İş Güvenliği Baş Mühendisliği

- Üç vardiyadan sorumlu olan amir “iş sağlğ ve güvenliği üç vardiya amiri” 

• Vardiya Amiri

♦ 2 Vardiya Mühendisi, 2 Vardiya Teknikeri

• Vardiya Amiri

♦ 3 Vardiya Teknikeri

• Vardiya Amiri

♦ 3 Vardiya Mühendisi, 1 Vardiya Teknikeri
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ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayn atamas yaplr. 

İşe alnan iş müfettişi yardmclar çalşmalara aday memurluk temel ve hazrlayc 

eğitimler ile başlar. Kurul Başkanlğnda düzenlenen teorik mesleki eğitimlere katlr. 

Eğitim sonras Grup Başkanlklarnda, iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarnn 

öğrenilmesi sağlanacak şekilde iş müfettişlerinin refakatinde görevlendirilir. Müfettiş 

yardmclar refakatinde bulunduklar müfettişin denetimi ve gözetimi altndadrlar. 

Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatna göre yerine getirirler. Tek başlarna 

inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Zaruri haller hariç, 

müfettiş yardmclar üç yllk yetiştirme dönemi içerisinde ayn müfettişin refakatine en az 

alt ay kalrlar. İki yllk hizmet süresini tamamlayan, refakatinde çalştklar müfettişlerin 

çoğunluğundan ve Başkandan olumlu mütalaa alan müfettiş yardmclarna, Başkann 

önerisi ve Bakann onay ile teftiş yetkisi verilir. Yeterlilik snavna kadar yetkili iş 

müfettişi yardmcs olarak iş teftişini yaparlar. Refakat döneminden sonra müfettiş 

yardmclar kendilerinin de görüşleri alnarak, çalşma hayat ile ilgili bir konuda etüt 

çalşmas hazrlarlar. Son olarak müfettiş yeterlik yazl ve sözlü snavnda geçer not alan 

teftişe yetkili iş müfettişi yardmclarn üçlü kararname ile iş müfettişliği kadrosuna 

atamas yaplr. 

6.3.2.3.12. İş Müfettişinin Maden İş Yerlerine Ulaşm  

İş teftişinin işverene haber verilmesi ile ilgili olarak; 

• 81 sayl Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkndaki ILO Sözleşmesinin 12

inci maddesinde “Müfettişler teftişe geldiklerini, işveren veya işveren haber verirler; 

meğerki bu tarzda haber vermenin, vazifelerinin ifasna halel getirebileceğini 

mülahaza etmiş olsunlar”,  

• Bakanlğn 2013/4 tarih sayl ve daha önceki genelgelerinin “Teftiş

Zaman” başlğ altndaki maddede de “Teftişler ihtiyaca göre işveren veya işveren 

vekiline haber verilerek de yaplr. Müfettiş bu konuda işin niteliğine göre karar 

verir”  

Hükümleri mevcuttur 

İş müfettişi aylk olarak programn aldktan sonra teftiş süresince konaklayacağ 

yer ve iş yerlerine olan ulaşmn kendisi organize eder. İş müfettişlerine görev yaptklar 

grup başkanlğna bağl iller dşnda diğer grup başkanlklarnn bağl olduğu illerde de 
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teftiş programlar verilmektedir. Gerek bağl olduğu illerde gerekse diğer grup 

başkanlklarna bağl olan illerde ilk kez teftişe gidecekleri iş yerlerine;  

- Maden iş yerlerinin yerleşim yerlerinden uzak, adresin genel olmas (tepe, mevkii 

veya yöresel tabirler kullanlmas gibi), nasl ulaşlacağnn bilinememesi, 

- Yollarn uygun olmamasndan dolay her türlü aracn gidememesi, ticari araç veya 

kamudan araç sağlamada sknt yaşanmas ve benzeri zorluklar karşsnda, 

 genellikle işverene ait irtibat ofisleri araclğ ile maden işletmesine ulaşm 

sağlanmaktadr.  

6.4. SOMA EYNEZ OCAĞINDA KAZA GÜNÜNE KADARKİ YAPILAN 

DENETİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.4.1. Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Yeralt Kömür Ocağnda İşveren 

Tarafndan Oluşturulan İSG Organizasyonun Değerlendirilmesi 

6.4.1.1. İşveren Tarafndan Oluşturulan İSG Denetiminin Yaps 

Soma Başsavclğ tarafndan alnan belgelerde, işveren tarafndan iş sağlğ ve 

güvenliği organizasyonun oluşturulduğu ve iş yerinde sürekli denetimlerin yapldğ 

görülmektedir.  

1) İşveren Soma Kömürleri AŞ tarafndan oluşturulan ve işletme müdür

yardmcsna bağl olarak kurulan “İş Güvenliği Başmühendisliği” organizasyonu 

aşağdaki şekildedir.  

A- İşletme Müdür Yardmcs 

İş Güvenliği Baş Mühendisliği

- Üç vardiyadan sorumlu olan amir “iş sağlğ ve güvenliği üç vardiya amiri” 

• Vardiya Amiri

♦ 2 Vardiya Mühendisi, 2 Vardiya Teknikeri

• Vardiya Amiri

♦ 3 Vardiya Teknikeri

• Vardiya Amiri

♦ 3 Vardiya Mühendisi, 1 Vardiya Teknikeri
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Eğitim Şefi

• Eğitim Mühendisi

Yangnla Mücadele Ekibi

• Vardiya Teknikeri

Tahlisiye ve Cihaz Bakm Sorumlusu

Atölye ve Dş tesisler İSG

• Vardiya Teknikeri

2) İşveren Soma Kömürleri AŞ tarafndan oluşturulan iş sağlğ ve güvenliği kurulunun

2014 yl üye yaps aşağdaki şekildedir; 

Başkan: İşveren vekili 

Sekreter: İş güvenliği uzman 

Üye : İnsan kaynaklar müdürü 

Üye : İşyeri hekimi 

Üye : Çalşan baş temsilcisi 

Üye : Ustabaş- usta 

Kurul üyelerine iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri verilmiş ve kurulun aylk olarak 

toplantlar yaptğ görülmüştür. 

3) Kaza tarihinden yaklaşk 10 ay önce, galeri açma, planlama, uygulama işlerinde görevli

maden mühendisi Ertan ERSOY ayn zamanda teknik nezaretçi olarak atanmştr.  

6.4.1.2. Eynez Ocağndaki İSG Organizasyonunun Değerlendirilmesi 

Soma Başsavclğ’ndan alnan kurul defteri, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimine ait onayl defter, teknik nezaretçi defteri ve acil durum planlar gibi belgelerde 

yaplan incelemelerde aşağdaki hususlar tespit edilmiştir: 

1. İşyerinde sürekli denetimleri yapmakla görevli iş sağlğ ve güvenliği

organizasyonu, iş yeri tarafndan oluşturulan organizasyon şemasnda işletme müdür 

yardmcsna bağl olarak kurulmuştur. Ülkemizde üretim (işletme), iş sağl ve 

güvenliğinin üretimi sekteye uğrattğ düşüncesi ile iş sağlğ ve güvenliği birimleri 

ile sürekli çatşma hâlinde olmuştur. Bu nedenle, Soma Eynez ocağnda iş sağlğ ve 
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güvenliği organizasyonun işletme müdürlüğüne değil, doğrudan iş yerinin genel 

müdürlüğüne bağl olmas, denetimin bağmszlğn güçlendirerek etkinliğini 

arttracaktr.  

2. Ocak içinde çkabilecek endojen ve ekzojen yangnlar ile ilgili yangnlarn

tespiti, çkmasnn ve yaylmasnn önlenmesine dair tespit ve önerilere 

rastlanmamştr. 

3. Yeraltnda acil durum tatbikat olarak 2013-2014 yllarnda, küçük çapl

yangnlar senaryo edilmiş ve bu tatbikatlarda çalşanlarn ayaktan ana nakliye 

yollarna çkmalar sağlanmştr. Ancak yeralt ocağnn tamamnn boşaltlmas ile 

ilgili herhangi bir tatbikat yaplmamştr. 

4. Defterlerde seri havalandrmann sorunlar ile ilgili herhangi bir tespite

rastlanmamştr. 

5. Eski imalatlarn izlenmesi ve kontrolü ile ilgili herhangi bir tespit ya da

öneri yoktur. 

6. Yeralt Kömür İşletmesinde baz bölgelerde karatumba yöntemi ile kömür

üretimi yapldğ imalat haritalarndan görülmüş ancak bu durumun sorunlar ile ilgili 

defterle herhangi bir tespit ya da öneri yazlmamştr. 

Bu tespitler ve olayla ilgili benzeri tespitlerin defterlerde yer almamas iş sağlğ ve 

güvenliği organizasyonun etkin olmadğn göstermektedir. Organizasyonun etkin 

olmamasnda en büyük nedeni Rapor’un 9. bölümünde de belirtildiği gibi, görev 

yapanlarn iş güvencelerinin olmamas ve önceliğin üretim olmasdr. 

6.4.1.3. Eynez Ocağnda Sendikalarn İş sağlğ ve Güvenliği Konusunda Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

Raporun 6. bölümünde sendikalarn Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na 

göre; çalşma barşn ve uyumunu sağlamak, ayrca işçilerin hak ve çkarlarn gözetmek, 

iş kanunlar ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalşma şartlarnn uygulanmasna 

yardmc olmakla ilgili yükümlülükleri vardr. 

02.07.2014 tarihli Komisyon toplantsnda komisyon üyelerinin sorularna karşlk 

sendikalarn verdiği cevaplar ile sendikalarn ve Maden Mühendisleri Odas’nn konuya 

ilişkin ifadeleri, sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili çalşmalarnn durumunu 

ortaya koymaktadr.  
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Eğitim Şefi

• Eğitim Mühendisi

Yangnla Mücadele Ekibi

• Vardiya Teknikeri

Tahlisiye ve Cihaz Bakm Sorumlusu

Atölye ve Dş tesisler İSG

• Vardiya Teknikeri

2) İşveren Soma Kömürleri AŞ tarafndan oluşturulan iş sağlğ ve güvenliği kurulunun

2014 yl üye yaps aşağdaki şekildedir; 

Başkan: İşveren vekili 

Sekreter: İş güvenliği uzman 

Üye : İnsan kaynaklar müdürü 

Üye : İşyeri hekimi 

Üye : Çalşan baş temsilcisi 

Üye : Ustabaş- usta 

Kurul üyelerine iş sağlğ ve güvenliği eğitimleri verilmiş ve kurulun aylk olarak 

toplantlar yaptğ görülmüştür. 

3) Kaza tarihinden yaklaşk 10 ay önce, galeri açma, planlama, uygulama işlerinde görevli

maden mühendisi Ertan ERSOY ayn zamanda teknik nezaretçi olarak atanmştr.  

6.4.1.2. Eynez Ocağndaki İSG Organizasyonunun Değerlendirilmesi 

Soma Başsavclğ’ndan alnan kurul defteri, iş güvenliği uzman ve iş yeri 

hekimine ait onayl defter, teknik nezaretçi defteri ve acil durum planlar gibi belgelerde 

yaplan incelemelerde aşağdaki hususlar tespit edilmiştir: 

1. İşyerinde sürekli denetimleri yapmakla görevli iş sağlğ ve güvenliği

organizasyonu, iş yeri tarafndan oluşturulan organizasyon şemasnda işletme müdür 

yardmcsna bağl olarak kurulmuştur. Ülkemizde üretim (işletme), iş sağl ve 

güvenliğinin üretimi sekteye uğrattğ düşüncesi ile iş sağlğ ve güvenliği birimleri 

ile sürekli çatşma hâlinde olmuştur. Bu nedenle, Soma Eynez ocağnda iş sağlğ ve 
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güvenliği organizasyonun işletme müdürlüğüne değil, doğrudan iş yerinin genel 

müdürlüğüne bağl olmas, denetimin bağmszlğn güçlendirerek etkinliğini 

arttracaktr.  

2. Ocak içinde çkabilecek endojen ve ekzojen yangnlar ile ilgili yangnlarn

tespiti, çkmasnn ve yaylmasnn önlenmesine dair tespit ve önerilere 

rastlanmamştr. 

3. Yeraltnda acil durum tatbikat olarak 2013-2014 yllarnda, küçük çapl

yangnlar senaryo edilmiş ve bu tatbikatlarda çalşanlarn ayaktan ana nakliye 

yollarna çkmalar sağlanmştr. Ancak yeralt ocağnn tamamnn boşaltlmas ile 

ilgili herhangi bir tatbikat yaplmamştr. 

4. Defterlerde seri havalandrmann sorunlar ile ilgili herhangi bir tespite

rastlanmamştr. 

5. Eski imalatlarn izlenmesi ve kontrolü ile ilgili herhangi bir tespit ya da

öneri yoktur. 

6. Yeralt Kömür İşletmesinde baz bölgelerde karatumba yöntemi ile kömür

üretimi yapldğ imalat haritalarndan görülmüş ancak bu durumun sorunlar ile ilgili 

defterle herhangi bir tespit ya da öneri yazlmamştr. 

Bu tespitler ve olayla ilgili benzeri tespitlerin defterlerde yer almamas iş sağlğ ve 

güvenliği organizasyonun etkin olmadğn göstermektedir. Organizasyonun etkin 

olmamasnda en büyük nedeni Rapor’un 9. bölümünde de belirtildiği gibi, görev 

yapanlarn iş güvencelerinin olmamas ve önceliğin üretim olmasdr. 

6.4.1.3. Eynez Ocağnda Sendikalarn İş sağlğ ve Güvenliği Konusunda Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

Raporun 6. bölümünde sendikalarn Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na 

göre; çalşma barşn ve uyumunu sağlamak, ayrca işçilerin hak ve çkarlarn gözetmek, 

iş kanunlar ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalşma şartlarnn uygulanmasna 

yardmc olmakla ilgili yükümlülükleri vardr. 

02.07.2014 tarihli Komisyon toplantsnda komisyon üyelerinin sorularna karşlk 

sendikalarn verdiği cevaplar ile sendikalarn ve Maden Mühendisleri Odas’nn konuya 

ilişkin ifadeleri, sendikalarn iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili çalşmalarnn durumunu 

ortaya koymaktadr.  
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- TMMOB Maden Mühendisleri Odas Başkan Ayhan YÜKSEL: “Sendikalar; 

bugün şunu söylemek istiyorum: Sendikalarn sadece TİS’i uygulama görevi değildir, 

üyelerinin yaşam hakkn, sağlkl, güvenli ortamda çalşma hakkn koruma görevleri de 

vardr ve maalesef şunu üzülerek söylemek istiyorum, bugüne kadar Türkiye‟de herhangi 

bir iş yerinde işçi sağlğ ve iş güvenliği önlemleri alnmadğ için yaplmş bir grev, 

direniş, eylem bulunmamaktadr. Bunun altn çizerek kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 

Sendikalarn bu işe sahip çkmasn istiyorum.” 

- Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL: 

“Sendikann 6331 sayl Yasa’ya göre iş sağlğ ve güvenliği konusunda ne bir yetkisi ne 

de bir sorumluluğu var, sadece iş yeri iş sağlğ, güvenliği kurullarnda temsilci 

bulundurma yetkisi var. Bu temsilci araclğyla o kurulda temsil eden sendikann 

üyelerini, çalşma koşullarn iş sağlğ ve güvenliğine dâhil üyelerin yararna toplu 

sözleşmeyle düzenlemekle sorumlu sendika. Ayrca, demokratik, kitlesel gücünü 

kullanmak, iş yerinde iş sağlğ, güvenliği konusunda yaptrmlarn yerine getirilmesini 

talep edebilme imkân var.” 

- Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN: “…Dolaysyla, arkadaş 

hâlâ bunca yldan sonra gelip işçi sağlğ, iş güvenliği konusunda “Sendikann bir 

sorumluluğu yok, yetkisi yok.” demesini, ben Türkiye sendikaclk tarihi için bir utanç 

kabul ediyorum. O sözü ben kabul etmiyorum.” 

- Komisyon Üyesi Milletvekili (Kütahya) Vural KAVUNCU ile Türk-İş Türkiye 

Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL arasnda geçen konuşma ise şu 

şekildedir. 

KAVUNCU: ...Bir diğeri: Biraz evvel, maden işçileri sendikas temsilcisi 

arkadaşmz iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili sendikann herhangi bir yükümlülüğü 

olmadğndan bahsetti ama ben şunu sormak isterim: İşçilerin mevcut olan mevzuat 

çerçevesinde bu iş sağlğ ve güvenliğiyle ilişkili olan konulardaki mevzuattan yararlanma 

haklar konunuz değil mi? Bu haklar kullanma konusunda aksaklklar meydana gelirse 

bunlara müdahale etmek, dillendirmek gibi bir göreviniz yok mudur ve bu anlamda bizim 

şimdiye kadar tespit ettiğimiz değişik kalemler var, örneğin eğitim yetersizliği gerekli 

eğitimini almadan veyahut da yaplyormuş gibi yapldğ yönünde, baz basklarla haksz 

işten çkarmalar olduğu yönünde. Gene, işçi sorumlular, işte, çeşitli isimlerle adlandrlan 

işçi toplayan birtakm…… “day baş” denilen veya buna benzer kimselerin prim 
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sistemiyle çeşitli grup basklar oluşturduğu ve çalşma durumuna işçilerin haklarn baz 

mağduriyetler oluşturduğu yönünde iddialar vard. 

ÜNAL: Teşekkür ederim. Ben Vural Kavuncu Bey’le başlamak istiyorum, onun 

sorularyla, not ettiğim… Bu seçim sistemine, eğitim yetersizliği dendi. Biz her yl 

eğitimimizi, iş güvenliğiyle ilgili eğitimimizi veririz. Eğitim uzmanmz Fikret Bey 

buradadr. Onunla ilgili de kaç saat ise, yönetmelik ne diyorsa, tüzük ne diyorsa onlar 

yapyoruz. Müfettişlerin yeterli olup olmadğyla ilgili soru soruldu. Müfettişlerin yeterli 

olup olmadğ, eğer bu müfettişler tam görevini yapmadğ zaman..: Tabii biz de Şahit 

oluyoruz. Ne yapyoruz? Ya Başbakanlk dairesine ya da müfettişlere yaz yazyoruz. 

KAVUNCU: Yok, soru olmad. Kendisine şunu sordum: Şu anda o bahsettiğim 

kalemlerle ilişkili sizin tespit ettiğiniz aksaklklar var myd? Bu aksaklklarn 

giderilmesiyle ilgili işverenle veyahut da siyaset makamyla, devlet makamyla, kurumla 

herhangi bir hak aramas yönünde resmî bir işlemde bulundunuz mu? 

ÜNAL: Var tabii, Vural Bey, olmaz m? Yani geçmişte de oldu. 

KAVUNCU: Onlar bize takdim eder misiniz lütfen. 

ÜNAL: Biz de belgeler var, sizin makamnza da … 

KAVUNCU: Komisyona, lütfen. 

ÜNAL: Komisyona m? Özür dilerim. Komisyona bunlar iletiriz. 

KAVUNCU: Hangi çalşmalar yaptğnz istiyoruz 

ÜNAL: İletiriz. 

Ancak yukardaki ifadelerin geçtiği 02.07.2014 tarihinden, Komisyon Raporunun 

TBMM Başkanlğna teslim tarihine kadar, sendikalarn iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin 

yaptklarn beyan ettikleri talepler, komisyona sunulmamştr. 

Toplantda ayrca sendika temsilcilerinin seçimi ile ilgili aşağdaki ifadeler yer 

almştr: 

Vural KAVUNCU (Kütahya) “… zincirin değişik halkalar var, sendikalar da 

bunlardan birisi. Biz Soma’da şunu gözlemledik: Hakikaten, vatandaşlarn, işçilerin 

sendikaya da bir tepkileri vard. ... Bunlardan bir tanesi, sendika temsilcilerinin 

seçimleriyle alakal, bu seçimlerin işveren ile eş güdümlü olarak birlikte yapldğ, çeşitli 

basklara maruz kaldklar, tek listeye oy vermeye zorlandklar, karş liste çkarlamadğ 
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yönünde. Yani işverenin bu şekilde bir basks orada söz konusu olmuş mudur?” 

Erkan AKÇAY (Manisa) “…Benim sendika temsilcisi arkadaşlara sormak 

istediğim sorular var. ... Sendika seçimleri nasl yapld? İşçilerin eline zarf ve pusula 

verilerek atldğ ifade edildi, bunu işçilerimiz de söyledi, bu doğru mudur? Nasl yapld 

bu seçimler?...” 

Özgür ÖZEL (Manisa) “… seçimlerde bize inanlmaz ihbarlar geldi, bunu 

kamuoyuyla da paylaştk. 2 tane patron anlaşmş “Sendika yönetimi 5 kişi, başkan kalsn, 

geri kalan 4 taneyi 2-2 biz belirleyelim.” 2’sini İmbat, 2’sini Soma belirliyor. Kime oy 

atacaklar belli. Bundan on gün önce, on beş gün önce bize ihbar geliyor, biz sendika 

yönetimiyle bunu paylaşyoruz. Ben duyarsz kaldklar için kalkp gidiyorum yerlerine 

kadar. Hatta gittiğimde de, bir milletvekili ziyaretinde, bir sendika yönetiminin 

göstermeyeceği bir ilgisizlik, bir kaçma, bir görüşmeme, bir şey söylememe, odadan odaya 

sğnmalar falan, gözümüzün içine bakyorlar. Şunu söyleyin arkadaşlar diyoruz: “Burada 

delege seçimleri yaplacak, sonra da yönetim seçilecek, 2 patron anlaşmş, siz de teslim 

olmuşsunuz, başkan kalacakmş, diğer 4 yönetici bunlar olacakmş.” Bu sorulara cevap 

vermiyorlar, veremiyorlar, devamnda da sanki noterden tasdik ettirmişçesine biz bunlar 

böyle yaşanyor ve oluyor…” 

Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL “…Özgür 

Bey, 10’uncu olağan genel kurulumuz oluşturulacak delege seçimi 15/2/2014 tarihinde 203 

delege müracaatyla, 150 tane delege ve 19 ayr sandk konularak demokratik şekilde 

yapld... Biz müteşebbis heyeti atadğmz zaman, İmbat AŞ’de toplam 5 bin üyemiz var, 

oy kullanma says 1.200. … Soma kömürlerinde sadece 600 kişi kulland. Bunun başnda 

da genel merkez olarak biz durduk. Ben durmadm, Hasan Başkanla, yöreden diye genel 

merkezden arkadaşlar durdu. Tabii, biz bu sendikann daha demokratik bir şekle kavuşmas 

için genel merkez olarak elimizden geleni yapacağz. Buradan herkes bir sonuç elde 

etmiştir, biz de üzerimize düşen görevi …” 

Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN “… Sendikamz, oradaki 

yetkili sendika seçimleri aynen böyle olmuştur sayn milletvekilleri. İşverenler burada, 1 

metrede sandk var, işçinin eline, “şuna imza atacaksn, şuna oy kullanacaksn.” diye 

vermiş ve bu, sendikayla beraber, birlikte düzenlenmiştir… Dediniz ki: Niye şöyle 

yapmad sendika, niye böyle yapmad? Nasl yapacak sayn milletvekilim? Seçimi beraber 

yapmşlar işverenle, nasl sonra işverene sen şunu söyle yaptn, bu eksik diyecek, nasl 
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- TMMOB Maden Mühendisleri Odas Başkan Ayhan YÜKSEL: “Sendikalar; 

bugün şunu söylemek istiyorum: Sendikalarn sadece TİS’i uygulama görevi değildir, 

üyelerinin yaşam hakkn, sağlkl, güvenli ortamda çalşma hakkn koruma görevleri de 

vardr ve maalesef şunu üzülerek söylemek istiyorum, bugüne kadar Türkiye‟de herhangi 

bir iş yerinde işçi sağlğ ve iş güvenliği önlemleri alnmadğ için yaplmş bir grev, 

direniş, eylem bulunmamaktadr. Bunun altn çizerek kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 

Sendikalarn bu işe sahip çkmasn istiyorum.” 

- Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL: 

“Sendikann 6331 sayl Yasa’ya göre iş sağlğ ve güvenliği konusunda ne bir yetkisi ne 

de bir sorumluluğu var, sadece iş yeri iş sağlğ, güvenliği kurullarnda temsilci 

bulundurma yetkisi var. Bu temsilci araclğyla o kurulda temsil eden sendikann 

üyelerini, çalşma koşullarn iş sağlğ ve güvenliğine dâhil üyelerin yararna toplu 

sözleşmeyle düzenlemekle sorumlu sendika. Ayrca, demokratik, kitlesel gücünü 

kullanmak, iş yerinde iş sağlğ, güvenliği konusunda yaptrmlarn yerine getirilmesini 

talep edebilme imkân var.” 

- Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN: “…Dolaysyla, arkadaş 

hâlâ bunca yldan sonra gelip işçi sağlğ, iş güvenliği konusunda “Sendikann bir 

sorumluluğu yok, yetkisi yok.” demesini, ben Türkiye sendikaclk tarihi için bir utanç 

kabul ediyorum. O sözü ben kabul etmiyorum.” 

- Komisyon Üyesi Milletvekili (Kütahya) Vural KAVUNCU ile Türk-İş Türkiye 

Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL arasnda geçen konuşma ise şu 

şekildedir. 

KAVUNCU: ...Bir diğeri: Biraz evvel, maden işçileri sendikas temsilcisi 

arkadaşmz iş sağlğ ve güvenliğiyle ilgili sendikann herhangi bir yükümlülüğü 

olmadğndan bahsetti ama ben şunu sormak isterim: İşçilerin mevcut olan mevzuat 

çerçevesinde bu iş sağlğ ve güvenliğiyle ilişkili olan konulardaki mevzuattan yararlanma 

haklar konunuz değil mi? Bu haklar kullanma konusunda aksaklklar meydana gelirse 

bunlara müdahale etmek, dillendirmek gibi bir göreviniz yok mudur ve bu anlamda bizim 

şimdiye kadar tespit ettiğimiz değişik kalemler var, örneğin eğitim yetersizliği gerekli 

eğitimini almadan veyahut da yaplyormuş gibi yapldğ yönünde, baz basklarla haksz 

işten çkarmalar olduğu yönünde. Gene, işçi sorumlular, işte, çeşitli isimlerle adlandrlan 

işçi toplayan birtakm…… “day baş” denilen veya buna benzer kimselerin prim 
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sistemiyle çeşitli grup basklar oluşturduğu ve çalşma durumuna işçilerin haklarn baz 

mağduriyetler oluşturduğu yönünde iddialar vard. 

ÜNAL: Teşekkür ederim. Ben Vural Kavuncu Bey’le başlamak istiyorum, onun 

sorularyla, not ettiğim… Bu seçim sistemine, eğitim yetersizliği dendi. Biz her yl 

eğitimimizi, iş güvenliğiyle ilgili eğitimimizi veririz. Eğitim uzmanmz Fikret Bey 

buradadr. Onunla ilgili de kaç saat ise, yönetmelik ne diyorsa, tüzük ne diyorsa onlar 

yapyoruz. Müfettişlerin yeterli olup olmadğyla ilgili soru soruldu. Müfettişlerin yeterli 

olup olmadğ, eğer bu müfettişler tam görevini yapmadğ zaman..: Tabii biz de Şahit 

oluyoruz. Ne yapyoruz? Ya Başbakanlk dairesine ya da müfettişlere yaz yazyoruz. 

KAVUNCU: Yok, soru olmad. Kendisine şunu sordum: Şu anda o bahsettiğim 

kalemlerle ilişkili sizin tespit ettiğiniz aksaklklar var myd? Bu aksaklklarn 

giderilmesiyle ilgili işverenle veyahut da siyaset makamyla, devlet makamyla, kurumla 

herhangi bir hak aramas yönünde resmî bir işlemde bulundunuz mu? 

ÜNAL: Var tabii, Vural Bey, olmaz m? Yani geçmişte de oldu. 

KAVUNCU: Onlar bize takdim eder misiniz lütfen. 

ÜNAL: Biz de belgeler var, sizin makamnza da … 

KAVUNCU: Komisyona, lütfen. 

ÜNAL: Komisyona m? Özür dilerim. Komisyona bunlar iletiriz. 

KAVUNCU: Hangi çalşmalar yaptğnz istiyoruz 

ÜNAL: İletiriz. 

Ancak yukardaki ifadelerin geçtiği 02.07.2014 tarihinden, Komisyon Raporunun 

TBMM Başkanlğna teslim tarihine kadar, sendikalarn iş sağlğ ve güvenliğine ilişkin 

yaptklarn beyan ettikleri talepler, komisyona sunulmamştr. 

Toplantda ayrca sendika temsilcilerinin seçimi ile ilgili aşağdaki ifadeler yer 

almştr: 

Vural KAVUNCU (Kütahya) “… zincirin değişik halkalar var, sendikalar da 

bunlardan birisi. Biz Soma’da şunu gözlemledik: Hakikaten, vatandaşlarn, işçilerin 

sendikaya da bir tepkileri vard. ... Bunlardan bir tanesi, sendika temsilcilerinin 

seçimleriyle alakal, bu seçimlerin işveren ile eş güdümlü olarak birlikte yapldğ, çeşitli 

basklara maruz kaldklar, tek listeye oy vermeye zorlandklar, karş liste çkarlamadğ 
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yönünde. Yani işverenin bu şekilde bir basks orada söz konusu olmuş mudur?” 

Erkan AKÇAY (Manisa) “…Benim sendika temsilcisi arkadaşlara sormak 

istediğim sorular var. ... Sendika seçimleri nasl yapld? İşçilerin eline zarf ve pusula 

verilerek atldğ ifade edildi, bunu işçilerimiz de söyledi, bu doğru mudur? Nasl yapld 

bu seçimler?...” 

Özgür ÖZEL (Manisa) “… seçimlerde bize inanlmaz ihbarlar geldi, bunu 

kamuoyuyla da paylaştk. 2 tane patron anlaşmş “Sendika yönetimi 5 kişi, başkan kalsn, 

geri kalan 4 taneyi 2-2 biz belirleyelim.” 2’sini İmbat, 2’sini Soma belirliyor. Kime oy 

atacaklar belli. Bundan on gün önce, on beş gün önce bize ihbar geliyor, biz sendika 

yönetimiyle bunu paylaşyoruz. Ben duyarsz kaldklar için kalkp gidiyorum yerlerine 

kadar. Hatta gittiğimde de, bir milletvekili ziyaretinde, bir sendika yönetiminin 

göstermeyeceği bir ilgisizlik, bir kaçma, bir görüşmeme, bir şey söylememe, odadan odaya 

sğnmalar falan, gözümüzün içine bakyorlar. Şunu söyleyin arkadaşlar diyoruz: “Burada 

delege seçimleri yaplacak, sonra da yönetim seçilecek, 2 patron anlaşmş, siz de teslim 

olmuşsunuz, başkan kalacakmş, diğer 4 yönetici bunlar olacakmş.” Bu sorulara cevap 

vermiyorlar, veremiyorlar, devamnda da sanki noterden tasdik ettirmişçesine biz bunlar 

böyle yaşanyor ve oluyor…” 

Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL “…Özgür 

Bey, 10’uncu olağan genel kurulumuz oluşturulacak delege seçimi 15/2/2014 tarihinde 203 

delege müracaatyla, 150 tane delege ve 19 ayr sandk konularak demokratik şekilde 

yapld... Biz müteşebbis heyeti atadğmz zaman, İmbat AŞ’de toplam 5 bin üyemiz var, 

oy kullanma says 1.200. … Soma kömürlerinde sadece 600 kişi kulland. Bunun başnda 

da genel merkez olarak biz durduk. Ben durmadm, Hasan Başkanla, yöreden diye genel 

merkezden arkadaşlar durdu. Tabii, biz bu sendikann daha demokratik bir şekle kavuşmas 

için genel merkez olarak elimizden geleni yapacağz. Buradan herkes bir sonuç elde 

etmiştir, biz de üzerimize düşen görevi …” 

Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN “… Sendikamz, oradaki 

yetkili sendika seçimleri aynen böyle olmuştur sayn milletvekilleri. İşverenler burada, 1 

metrede sandk var, işçinin eline, “şuna imza atacaksn, şuna oy kullanacaksn.” diye 

vermiş ve bu, sendikayla beraber, birlikte düzenlenmiştir… Dediniz ki: Niye şöyle 

yapmad sendika, niye böyle yapmad? Nasl yapacak sayn milletvekilim? Seçimi beraber 

yapmşlar işverenle, nasl sonra işverene sen şunu söyle yaptn, bu eksik diyecek, nasl 
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yönünde. Yani işverenin bu şekilde bir basks orada söz konusu olmuş mudur?” 

Erkan AKÇAY (Manisa) “…Benim sendika temsilcisi arkadaşlara sormak 

istediğim sorular var. ... Sendika seçimleri nasl yapld? İşçilerin eline zarf ve pusula 

verilerek atldğ ifade edildi, bunu işçilerimiz de söyledi, bu doğru mudur? Nasl yapld 

bu seçimler?...” 

Özgür ÖZEL (Manisa) “… seçimlerde bize inanlmaz ihbarlar geldi, bunu 

kamuoyuyla da paylaştk. 2 tane patron anlaşmş “Sendika yönetimi 5 kişi, başkan kalsn, 

geri kalan 4 taneyi 2-2 biz belirleyelim.” 2’sini İmbat, 2’sini Soma belirliyor. Kime oy 

atacaklar belli. Bundan on gün önce, on beş gün önce bize ihbar geliyor, biz sendika 

yönetimiyle bunu paylaşyoruz. Ben duyarsz kaldklar için kalkp gidiyorum yerlerine 

kadar. Hatta gittiğimde de, bir milletvekili ziyaretinde, bir sendika yönetiminin 

göstermeyeceği bir ilgisizlik, bir kaçma, bir görüşmeme, bir şey söylememe, odadan odaya 

sğnmalar falan, gözümüzün içine bakyorlar. Şunu söyleyin arkadaşlar diyoruz: “Burada 

delege seçimleri yaplacak, sonra da yönetim seçilecek, 2 patron anlaşmş, siz de teslim 

olmuşsunuz, başkan kalacakmş, diğer 4 yönetici bunlar olacakmş.” Bu sorulara cevap 

vermiyorlar, veremiyorlar, devamnda da sanki noterden tasdik ettirmişçesine biz bunlar 

böyle yaşanyor ve oluyor…” 

Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL “…Özgür 

Bey, 10’uncu olağan genel kurulumuz oluşturulacak delege seçimi 15/2/2014 tarihinde 203 

delege müracaatyla, 150 tane delege ve 19 ayr sandk konularak demokratik şekilde 

yapld... Biz müteşebbis heyeti atadğmz zaman, İmbat AŞ’de toplam 5 bin üyemiz var, 

oy kullanma says 1.200. … Soma kömürlerinde sadece 600 kişi kulland. Bunun başnda 

da genel merkez olarak biz durduk. Ben durmadm, Hasan Başkanla, yöreden diye genel 

merkezden arkadaşlar durdu. Tabii, biz bu sendikann daha demokratik bir şekle kavuşmas 

için genel merkez olarak elimizden geleni yapacağz. Buradan herkes bir sonuç elde 

etmiştir, biz de üzerimize düşen görevi …” 

Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN “… Sendikamz, oradaki 

yetkili sendika seçimleri aynen böyle olmuştur sayn milletvekilleri. İşverenler burada, 1 

metrede sandk var, işçinin eline, “şuna imza atacaksn, şuna oy kullanacaksn.” diye 

vermiş ve bu, sendikayla beraber, birlikte düzenlenmiştir… Dediniz ki: Niye şöyle 

yapmad sendika, niye böyle yapmad? Nasl yapacak sayn milletvekilim? Seçimi beraber 

yapmşlar işverenle, nasl sonra işverene sen şunu söyle yaptn, bu eksik diyecek, nasl 
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şikâyet edecek? Bundan dolay sendika şikâyet edemiyor, beraberce yapyorlar yani 

sendika seçimlerini işçinin yapmas lazmken, İş Kanunu da böyle, ahlak da böyle 

gerektirir, vicdan da böyle gerektirir…” 

6.4.2. Soma Eynez Ocağnda Kamu Tarafndan Yaplan Periyodik Denetimlerin 

Değerlendirilmesi 

6.4.2.1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Eynez 

Ocağ İle İlgili Yaptğ Denetim Raporlarnn Değerlendirilmesi  

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan, 3213 Sayl Maden Kanunu ve 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamnda; Karanlk Dere mevkii Eynez 

Köyünde Soma Kömür İşletmeleri AŞ ait Eynez Yeralt Kömür Ocağ, 19.02.2009, 

30.06.2011, 26.01.2012, 06. 02.2013, 26.02.2014 tarihlerinde denetlenmiştir.  

MİGEM tarafndan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Yer Alt Kömür 

Ocağ’nda, 26.02.2014 tarihinde yaplan son denetim raporunda aşağdaki hususlar 

belirtilmiştir: 

•Yer alt ocağnn yer üstüne üç ayr yolla bağlandğ,

•Havalandrmann mekanik olarak yapldğ,

•Ocak içerisinde gaz sensörlerinin olduğu ve merkezî olarak takibinin

yapldğ, 

•Herhangi bir tehlike durumunda yeralt trafosunun otomatik olarak kesildiği,

•Tahkimat sisteminin yeterli olduğu,

•Alev szdrmaz özellikle teçhizatn kullanldğ,

•Maden Kanunu kapsamnda izinlerinin mevcut olduğu,

•Proje açsndan teknik olarak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir

durum olmadğ, 

•Faaliyetlerin projeye uygun yürütüldüğü tespit edilmiştir.
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yönünde. Yani işverenin bu şekilde bir basks orada söz konusu olmuş mudur?” 

Erkan AKÇAY (Manisa) “…Benim sendika temsilcisi arkadaşlara sormak 

istediğim sorular var. ... Sendika seçimleri nasl yapld? İşçilerin eline zarf ve pusula 

verilerek atldğ ifade edildi, bunu işçilerimiz de söyledi, bu doğru mudur? Nasl yapld 

bu seçimler?...” 

Özgür ÖZEL (Manisa) “… seçimlerde bize inanlmaz ihbarlar geldi, bunu 

kamuoyuyla da paylaştk. 2 tane patron anlaşmş “Sendika yönetimi 5 kişi, başkan kalsn, 

geri kalan 4 taneyi 2-2 biz belirleyelim.” 2’sini İmbat, 2’sini Soma belirliyor. Kime oy 

atacaklar belli. Bundan on gün önce, on beş gün önce bize ihbar geliyor, biz sendika 

yönetimiyle bunu paylaşyoruz. Ben duyarsz kaldklar için kalkp gidiyorum yerlerine 

kadar. Hatta gittiğimde de, bir milletvekili ziyaretinde, bir sendika yönetiminin 

göstermeyeceği bir ilgisizlik, bir kaçma, bir görüşmeme, bir şey söylememe, odadan odaya 

sğnmalar falan, gözümüzün içine bakyorlar. Şunu söyleyin arkadaşlar diyoruz: “Burada 

delege seçimleri yaplacak, sonra da yönetim seçilecek, 2 patron anlaşmş, siz de teslim 

olmuşsunuz, başkan kalacakmş, diğer 4 yönetici bunlar olacakmş.” Bu sorulara cevap 

vermiyorlar, veremiyorlar, devamnda da sanki noterden tasdik ettirmişçesine biz bunlar 

böyle yaşanyor ve oluyor…” 

Türk-İş Türkiye Maden İşçileri Sendikas Genel Sekreteri Vedat ÜNAL “…Özgür 

Bey, 10’uncu olağan genel kurulumuz oluşturulacak delege seçimi 15/2/2014 tarihinde 203 

delege müracaatyla, 150 tane delege ve 19 ayr sandk konularak demokratik şekilde 

yapld... Biz müteşebbis heyeti atadğmz zaman, İmbat AŞ’de toplam 5 bin üyemiz var, 

oy kullanma says 1.200. … Soma kömürlerinde sadece 600 kişi kulland. Bunun başnda 

da genel merkez olarak biz durduk. Ben durmadm, Hasan Başkanla, yöreden diye genel 

merkezden arkadaşlar durdu. Tabii, biz bu sendikann daha demokratik bir şekle kavuşmas 

için genel merkez olarak elimizden geleni yapacağz. Buradan herkes bir sonuç elde 

etmiştir, biz de üzerimize düşen görevi …” 

Disk Dev. Maden-Sen Genel Başkan Tayfun GÖRGÜN “… Sendikamz, oradaki 

yetkili sendika seçimleri aynen böyle olmuştur sayn milletvekilleri. İşverenler burada, 1 

metrede sandk var, işçinin eline, “şuna imza atacaksn, şuna oy kullanacaksn.” diye 

vermiş ve bu, sendikayla beraber, birlikte düzenlenmiştir… Dediniz ki: Niye şöyle 

yapmad sendika, niye böyle yapmad? Nasl yapacak sayn milletvekilim? Seçimi beraber 

yapmşlar işverenle, nasl sonra işverene sen şunu söyle yaptn, bu eksik diyecek, nasl 
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şikâyet edecek? Bundan dolay sendika şikâyet edemiyor, beraberce yapyorlar yani 

sendika seçimlerini işçinin yapmas lazmken, İş Kanunu da böyle, ahlak da böyle 

gerektirir, vicdan da böyle gerektirir…” 

6.4.2. Soma Eynez Ocağnda Kamu Tarafndan Yaplan Periyodik Denetimlerin 

Değerlendirilmesi 

6.4.2.1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Eynez 

Ocağ İle İlgili Yaptğ Denetim Raporlarnn Değerlendirilmesi  

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafndan, 3213 Sayl Maden Kanunu ve 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamnda; Karanlk Dere mevkii Eynez 

Köyünde Soma Kömür İşletmeleri AŞ ait Eynez Yeralt Kömür Ocağ, 19.02.2009, 

30.06.2011, 26.01.2012, 06. 02.2013, 26.02.2014 tarihlerinde denetlenmiştir.  

MİGEM tarafndan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Yer Alt Kömür 

Ocağ’nda, 26.02.2014 tarihinde yaplan son denetim raporunda aşağdaki hususlar 

belirtilmiştir: 

•Yer alt ocağnn yer üstüne üç ayr yolla bağlandğ,

•Havalandrmann mekanik olarak yapldğ,

•Ocak içerisinde gaz sensörlerinin olduğu ve merkezî olarak takibinin

yapldğ, 

•Herhangi bir tehlike durumunda yeralt trafosunun otomatik olarak kesildiği,

•Tahkimat sisteminin yeterli olduğu,

•Alev szdrmaz özellikle teçhizatn kullanldğ,

•Maden Kanunu kapsamnda izinlerinin mevcut olduğu,

•Proje açsndan teknik olarak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir

durum olmadğ, 

•Faaliyetlerin projeye uygun yürütüldüğü tespit edilmiştir.
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6.4.2.2. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn İş Sağlğ 

ve Güvenliği Yönünden Soma Kömürleri AŞ Eynez Ocağ ile İlgili Yaptğ Denetim 

Raporlarnn Değerlendirilmesi 

6.4.2.2.1. Teftişler ve Teftişlerde Tespit Edilen Hususlar 

Manisa’nn Soma İlçesi’nde faaliyette bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 

bağl yeralt kömür maden iş yerlerinde İş Teftiş Kurulu Başkanlğ tarafndan 2012- 2014 

yllar arasnda yaplan teftişler ve sonuçlar Tablo 6.4’te gösterilmiştir.  

Tablo 6.4: İTKB Soma Eynez Ocağ Teftiş Sonuçlar 

Teftiş Türü 
Teftiş/Rapor 

Tarihi 

Tespitler/Teftiş Srasnda 

Giderilen Noksan Hususlar 
Sonuç 

Genel 24-26/30.04.2012 9 Noksan/9 Noksan Noksan yok 

Kontrol 15-18/22.10.2012 4 Noksan /4 Noksan Noksan yok 

Programl 06-10/23.05.2013 4 Noksan /4 Noksan Noksan yok 

Programl 04-11/25.11.2013 4 Noksan/4 Noksan Noksan yok 

Programl 13-18/27.03.2014 -/- Noksan yok 

 

A. 24-26.04.2012 tarihlerinde yaplan 30.04.2012 rapor tarihli genel teftişte, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar aşağda sralanmştr: 

1. Mazot varillerinin olduğu yere uyar levhas astrlmştr.  

2. Yangn söndürme tüplerinin kontrolleri yaptrlmştr.  

3. Tahta taşma vagonuna raydan düşmesini engellemek için durdurma 

tamponu yaptrlmştr. 

4. Hidrolik atölyesindeki vincin emniyet mandal taktrlmştr. 

5. Ocak ağz vincinin çalşmasnn durdurulmas için fazla yukarda kalan 

limit şalteri daha aşağ aldrld. 

6. Elektrik panosun önüne yaltkan paspas yerleştirildi. 
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7. Scak demir atölyesinde çalşan işçilere yanmaz önlük ve eldiven

verilmiştir. 

8. Torna tezgâhnda çalşan işçiye korumaya yönelik siperlik yaptrlmştr.

9. Eleme tesisinde bulunan açk tipteki aydnlatma cihazlar kapal tipte

olanlarla değiştirilmiştir. 

Raporun sonuç bölümünde, Bakanlğn 2011/8 sayl genelgesi esaslarna göre 

yaplan genel teftişte kayda değer noksan husus tespit edilmediği belirtilerek yaplacak bir 

işlemin olmadğ ve iş yerinin daha sonraki aylarda teftiş programlarna alnmasnn uygun 

olacağ belirtilmiştir. 

B. 15-18.10.2012 tarihlerinde yaplan 22.10.2012 rapor tarihli kontrol teftişinde, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar aşağda sralanmştr: 

1. Yeralt kömür ocağnn B panosu hava giriş ksmndaki elektrik panosunun

kablo giriş bölgesinin contas taktrlarak kablo girişleri ex-proof hâle getirtilmiştir. 

2. Yer alt kömür ocağnn B panosundaki 2’nci Konveyör bandnn

çalşmayan sivici ve emniyet teli çalşr hâle getirilmiştir. 

3. Yer alt kömür ocağnn 4. Bant boyunda çalşan haval dalgç pompann

bulunduğu bölgeye platform yaptrlmştr. 

4. Yeralt kömür ocağnda trafonun bulunduğu bölüme kilitli demir kap

yaptrlmştr. 

Raporun sonuç bölümünde, Bakanlğn 2011/8 sayl genelgesi esaslarna göre 

yaplan genel teftişte kayda değer noksan husus tespit edilmediği belirtilerek yaplacak bir 

işlemin olmadğ ve iş yerinin daha sonraki aylarda teftiş programlarna alnmasnn uygun 

olacağ belirtilmiştir. 

C. 16-10.05.2013 tarihlerinde yaplan 23.05.2013 rapor tarihli programl teftişte teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar ile baz diğer 

hususlar aşağda sralanmştr: 

- Teftiş srasnda işveren tarafndan giderilen noksan hususlar; 

1. İşyeri yer alt ve yer üstünde bulunan bütün konveyörlerin çalşmaya

başlamadan önce sesli ikaz sistemleri tamamlatlarak sinyal süreleri uzattrld. 

2. Lastik tekerlekli yükleyicilerin geri sinyal düdükleri yaptrld.
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6.4.2.2. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nn İş Sağlğ 

ve Güvenliği Yönünden Soma Kömürleri AŞ Eynez Ocağ ile İlgili Yaptğ Denetim 

Raporlarnn Değerlendirilmesi 

6.4.2.2.1. Teftişler ve Teftişlerde Tespit Edilen Hususlar 

Manisa’nn Soma İlçesi’nde faaliyette bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 

bağl yeralt kömür maden iş yerlerinde İş Teftiş Kurulu Başkanlğ tarafndan 2012- 2014 

yllar arasnda yaplan teftişler ve sonuçlar Tablo 6.4’te gösterilmiştir.  

Tablo 6.4: İTKB Soma Eynez Ocağ Teftiş Sonuçlar 

Teftiş Türü 
Teftiş/Rapor 

Tarihi 

Tespitler/Teftiş Srasnda 

Giderilen Noksan Hususlar 
Sonuç 

Genel 24-26/30.04.2012 9 Noksan/9 Noksan Noksan yok 

Kontrol 15-18/22.10.2012 4 Noksan /4 Noksan Noksan yok 

Programl 06-10/23.05.2013 4 Noksan /4 Noksan Noksan yok 

Programl 04-11/25.11.2013 4 Noksan/4 Noksan Noksan yok 

Programl 13-18/27.03.2014 -/- Noksan yok 

 

A. 24-26.04.2012 tarihlerinde yaplan 30.04.2012 rapor tarihli genel teftişte, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar aşağda sralanmştr: 

1. Mazot varillerinin olduğu yere uyar levhas astrlmştr.  

2. Yangn söndürme tüplerinin kontrolleri yaptrlmştr.  

3. Tahta taşma vagonuna raydan düşmesini engellemek için durdurma 

tamponu yaptrlmştr. 

4. Hidrolik atölyesindeki vincin emniyet mandal taktrlmştr. 

5. Ocak ağz vincinin çalşmasnn durdurulmas için fazla yukarda kalan 

limit şalteri daha aşağ aldrld. 

6. Elektrik panosun önüne yaltkan paspas yerleştirildi. 
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7. Scak demir atölyesinde çalşan işçilere yanmaz önlük ve eldiven

verilmiştir. 

8. Torna tezgâhnda çalşan işçiye korumaya yönelik siperlik yaptrlmştr.

9. Eleme tesisinde bulunan açk tipteki aydnlatma cihazlar kapal tipte

olanlarla değiştirilmiştir. 

Raporun sonuç bölümünde, Bakanlğn 2011/8 sayl genelgesi esaslarna göre 

yaplan genel teftişte kayda değer noksan husus tespit edilmediği belirtilerek yaplacak bir 

işlemin olmadğ ve iş yerinin daha sonraki aylarda teftiş programlarna alnmasnn uygun 

olacağ belirtilmiştir. 

B. 15-18.10.2012 tarihlerinde yaplan 22.10.2012 rapor tarihli kontrol teftişinde, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar aşağda sralanmştr: 

1. Yeralt kömür ocağnn B panosu hava giriş ksmndaki elektrik panosunun

kablo giriş bölgesinin contas taktrlarak kablo girişleri ex-proof hâle getirtilmiştir. 

2. Yer alt kömür ocağnn B panosundaki 2’nci Konveyör bandnn

çalşmayan sivici ve emniyet teli çalşr hâle getirilmiştir. 

3. Yer alt kömür ocağnn 4. Bant boyunda çalşan haval dalgç pompann

bulunduğu bölgeye platform yaptrlmştr. 

4. Yeralt kömür ocağnda trafonun bulunduğu bölüme kilitli demir kap

yaptrlmştr. 

Raporun sonuç bölümünde, Bakanlğn 2011/8 sayl genelgesi esaslarna göre 

yaplan genel teftişte kayda değer noksan husus tespit edilmediği belirtilerek yaplacak bir 

işlemin olmadğ ve iş yerinin daha sonraki aylarda teftiş programlarna alnmasnn uygun 

olacağ belirtilmiştir. 

C. 16-10.05.2013 tarihlerinde yaplan 23.05.2013 rapor tarihli programl teftişte teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar ile baz diğer 

hususlar aşağda sralanmştr: 

- Teftiş srasnda işveren tarafndan giderilen noksan hususlar; 

1. İşyeri yer alt ve yer üstünde bulunan bütün konveyörlerin çalşmaya

başlamadan önce sesli ikaz sistemleri tamamlatlarak sinyal süreleri uzattrld. 

2. Lastik tekerlekli yükleyicilerin geri sinyal düdükleri yaptrld.
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3. Ateşçiler için anti statik elbise aldrld. 

4. Monoray galeride iken galeriye girmek yasaktr ikaz levhalar astrld. 

- İşyerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden yaplan programl teftişte noksan husus 

tespit edilmemiştir. 

- Yaplan denetim srasnda iş yeri yetkilileri ile iş yerinde çalşan teknik elemanlara 

ve yer alt ve yer üstünde çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği yönünden uyulmas 

gerekli hususlarla ilgili bilgilendirmeler yaplmştr.  

- Rapor’un “Sonuç” bölümünde, Bakanlğ’nn 2013/4 sayl genelge ve İç Emri 

(İSG) gereği “Yeralt Kömür İşletmesinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönünden Risk 

Esasl Programl Teftiş” kapsamnda yaplan teftişte noksan hususa rastlanmamas 

nedeniyle müfettişler tarafndan yaplacak bir işlem olmadğ belirtilmiştir. 

D. 04-11.11.2013 tarihlerinde yaplan 25.11.2013 rapor tarihli programl teftişte, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar ile baz diğer 

hususlar aşağda sralanmştr: 

- Teftiş srasnda işveren tarafndan giderilen noksan hususlar; 

1. Elektrik panolarnda etiketleme-kilitleme sistemleri yaptrld. 

2. Lastik tekerlekli yükleyicilerin geri sinyal düdükleri yaptrld.  

3. Acil toplanma yeri levhas uygun yere astrld. 

4. Yer üstünde hz snrlayc ikaz levhalar astrld. 

- İşyerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden yaplan programl teftişte noksan husus 

tespit edilmemiştir. 

- Yaplan denetim srasnda iş yeri yetkilileri ile iş yerinde çalşan teknik elemanlara 

ve yer alt ve yer üstünde çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği yönünden uyulmas 

gerekli hususlarla ilgili bilgilendirmeler yaplmştr.- Raporun sonuç bölümünde, 

Bakanlğ’nn 2013/4 sayl genelge ve İç Emri (İSG) gereği “Yeralt Kömür 

İşletmesinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönünden Risk Esasl Programl Teftiş” 

kapsamnda yaplan teftişte noksan hususa rastlanmamas nedeniyle müfettişler 

tarafndan yaplacak bir işlem olmadğ belirtilmiştir. 

E.  13, 14, 17, 18.03.2014 tarihlerinde yaplan 27.03.2014 rapor tarihli programl teftişte 

tespit edilen hususlar aşağda sralanmştr: 
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- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn 2013/4 sayl genelgesi, iş teftişi rehberi 

ve 19.02.2012/1242 sayl İç Emir gereği iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

“Madenlerde Risk Esasl Programl Teftiş” kapsamnda programl teftiş yaplmş ve 

noksan husus tespit edilmemiştir. 

6.4.2.2.2. Denetimin Değerlendirilmesi 

Teftişlerin Kapsam ve Amac: 

ILO’nun sanayi ve ticarette iş denetimi hakkndaki 81 sayl uluslararas 

sözleşmesinde, iş yerlerinin sk ve özenli bir biçimde denetlenmesi gerektiği, 161 sayl 

sözleşmesinde ise, iş sağlğ hizmetlerinin ne şekilde oluşturulmas gerektiğini belirtirken 

bunun mevzuat veya toplu sözleşmeler yahut yetkili makamn ilgili işçi ve işverenlerin 

temsilcisi olan kuruluşlara danşarak belirlediği herhangi bir şekilde yaplacağn 

belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle işverenin iç denetim sistemini oluşturmasna işaret 

edilmektedir. En iyi denetim, iş yerlerindeki sürekli denetim olan iç denetimdir.  

İş müfettişlerinin çalşma ortamna yönelik tespitleri mevcut mevzuat çerçevesinde 

ve teftiş süresince yaptklar gözlemler ve incelemeler ile snrldr. Oysaki özellikle yer 

alt kömür madenciliğinde iş yeri çalşma ortam yaşayan canl bir organizmadr ve bu 

ortam sürekli değişmektedir. Bu nedenle teftişlerde mevzuata uygun durumun tespit 

edilmesi, o iş yerinin teftişlerden sonra da iş sağlğ ve güvenliği yönünden uygun olarak 

işletileceği anlam taşmamaktadr. İşyerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinde istikrar için asl 

olan işveren tarafndan oluşturulan iç denetim sisteminin iyi oturtulmas ve işlemesidir.  

            Programl Teftişlerde Uygulanan Yöntem: 

Teftişler Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn genelgeleri, iş teftiş rehberi ve 

iç emirler gereği yaplmaktadr. 

Soma Eynez Ocağ’nda 2013 ylndan itibaren yaplan teftişler iki aşamal olarak 

uygulanmştr. Birinci aşamada; iş yerlerinde mevzuata aykrlklar tespit edilerek bu 

hususlarn giderilmesi için süre verilmiştir. İkinci aşamada ise, birinci aşamada teftişte 

tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilmiş ve devam eden mevzuata 

aykrlklar için mevzuat çerçevesinde idari yaptrm uygulanmştr. 

           Teftişlerin Süresi: 

Soma Eynez Ocağ’nda yaplan son teftişin dört iş günü (toplamda alt gün) 

sürdüğü görülmektedir. Ayn teftiş heyetinin 10,11,12.03.2014 tarihlerinde Merkez 
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3. Ateşçiler için anti statik elbise aldrld. 

4. Monoray galeride iken galeriye girmek yasaktr ikaz levhalar astrld. 

- İşyerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden yaplan programl teftişte noksan husus 

tespit edilmemiştir. 

- Yaplan denetim srasnda iş yeri yetkilileri ile iş yerinde çalşan teknik elemanlara 

ve yer alt ve yer üstünde çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği yönünden uyulmas 

gerekli hususlarla ilgili bilgilendirmeler yaplmştr.  

- Rapor’un “Sonuç” bölümünde, Bakanlğ’nn 2013/4 sayl genelge ve İç Emri 

(İSG) gereği “Yeralt Kömür İşletmesinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönünden Risk 

Esasl Programl Teftiş” kapsamnda yaplan teftişte noksan hususa rastlanmamas 

nedeniyle müfettişler tarafndan yaplacak bir işlem olmadğ belirtilmiştir. 

D. 04-11.11.2013 tarihlerinde yaplan 25.11.2013 rapor tarihli programl teftişte, teftiş 

srasnda tespit edilen ve işveren tarafndan giderilen noksan hususlar ile baz diğer 

hususlar aşağda sralanmştr: 

- Teftiş srasnda işveren tarafndan giderilen noksan hususlar; 

1. Elektrik panolarnda etiketleme-kilitleme sistemleri yaptrld. 

2. Lastik tekerlekli yükleyicilerin geri sinyal düdükleri yaptrld.  

3. Acil toplanma yeri levhas uygun yere astrld. 

4. Yer üstünde hz snrlayc ikaz levhalar astrld. 

- İşyerinde iş sağlğ ve güvenliği yönünden yaplan programl teftişte noksan husus 

tespit edilmemiştir. 

- Yaplan denetim srasnda iş yeri yetkilileri ile iş yerinde çalşan teknik elemanlara 

ve yer alt ve yer üstünde çalşanlara, iş sağlğ ve güvenliği yönünden uyulmas 

gerekli hususlarla ilgili bilgilendirmeler yaplmştr.- Raporun sonuç bölümünde, 

Bakanlğ’nn 2013/4 sayl genelge ve İç Emri (İSG) gereği “Yeralt Kömür 

İşletmesinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönünden Risk Esasl Programl Teftiş” 

kapsamnda yaplan teftişte noksan hususa rastlanmamas nedeniyle müfettişler 

tarafndan yaplacak bir işlem olmadğ belirtilmiştir. 

E.  13, 14, 17, 18.03.2014 tarihlerinde yaplan 27.03.2014 rapor tarihli programl teftişte 

tespit edilen hususlar aşağda sralanmştr: 
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- Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğnn 2013/4 sayl genelgesi, iş teftişi rehberi 

ve 19.02.2012/1242 sayl İç Emir gereği iş sağlğ ve güvenliği yönünden 

“Madenlerde Risk Esasl Programl Teftiş” kapsamnda programl teftiş yaplmş ve 

noksan husus tespit edilmemiştir. 

6.4.2.2.2. Denetimin Değerlendirilmesi 

Teftişlerin Kapsam ve Amac: 

ILO’nun sanayi ve ticarette iş denetimi hakkndaki 81 sayl uluslararas 

sözleşmesinde, iş yerlerinin sk ve özenli bir biçimde denetlenmesi gerektiği, 161 sayl 

sözleşmesinde ise, iş sağlğ hizmetlerinin ne şekilde oluşturulmas gerektiğini belirtirken 

bunun mevzuat veya toplu sözleşmeler yahut yetkili makamn ilgili işçi ve işverenlerin 

temsilcisi olan kuruluşlara danşarak belirlediği herhangi bir şekilde yaplacağn 

belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle işverenin iç denetim sistemini oluşturmasna işaret 

edilmektedir. En iyi denetim, iş yerlerindeki sürekli denetim olan iç denetimdir.  

İş müfettişlerinin çalşma ortamna yönelik tespitleri mevcut mevzuat çerçevesinde 

ve teftiş süresince yaptklar gözlemler ve incelemeler ile snrldr. Oysaki özellikle yer 

alt kömür madenciliğinde iş yeri çalşma ortam yaşayan canl bir organizmadr ve bu 

ortam sürekli değişmektedir. Bu nedenle teftişlerde mevzuata uygun durumun tespit 

edilmesi, o iş yerinin teftişlerden sonra da iş sağlğ ve güvenliği yönünden uygun olarak 

işletileceği anlam taşmamaktadr. İşyerlerinde iş sağlğ ve güvenliğinde istikrar için asl 

olan işveren tarafndan oluşturulan iç denetim sisteminin iyi oturtulmas ve işlemesidir.  

            Programl Teftişlerde Uygulanan Yöntem: 

Teftişler Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn genelgeleri, iş teftiş rehberi ve 

iç emirler gereği yaplmaktadr. 

Soma Eynez Ocağ’nda 2013 ylndan itibaren yaplan teftişler iki aşamal olarak 

uygulanmştr. Birinci aşamada; iş yerlerinde mevzuata aykrlklar tespit edilerek bu 

hususlarn giderilmesi için süre verilmiştir. İkinci aşamada ise, birinci aşamada teftişte 

tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilmiş ve devam eden mevzuata 

aykrlklar için mevzuat çerçevesinde idari yaptrm uygulanmştr. 

           Teftişlerin Süresi: 

Soma Eynez Ocağ’nda yaplan son teftişin dört iş günü (toplamda alt gün) 

sürdüğü görülmektedir. Ayn teftiş heyetinin 10,11,12.03.2014 tarihlerinde Merkez 
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(Atabacas) Ocak Yer Alt Kömür İşletmesi’nin ve 19,20,21.03.2014 tarihlerinde de Işklar 

Yer Alt Kömür İşletmesi’nin Yer Alt ve Yer Üstü Maden İş Yerlerinin teftişlerini 

yaptklar Komisyon’umuza sunulan Raporlardan anlaşlmaktadr. İş müfettişlerine 

görevler aylk olarak verilmektedir. İş teftiş rehberine göre, iş müfettişlerinin verilen 

görevleri rapor yazm dâhil görevde belirtilen ay içinde tamamlanmas esastr.  

            Mevzuat: 

İş müfettişleri mevcut mevzuat çerçevesinde teftişlerini gerçekleştirmek ile 

sorumludurlar. Mevzuat ile ilgili sorunlar ise Raporun 9.6.1 Bölümü’nde detayl olarak 

işlenmiştir. 

           Durum Tespiti: 

İş müfettişleri teftiş süresince çalşma ortam ile ilgili durum tespiti yapmaktadrlar. 

Örneğin müfettiş geldiğinde gaz alglama ve alarm sistemleri yerinde ve uygun şekilde 

çalşr durumdaysa ve okunan değerlerde bir sorun yoksa tutanağa konu ile ilgili olumsuz 

bir husus yazlmaz. Güvenliğin sürdürebilir olmas için, işveren tarafndan oluşturulan, iç 

denetim mekanizmasnn bu sisteminin 365 gün uygun yerlerde olduğunun ve uygun 

şekilde çalştrldğnn kontrolünü yapmas gerekmektedir.  

Komisyon’un 18.11.2014 tarihli toplantsnda konuya ilişkin aşağdaki ifadeler yer 

almştr. 

Özgür ÖZEL (Manisa): “…Müfettiş saymzda bir eksik olmasayd, her şey tamam 

olsayd, bu 18 eksikten sonra kontrole on bir ay değil de kaç gün sonra gitmeniz lazm?” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “Bir saat sonra Sayn Vekilim. Bir saat 

sonra bile o tespit edilenin gözlenmesi, denetlenmesi, izlenmesi gerekir. O nedenle…” 

Özgür ÖZEL (Manisa): “Ama yani bir saat olmaz mesela bir şey alacak falan.” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “Sayn Vekilim açklamama izin verin. 

Maden iş yerleri özellikle yer alt kömür işleri sürekli olarak takip edilmesi gereken iş 

yerleridir. Yani bir maden işletmesini herhangi bir iş yerinden ayran temel özellik o 

maden iş yerinin sürekli olarak değiştiğidir. Soma kazasn sizler de incelediniz, günlük 

üretim burada 10 bin tondu. 10 bin ton şu demek: 10 metre yüksekliğinde, 10 metre 

genişliğinde ve 70 metre uzunluğunda bir hacim demek yani günlük olarak işletmeden 

çkarlan kömür yer değişim miktar bu kadar. Dolaysyla, bir yer alt kömür işletmesinin 

sürekli olarak izlenmesi gerekir. O nedenle bu iş yerlerinde sürekli olarak uzman 
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bulundurulmas gerekir, vardiyalarda iş güvenliğiyle ilgili gözetim denetimlerinin sürekli 

olarak yerine getirilmesi gerekir. Bahsettiğim konu bu denetimin müfettiş tarafndan bir 

saat sonra yaplmas değildir.” 

Özgür ÖZEL (Manisa): “Onu anladm.” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “ Bahsettiğim konu, bir maden 

işverenin ya da herhangi bir işverenin yaptğ işin tehlikelerinin farknda olup o tehlikelerle 

ilgili önlemlerin ne derece alnp alnmadğn sürekli olarak izleme, gözetleme, denetleme 

görevidir, bir iç denetim mekanizmasdr. Bu söylediğim şey de herhangi bir yer alt kömür 

işletmesinde diğer işletmelere göre çok daha sk takip edilmesi gerekir.” 

            Aldatmaya Yönelik Faaliyetler: 

Komisyon tutanaklarnda, teftişlerde uygun olmayan çalşma alanlarnn 

barajlanmak, uygun olmayan ekipmanlarn ise gömülmek sureti ile gizlendiği gibi 

durumlar beyan edilmiştir. 

Komisyon’un 18.11.2014 tarihli toplantsnda bu durum ile ilgili Komisyon üyesi 

Özgür ÖZEL ve İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER arasnda aşağdaki konuşma 

geçmektedir; 

Özgür ÖZEL (Manisa) : “…Öncelikle şöyle bir şey anlaşlyor: Yani mevzuatta 

böyle bir eksik mi var diye soruyorum? Yani müfettişin karşsna baraj koy, istersen 

arkasnda atom bombas imal et, müfettiş bir şey yapamyor, öyle mi durum? Birincisi bu. 

Çünkü bir baraj var, arkaya bakamyorsunuz, adam orada yer altn köstebek gibi her taraf 

oymuş oymuş kazann şartlarn hazrlamş ve baraj da işveren koyuyor. Ondan baraj 

yapp arkasnda atom bombas imal etsen eli kolu bağl gibi anladm müfettişin…” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “…Efendim, ilk soruyla ilgili, 

barajlarla ilgili durum: Şu andaki mevcut maden işlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliğine göre, evet, böyle bir baraj bir tehlike durumunda yaplmas gerekir ve eğer 

baraj gerçekten bir tehlike durumunda yaplmşsa o işverenin doğru yaptğ bir çalşmadr. 

… Bizim teftişlerimizde karşlaştğmz durum da orada bir tehlike olduğu ile ilgili ama

işverenin, eğer orada bir tehlike yok ise ve bir müfettişi aldatma gayesiyle yapmş olduğu 

bir durum varsa son derece riskli bir şeydir o baraj krp arkasn görebilmek isteği hatta 

krma talebi ve krma operasyonu çünkü arkada gerçekten bir tehlike olabilir ve hiç 

beklemediğimiz sonuçlara bizi getirebilir…” 
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(Atabacas) Ocak Yer Alt Kömür İşletmesi’nin ve 19,20,21.03.2014 tarihlerinde de Işklar 

Yer Alt Kömür İşletmesi’nin Yer Alt ve Yer Üstü Maden İş Yerlerinin teftişlerini 

yaptklar Komisyon’umuza sunulan Raporlardan anlaşlmaktadr. İş müfettişlerine 

görevler aylk olarak verilmektedir. İş teftiş rehberine göre, iş müfettişlerinin verilen 

görevleri rapor yazm dâhil görevde belirtilen ay içinde tamamlanmas esastr.  

            Mevzuat: 

İş müfettişleri mevcut mevzuat çerçevesinde teftişlerini gerçekleştirmek ile 

sorumludurlar. Mevzuat ile ilgili sorunlar ise Raporun 9.6.1 Bölümü’nde detayl olarak 

işlenmiştir. 

           Durum Tespiti: 

İş müfettişleri teftiş süresince çalşma ortam ile ilgili durum tespiti yapmaktadrlar. 

Örneğin müfettiş geldiğinde gaz alglama ve alarm sistemleri yerinde ve uygun şekilde 

çalşr durumdaysa ve okunan değerlerde bir sorun yoksa tutanağa konu ile ilgili olumsuz 

bir husus yazlmaz. Güvenliğin sürdürebilir olmas için, işveren tarafndan oluşturulan, iç 

denetim mekanizmasnn bu sisteminin 365 gün uygun yerlerde olduğunun ve uygun 

şekilde çalştrldğnn kontrolünü yapmas gerekmektedir.  

Komisyon’un 18.11.2014 tarihli toplantsnda konuya ilişkin aşağdaki ifadeler yer 

almştr. 

Özgür ÖZEL (Manisa): “…Müfettiş saymzda bir eksik olmasayd, her şey tamam 

olsayd, bu 18 eksikten sonra kontrole on bir ay değil de kaç gün sonra gitmeniz lazm?” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “Bir saat sonra Sayn Vekilim. Bir saat 

sonra bile o tespit edilenin gözlenmesi, denetlenmesi, izlenmesi gerekir. O nedenle…” 

Özgür ÖZEL (Manisa): “Ama yani bir saat olmaz mesela bir şey alacak falan.” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “Sayn Vekilim açklamama izin verin. 

Maden iş yerleri özellikle yer alt kömür işleri sürekli olarak takip edilmesi gereken iş 

yerleridir. Yani bir maden işletmesini herhangi bir iş yerinden ayran temel özellik o 

maden iş yerinin sürekli olarak değiştiğidir. Soma kazasn sizler de incelediniz, günlük 

üretim burada 10 bin tondu. 10 bin ton şu demek: 10 metre yüksekliğinde, 10 metre 

genişliğinde ve 70 metre uzunluğunda bir hacim demek yani günlük olarak işletmeden 

çkarlan kömür yer değişim miktar bu kadar. Dolaysyla, bir yer alt kömür işletmesinin 

sürekli olarak izlenmesi gerekir. O nedenle bu iş yerlerinde sürekli olarak uzman 
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bulundurulmas gerekir, vardiyalarda iş güvenliğiyle ilgili gözetim denetimlerinin sürekli 

olarak yerine getirilmesi gerekir. Bahsettiğim konu bu denetimin müfettiş tarafndan bir 

saat sonra yaplmas değildir.” 

Özgür ÖZEL (Manisa): “Onu anladm.” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “ Bahsettiğim konu, bir maden 

işverenin ya da herhangi bir işverenin yaptğ işin tehlikelerinin farknda olup o tehlikelerle 

ilgili önlemlerin ne derece alnp alnmadğn sürekli olarak izleme, gözetleme, denetleme 

görevidir, bir iç denetim mekanizmasdr. Bu söylediğim şey de herhangi bir yer alt kömür 

işletmesinde diğer işletmelere göre çok daha sk takip edilmesi gerekir.” 

            Aldatmaya Yönelik Faaliyetler: 

Komisyon tutanaklarnda, teftişlerde uygun olmayan çalşma alanlarnn 

barajlanmak, uygun olmayan ekipmanlarn ise gömülmek sureti ile gizlendiği gibi 

durumlar beyan edilmiştir. 

Komisyon’un 18.11.2014 tarihli toplantsnda bu durum ile ilgili Komisyon üyesi 

Özgür ÖZEL ve İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER arasnda aşağdaki konuşma 

geçmektedir; 

Özgür ÖZEL (Manisa) : “…Öncelikle şöyle bir şey anlaşlyor: Yani mevzuatta 

böyle bir eksik mi var diye soruyorum? Yani müfettişin karşsna baraj koy, istersen 

arkasnda atom bombas imal et, müfettiş bir şey yapamyor, öyle mi durum? Birincisi bu. 

Çünkü bir baraj var, arkaya bakamyorsunuz, adam orada yer altn köstebek gibi her taraf 

oymuş oymuş kazann şartlarn hazrlamş ve baraj da işveren koyuyor. Ondan baraj 

yapp arkasnda atom bombas imal etsen eli kolu bağl gibi anladm müfettişin…” 

İTKB İş Başmüfettişi Mustafa İlkan ÖZER: “…Efendim, ilk soruyla ilgili, 

barajlarla ilgili durum: Şu andaki mevcut maden işlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği 

Yönetmeliğine göre, evet, böyle bir baraj bir tehlike durumunda yaplmas gerekir ve eğer 

baraj gerçekten bir tehlike durumunda yaplmşsa o işverenin doğru yaptğ bir çalşmadr. 

… Bizim teftişlerimizde karşlaştğmz durum da orada bir tehlike olduğu ile ilgili ama

işverenin, eğer orada bir tehlike yok ise ve bir müfettişi aldatma gayesiyle yapmş olduğu 

bir durum varsa son derece riskli bir şeydir o baraj krp arkasn görebilmek isteği hatta 

krma talebi ve krma operasyonu çünkü arkada gerçekten bir tehlike olabilir ve hiç 

beklemediğimiz sonuçlara bizi getirebilir…” 
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Müfettişleri aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunulmas, bu faaliyette bulunanlar 

ve bunlara göz yumanlar tarafndan çalşanlarn hayatnn riske atlmas demektir.  

            İfade Alm: 

Soma Eynez Ocağ’nda çalşanlarn iş sağlğ ve güvenli ve mesleki eğitimlerinin 

usulüne uygun verilmediği ortaya çkmştr. Ancak Müfettişlerin tutanaklarnda bu konu ile 

ilgili bir tespit bulunmamaktadr.  

İş müfettişleri çalşanlarn iş sağlğ ve güvenliği ve mesleki eğitimlerini alp 

almadklarn düzenlenen belge ve tutanaklar ile aldklar ifadeler doğrultusunda 

incelemektedirler. İşveren teftiş sonucu ile ilgili mahkemeye itiraz etmesi durumunda, iş 

müfettişi tarafndan düzenlenen rapora ve ifadelere ulaşabilmektedir. Bu durum da 

çalşanlar tarafndan bilinmektedir. Dolays ile çalşanlar (tekniker ve mühendisler de 

dâhil) iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili olumsuzluklar ile ilgili, iş güvencelerinin olmamas 

ve işten çkarlmalar durumunda havzadaki diğer maden iş yerlerinde iş bulamayacak 

olmalar endişesiyle iş müfettişlerine yazl ifade vermekten kaçnmaktadrlar. Eğitim vb. 

konularda belge üzerinde her şeyin tamam görülmesi ve çalşanlardan aksi bir ifadenin 

alnamamas durumunda, iş müfettişinin farkl yönde kanaati oluşsa dahi kanaatini 

destekler ifade gibi bir delilin olmamas durumunda iş müfettişi herhangi bir işlem 

yapamamaktadr.  

Tutanak ve Rapor: 

Teftiş sonunda iş müfettişlerince iş yerinde düzenlenen tutanak ve tutanağa bağl 

kalnarak yazlan raporlar iş teftiş rehberindeki formatlara uygun olarak düzenlenmektedir. 

Bu rehberde İş sağlğ ve güvenliği yönünden yaplan teftişlerde teftiş kapsamnda tespit 

edilen noksan hususlardan teftiş srasnda giderilenler ve varsa giderilmeyenlerin tespit 

tutanağna alnmas yazlmaktadr. 

6.5. ALTINCI BÖLÜM KAYNAKÇA 

Akn, L., (2012), “Sendikalarn İş Sağlğ ve Güvenliğinin Sağlanmasna 

Katks”, Çalşma ve Toplum, s.121 

Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu 08/06/2011 tarih ve 2011/3 sayl 

Araştrma ve İnceleme Raporu 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR 

Türk madencilik tarihinin en büyük kazas olan Soma Kazasn araştrma açsndan 

dünyada ve Türkiyede meydana gelmiş baz büyük yeralt kömür ocağ kazalar hakknda 

bilgi verilmesi; Soma Eynez Ocağ Kazasnn değerlendirilmesine katk sunacaktr.  

7.1. TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ÖNEMLİ MADEN KAZALARI  

7.1.1. Dünyadaki Önemli Maden Kazalar  

Madencilikte meydana gelen kazalar çok büyük oranda kömür işletmelerinde 

görülmekte olup, kaza nedenleri arasnda patlamalar ön plana çkmaktadr. Dünyadaki bu 

durumu yanstan bir şekilde ülkemizde de kömür işletmelerinde çok sayda can kaybna yol 

açan maden kazalar yaşanmştr. Tablo7.1’de dünyada son 30 ylda gerçekleşen ve 50’nin 

üzerinde can kaybna sebebiyet veren maden kazalar verilmektedir. 

Tablo 7.1 Dünyada Son 30 Ylda Gerçekleşmiş ve 50’nin Üzerinde Can Kaybna 
Sebebiyet Veren Kazalar 

Yl Ülke Kaza Nedeni Ölüm Says Maden Türü 

1985 İtalya Göçük 268 Florit 

1986 Güney Afrika  Yangn 177  

1990 Bosna Hersek Patlama  180 Kömür 

1991  Çin  147  

1992 Türkiye (Kozlu) Patlama  263 Kömür 

1995 Güney Afrika Asansör Düşmesi 105 Altn 

2000 Çin  159  

2000 Çin Göçük 100  

2001 Çin Su Baskn 200  
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2001 Çin Patlama 150 

2002 Çin 124 Altn 

2004 Çin 148 Kömür 

2004 Çin Patlama  166 Kömür 

2005 Çin Patlama 214 Kömür 

2005 Çin Su Baskn 123 Kömür 

2005 Çin Patlama 134 Kömür 

2005 Çin Patlama  Kömür 

2007 Rusya Patlama 108 Kömür 

2007 Çin Su Baskn 181 Kömür 

2007 Ukrayna Patlama 101 Kömür 

2007 Çin 105 Kömür 

2008 Çin Göçük 254 

2009 Çin  Patlama 104 Kömür 

Aşağda ABD’de kömür madenlerinde yaşanmş ve kaza sonras araştrma raporlar 

hakknda hazrlanan baz maden kazalarndan örnekler verilmektedir. 

a) 1968 Farmington Bat Virginia Consol No 9 Madeninde Meydana Gelen Kaza:

Kaza 20 Kasm 1968 tarihinde sabah saat 5:30 sralarnda meydana gelen kazada, 99 

kişinin olduğu vardiyada 78 madenci hayatn kaybetmiştir. Patlama yaklaşk 20 km 

mesafeden duyulmuş, patlamalar ve ocaktan çkan yoğun duman 10 gün boyunca 

aralklarla devam etmiştir. Kazann hemen ardndan, sağ kalan 21 işçiyle telefonla bağlant 

kurularak işçiler kuyu dibinden yukar çekilmişlerdir. Ocakta yaşam şansnn olmadğna 

karar verilerek, 30 Kasmda ocak betonlanarak kapatlmştr. 1969 Eylül aynda, yani 

yaklaşk bir sene sonra ocak tekrar açlarak cesetlere ulaşlmaya çalşlmştr. Ancak 
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ocaktaki büyük deformasyon nedeniyle cesetlere ulaşlmas ve çkartlmas 10 yl gibi uzun 

bir süreç almştr. On yl sonra 59 madencinin cesedine ulaşlmştr. Ancak 19 madenciye 

ulaşlamamştr.  

Soruşturma ocaktaki büyük tahribat yüzünden tamamlanamamş olmasna rağmen 

MSHA tarafndan bir rapor hazrlanmştr. Gerçek sebep hiçbir zaman saptanamamakla 

birlikte, patlamay yetersiz havalandrma, yetersiz metan ve kömür tozu kontrolünün ve 

yetersiz metan testinin tetiklediği düşünülmektedir.  

b) 2002 Quecreek madeni kazas: 

Kömür sahas ve işletmesi ile ilgili bilgi: Kömür ocağ ABD Pensilvanya’da 

bulunmaktadr. Kömür damar kalnlğ 90-155 cm arasnda değişmekte ve % 3-4 arasnda 

bir eğime sahiptir. Ocağn 4 giriş galerisi vardr. Havalandrma için 1700 m3/dk hava 

kullanlmaktadr. Ocakta metan gaz görülmemektedir. Yer altnda 56 personel 

çalşmaktadr. Kaza öncesi günlük 2500 ton üretim yaplmakta, yllk üretim planlamas 

600.000 tondur.  

Maden Sağlğ ve Güvenliği Birimi (MSHA) tarafndan yaplan son olağan denetim 

12.06.2002 tamamlanmştr. MSHA firmaya 03.05.2001 tarihine kadar ilgili yasa 

gereğince, 7 adet önem arz eden 22 adet uyar göndermiştir. Sonraki olağan denetim ise 

01.07.2002 tarihinde başlanmş ve denetim devam ederken 24.07.2002 tarihinde kaza 

meydana gelmiştir. 

Quecreek 1 ocağ duvardan tabandan gelen su nedeni ile genel olarak nemli bir ocak 

şeklinde tanmlanmş olup su tahliyesinin gerekli olduğu kaytlara geçmiştir. Birkaç pompa 

ile su bir yer alt havuzuna oradan da yer üstüne pompalanmaktadr. 

Quacreek 1 madeni ruhsat snrnda bulunan eski bir ocak olan Harrison ocağnda su 

bulunmaktadr. Bu eski ocak 1913 ylnda açlmş ve 1963 ylna kadar çalşmştr. 

Kaza: Quecreek 1 noluocağnda 24.07.2002 tarihinde saat 20:45’te su basknndan 

kaynaklanan, ölümle sonuçlanmayan kaza meydana gelmiştir. Suocağa, 1856,8 kotundaki 

eski terk edilmiş ocak olan Harrison kömür ocağndan, Quecreek 1 nolu Ocağ’nn sol-1 

ksmnn 1835,2� kotundaki 6 nolu taban yolundan basmştr.  

Sol-1 ekibinin tamam(9 kişi) kaçmaya çalşmş fakat bu bölümün pano ağz 

tamamen su altnda kaldğ için başaramamş ve 76-78 saat ocakta su seviyesinin üstünde 
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olan bir bölümde mahsur kalmşlardr. Sol-2 bölümünün çalşanlar ise yer üstüne 

çkabilmişlerdir. 

Hidrojeoloji verileri ve durum raporlarna göre suyun maden boyunca yağmurlu 

havalarda oluşmuş üstte bulunan bir yer alt su kaynağndan geldiği göstermektedir. Ayrca 

aynaya yakn yerde bir fayn olmas durumun daha da kötüleşmesine neden olmuştur. 

Kaza Soruşturmas ve Sonucu: MSHA müfettişleri tarafndan yaplan incelemede; bu 

kazann oluşumundaki en temel sebebin Harrison No.2 ocağ ile ilgili üretim haritasndaki 

verilerin güncellenmemiş ve son yaplan çalşmalarla birlikte üretim haritasnn revize 

edilmemiş olmas gösterilmiştir. Bu üretim haritalar kullanlarak Maden Güvenliği ve 

Sağlk İdaresinden gerekli izinle alnmamşt. Asl sebep ise Harrison No.2 ocağna ait 

uygun olmayan üretim haritasnn onaylanmş olmasyd. 

Kazann olmasna etki eden diğer faktörler ise; ocağn bakm ile ilgili belgelerin, 

üretim haritasnn kaytlarnn yetersiz toplanmas, güncellenen üretim haritasndaki 

verilerin potansiyel tehlike sinyalleri verebilmesi açsndan yeterli olmamas ve suyu 

boşaltmada ve üretimi genişletmede kullanlan metotlarn yetersiz olmasdr. 

c) 2006 Sago madeni kazas:

2 Ocak 2006 tarihinde meydana gelen kazada 12 kişi yaşamn yitirmiştir. Kaza 

nedenleri kamuoyunda yoğun tartşmalara neden olmuş ve başta MSHA (Mine Safety and 

Health Administration-Madenlerde Sağlk ve Güvenlik İdaresi) olmak üzere ilgili 

kurumlarca ayrntl incelemeler yaplarak raporlar hazrlanmştr. Olayn son kaza 

inceleme raporu uzun ve titiz bir çalşma sonrasnda 9 Mays 2007 tarihinde 

tamamlanmştr. Bat Virginia Eyalet valiliği için hazrlanan Temmuz 2006 tarihli “The 

Sago Mine Disaster - A preliminary report” isimli raporda olay “patlama” ve “ölümler” 

olarak iki aşamada değerlendirilmiş; patlamann ve ölümlerin nedeni araştrlmştr. Söz 

konusu raporun gerek kazann sosyal ve teknik yönleriyle ayrntl olarak tahlil edilmiş 

olmas gerekse raporlama tekniği acsndan hadisenin açk ve anlaşlr şekilde ortaya 

konulmas ile örnek bir çalşma olduğu değerlendirilmiştir. 

d) 2006 Darby madeni kazas:

Bu kaza eski imlatlarn yeteri kadar barajlanmams nedeniyle baraj arakasnda 

biriken metann patlamas açsndan önem arz etmektedir. 20 Mays 2006 tarihinde Darby 

madeninde meydana gelen kazada bakm vardiyas srasnda meydana gelen kazada 5 işçi 
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ocaktaki büyük deformasyon nedeniyle cesetlere ulaşlmas ve çkartlmas 10 yl gibi uzun 

bir süreç almştr. On yl sonra 59 madencinin cesedine ulaşlmştr. Ancak 19 madenciye 

ulaşlamamştr.  

Soruşturma ocaktaki büyük tahribat yüzünden tamamlanamamş olmasna rağmen 

MSHA tarafndan bir rapor hazrlanmştr. Gerçek sebep hiçbir zaman saptanamamakla 

birlikte, patlamay yetersiz havalandrma, yetersiz metan ve kömür tozu kontrolünün ve 

yetersiz metan testinin tetiklediği düşünülmektedir.  

b) 2002 Quecreek madeni kazas: 

Kömür sahas ve işletmesi ile ilgili bilgi: Kömür ocağ ABD Pensilvanya’da 

bulunmaktadr. Kömür damar kalnlğ 90-155 cm arasnda değişmekte ve % 3-4 arasnda 

bir eğime sahiptir. Ocağn 4 giriş galerisi vardr. Havalandrma için 1700 m3/dk hava 

kullanlmaktadr. Ocakta metan gaz görülmemektedir. Yer altnda 56 personel 

çalşmaktadr. Kaza öncesi günlük 2500 ton üretim yaplmakta, yllk üretim planlamas 

600.000 tondur.  

Maden Sağlğ ve Güvenliği Birimi (MSHA) tarafndan yaplan son olağan denetim 

12.06.2002 tamamlanmştr. MSHA firmaya 03.05.2001 tarihine kadar ilgili yasa 

gereğince, 7 adet önem arz eden 22 adet uyar göndermiştir. Sonraki olağan denetim ise 

01.07.2002 tarihinde başlanmş ve denetim devam ederken 24.07.2002 tarihinde kaza 

meydana gelmiştir. 

Quecreek 1 ocağ duvardan tabandan gelen su nedeni ile genel olarak nemli bir ocak 

şeklinde tanmlanmş olup su tahliyesinin gerekli olduğu kaytlara geçmiştir. Birkaç pompa 

ile su bir yer alt havuzuna oradan da yer üstüne pompalanmaktadr. 

Quacreek 1 madeni ruhsat snrnda bulunan eski bir ocak olan Harrison ocağnda su 

bulunmaktadr. Bu eski ocak 1913 ylnda açlmş ve 1963 ylna kadar çalşmştr. 

Kaza: Quecreek 1 noluocağnda 24.07.2002 tarihinde saat 20:45’te su basknndan 

kaynaklanan, ölümle sonuçlanmayan kaza meydana gelmiştir. Suocağa, 1856,8 kotundaki 

eski terk edilmiş ocak olan Harrison kömür ocağndan, Quecreek 1 nolu Ocağ’nn sol-1 

ksmnn 1835,2� kotundaki 6 nolu taban yolundan basmştr.  

Sol-1 ekibinin tamam(9 kişi) kaçmaya çalşmş fakat bu bölümün pano ağz 

tamamen su altnda kaldğ için başaramamş ve 76-78 saat ocakta su seviyesinin üstünde 
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olan bir bölümde mahsur kalmşlardr. Sol-2 bölümünün çalşanlar ise yer üstüne 

çkabilmişlerdir. 

Hidrojeoloji verileri ve durum raporlarna göre suyun maden boyunca yağmurlu 

havalarda oluşmuş üstte bulunan bir yer alt su kaynağndan geldiği göstermektedir. Ayrca 

aynaya yakn yerde bir fayn olmas durumun daha da kötüleşmesine neden olmuştur. 

Kaza Soruşturmas ve Sonucu: MSHA müfettişleri tarafndan yaplan incelemede; bu 

kazann oluşumundaki en temel sebebin Harrison No.2 ocağ ile ilgili üretim haritasndaki 

verilerin güncellenmemiş ve son yaplan çalşmalarla birlikte üretim haritasnn revize 

edilmemiş olmas gösterilmiştir. Bu üretim haritalar kullanlarak Maden Güvenliği ve 

Sağlk İdaresinden gerekli izinle alnmamşt. Asl sebep ise Harrison No.2 ocağna ait 

uygun olmayan üretim haritasnn onaylanmş olmasyd. 

Kazann olmasna etki eden diğer faktörler ise; ocağn bakm ile ilgili belgelerin, 

üretim haritasnn kaytlarnn yetersiz toplanmas, güncellenen üretim haritasndaki 

verilerin potansiyel tehlike sinyalleri verebilmesi açsndan yeterli olmamas ve suyu 

boşaltmada ve üretimi genişletmede kullanlan metotlarn yetersiz olmasdr. 

c) 2006 Sago madeni kazas:

2 Ocak 2006 tarihinde meydana gelen kazada 12 kişi yaşamn yitirmiştir. Kaza 

nedenleri kamuoyunda yoğun tartşmalara neden olmuş ve başta MSHA (Mine Safety and 

Health Administration-Madenlerde Sağlk ve Güvenlik İdaresi) olmak üzere ilgili 

kurumlarca ayrntl incelemeler yaplarak raporlar hazrlanmştr. Olayn son kaza 

inceleme raporu uzun ve titiz bir çalşma sonrasnda 9 Mays 2007 tarihinde 

tamamlanmştr. Bat Virginia Eyalet valiliği için hazrlanan Temmuz 2006 tarihli “The 

Sago Mine Disaster - A preliminary report” isimli raporda olay “patlama” ve “ölümler” 

olarak iki aşamada değerlendirilmiş; patlamann ve ölümlerin nedeni araştrlmştr. Söz 

konusu raporun gerek kazann sosyal ve teknik yönleriyle ayrntl olarak tahlil edilmiş 

olmas gerekse raporlama tekniği acsndan hadisenin açk ve anlaşlr şekilde ortaya 

konulmas ile örnek bir çalşma olduğu değerlendirilmiştir. 

d) 2006 Darby madeni kazas:

Bu kaza eski imlatlarn yeteri kadar barajlanmams nedeniyle baraj arakasnda 

biriken metann patlamas açsndan önem arz etmektedir. 20 Mays 2006 tarihinde Darby 

madeninde meydana gelen kazada bakm vardiyas srasnda meydana gelen kazada 5 işçi 
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hayatn kaybetmiştir. Barajn arkasnda meydana gelen metan patlamas o bölgeye yakn 

iki işçinin hemen ölümüne sebep olmuştur. Patlamann etkisi ile baraj tam olarak tahrip 

olmuş, konveyör, tavan tahkimatlar ve sensörler zarar görmüştür. Diğer dört madenci 

tahliye edilmeye çalşlmş bu arada kişisel koruyucu malzemelerini kullanmşlardr. 

Ancak iletişim kurma çabalar srasnda maskelerini çkardklar için üç madenci de 

hayatn kaybetmiştir. 

Kazann sebebi, MSHA tarafndan temel madencilik emniyet kurallarn göz ard 

etmek ve standart emniyet kurallarna uymamak olarak açklanmştr. Damar kalnlğ 7-13 

m olan ocakta oda topuk yöntemiyle üretim yaplmaktadr. Yaplan incelemede üretimi 

biten bölümün iyi barajlanmadğ görülmüştür. 

e) 2010 ylnda West Virginia Upper Big Branch madeni kazas: 

Amerika’da 1969 ylnda yürürlüğe giren kömür kanunuda 41 yl sonra meydana 

gelmiş ve firmann basit güvenlik tedbirini ihmal etmesi ile oluşmuş bir kazadr. Kazada 29 

madenci yaşamn yitirmiştir.Federal maden iş güvenliği ve sağlğ kanunu hükmüyle 

çalşmalarn sürdüren MSHA kaza ile ilgili soruşturmay yürütmüştür. Kaza inceleme 

raporu kazadan 18 ay sonra ve yaklaşk 15 milyon ABD dolar harcanarak hazrlanmştr. 

Kazann metan tutuşmasnn tetiklemesiyle oluşan büyük bir kömür tozu patlamas 

olduğunu tespit edilmiştir. Olay önce metan tutuşmas, arkasndan küçük bir metan 

patlamas ve son olarak masif kömür tozu patlamasnn bütün ocağ kaplamas şeklinde 

ortaya çkmştr..  

Basit güvenlik kurallarnn ihlal edilmesi fiziksel koşullarn patlamaya yönelmesine 

yol açmştr.  

Raporda belirtildiği üzere; şirket tarafndan yürütülen kanunsuz politika ve 

uygulamalar bir trajediye sebep olmuştur. Tanklarn ifadelerine göre firma müfettişler 

gittiğinde kurallara uyuyormuş izlemini veriyordu. Önemli bir noktada yaptrm gücü olan 

bu insanlardan kuralszlklar gizleme konusunda personele bask uyguluyordu. Firma işçi 

eğitimi için iki kitap hazrlamşt. Biri yürürlükte olan yasal düzenleme, diğeri çalşma ve 

bakm işlemleri konusunda. Ancak ikinci kitapta çalşma srasndaki güvenlik önlemleri 

yaplmas gereken test ve ölçümler yeterince açklanmamşt. 

Firma uzun ayakta çalşan kesici makinenin bulunduğu yerdeki metan tutuşmasn ve 

patlamay engelleyebilirdi. Uzun ayak üretiminde kömür kesen makine (Long wall 

Shearer) üretim esnasnda normal olarak bir konveyör üzerinde hareket eder ve alt ve üst 
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diskleri ile aynada kömürü keser. Bu arada kömürü kesen üst diskteki kesici uçlar kömürle 

birlikte tavan taşna değer ve çalşma srasnda sürtünme etkisi ile snma ve kvlcm 

oluşabilir. Burada tozu bastrmak ve snmay önlemek için su kullanlr. Bu kazada kesici 

ucun sert tavan taşna sürtünmesi ile ortaya çkan kvlcm bertaraf edecek şekilde su 

püskürtmesi yapmadğ ortaya çkmştr. Ortaya çkan küçük bir kvlcm metan 

parlamasn tetiklemiş, metan parlamas metan patlamasna dönüşmüş ve ocak ve galeri 

yüzeylerindeki tozlar harekete geçirilerek büyük bir patlama meydana gelmiştir. Toz 

patlamasnn ana nedeni firmann ocağn ayaklarnda ve galerilerinde biriken kömür 

tozlarn etkisiz hâle getirecek kaya tuzu serpme yöntemi ile tozlarn yanma ve parlama 

özelliklerini etkisiz hâle getirme işlemini yapmamş olmas ana nedendir. 

Firma bunlar biliyor olmalyd. Firma ayn zamanda vardiya öncesi ve esnasndaki 

ölçümler konusunda da hatalyd. Firma hazrladğ dokümanlarda da bu konulara fazla 

değinmemişti. İşçiler kömür tozunun varlğnn patlamaya sebep olacağn bilmiyordu.  

• Tavan çatlaklarndan gelen metan

• Kesicinin yetersiz su ile çalşmasndan oluşan s ve tutuşma

• Metan patlamas

• Kömür tozunu seyreltecek kaya tozu yetersizliği

• Kömür tozu patlamas

• İşçilerin eğitim eksikliği

Kazann başlca sebepleri olarak ortaya çkmş ve firma sorumlu tutulmuştur. 

7.1.2. Türkiye’de Önemli Maden Kazalar 

Ülkemizde 1941 ylndan bu yana 3 binden fazla insan maden kazalarnda hayatn 

kaybetmiş, 100 binden fazla insan ise yaralanmştr. Madenlerde en çok görülen kaza 

sebepleri ise grizu patlamas, göçük ve yangnlardr. Türkiye'de geçmişten günümüze kadar 

birçok kaza yaşanrken, bu kazalarn en çok görüldüğü il ise Zonguldak olmuştur. 

 Cumhuriyet tarihinden beri yaşanan en büyük maden kazas, 13 Mays 2014 

tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelmiş ve 301 kişi hayatn kaybetmiştir.  

Türkiye, maden kazalar sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ilk sralarda yer 

almaktadr. Dünyann en büyük kömür üreticilerinin başnda yer alan Çin'de, 2008 ylnda 

100 milyon ton başna düşen ölüm says 127 olurken, Türkiye'de bu rakam 722 olarak 
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hayatn kaybetmiştir. Barajn arkasnda meydana gelen metan patlamas o bölgeye yakn 

iki işçinin hemen ölümüne sebep olmuştur. Patlamann etkisi ile baraj tam olarak tahrip 

olmuş, konveyör, tavan tahkimatlar ve sensörler zarar görmüştür. Diğer dört madenci 

tahliye edilmeye çalşlmş bu arada kişisel koruyucu malzemelerini kullanmşlardr. 

Ancak iletişim kurma çabalar srasnda maskelerini çkardklar için üç madenci de 

hayatn kaybetmiştir. 

Kazann sebebi, MSHA tarafndan temel madencilik emniyet kurallarn göz ard 

etmek ve standart emniyet kurallarna uymamak olarak açklanmştr. Damar kalnlğ 7-13 

m olan ocakta oda topuk yöntemiyle üretim yaplmaktadr. Yaplan incelemede üretimi 

biten bölümün iyi barajlanmadğ görülmüştür. 

e) 2010 ylnda West Virginia Upper Big Branch madeni kazas: 

Amerika’da 1969 ylnda yürürlüğe giren kömür kanunuda 41 yl sonra meydana 

gelmiş ve firmann basit güvenlik tedbirini ihmal etmesi ile oluşmuş bir kazadr. Kazada 29 

madenci yaşamn yitirmiştir.Federal maden iş güvenliği ve sağlğ kanunu hükmüyle 

çalşmalarn sürdüren MSHA kaza ile ilgili soruşturmay yürütmüştür. Kaza inceleme 

raporu kazadan 18 ay sonra ve yaklaşk 15 milyon ABD dolar harcanarak hazrlanmştr. 

Kazann metan tutuşmasnn tetiklemesiyle oluşan büyük bir kömür tozu patlamas 

olduğunu tespit edilmiştir. Olay önce metan tutuşmas, arkasndan küçük bir metan 

patlamas ve son olarak masif kömür tozu patlamasnn bütün ocağ kaplamas şeklinde 

ortaya çkmştr..  

Basit güvenlik kurallarnn ihlal edilmesi fiziksel koşullarn patlamaya yönelmesine 

yol açmştr.  

Raporda belirtildiği üzere; şirket tarafndan yürütülen kanunsuz politika ve 

uygulamalar bir trajediye sebep olmuştur. Tanklarn ifadelerine göre firma müfettişler 

gittiğinde kurallara uyuyormuş izlemini veriyordu. Önemli bir noktada yaptrm gücü olan 

bu insanlardan kuralszlklar gizleme konusunda personele bask uyguluyordu. Firma işçi 

eğitimi için iki kitap hazrlamşt. Biri yürürlükte olan yasal düzenleme, diğeri çalşma ve 

bakm işlemleri konusunda. Ancak ikinci kitapta çalşma srasndaki güvenlik önlemleri 

yaplmas gereken test ve ölçümler yeterince açklanmamşt. 

Firma uzun ayakta çalşan kesici makinenin bulunduğu yerdeki metan tutuşmasn ve 

patlamay engelleyebilirdi. Uzun ayak üretiminde kömür kesen makine (Long wall 

Shearer) üretim esnasnda normal olarak bir konveyör üzerinde hareket eder ve alt ve üst 
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diskleri ile aynada kömürü keser. Bu arada kömürü kesen üst diskteki kesici uçlar kömürle 

birlikte tavan taşna değer ve çalşma srasnda sürtünme etkisi ile snma ve kvlcm 

oluşabilir. Burada tozu bastrmak ve snmay önlemek için su kullanlr. Bu kazada kesici 

ucun sert tavan taşna sürtünmesi ile ortaya çkan kvlcm bertaraf edecek şekilde su 

püskürtmesi yapmadğ ortaya çkmştr. Ortaya çkan küçük bir kvlcm metan 

parlamasn tetiklemiş, metan parlamas metan patlamasna dönüşmüş ve ocak ve galeri 

yüzeylerindeki tozlar harekete geçirilerek büyük bir patlama meydana gelmiştir. Toz 

patlamasnn ana nedeni firmann ocağn ayaklarnda ve galerilerinde biriken kömür 

tozlarn etkisiz hâle getirecek kaya tuzu serpme yöntemi ile tozlarn yanma ve parlama 

özelliklerini etkisiz hâle getirme işlemini yapmamş olmas ana nedendir. 

Firma bunlar biliyor olmalyd. Firma ayn zamanda vardiya öncesi ve esnasndaki 

ölçümler konusunda da hatalyd. Firma hazrladğ dokümanlarda da bu konulara fazla 

değinmemişti. İşçiler kömür tozunun varlğnn patlamaya sebep olacağn bilmiyordu.  

• Tavan çatlaklarndan gelen metan

• Kesicinin yetersiz su ile çalşmasndan oluşan s ve tutuşma

• Metan patlamas

• Kömür tozunu seyreltecek kaya tozu yetersizliği

• Kömür tozu patlamas

• İşçilerin eğitim eksikliği

Kazann başlca sebepleri olarak ortaya çkmş ve firma sorumlu tutulmuştur. 

7.1.2. Türkiye’de Önemli Maden Kazalar 

Ülkemizde 1941 ylndan bu yana 3 binden fazla insan maden kazalarnda hayatn 

kaybetmiş, 100 binden fazla insan ise yaralanmştr. Madenlerde en çok görülen kaza 

sebepleri ise grizu patlamas, göçük ve yangnlardr. Türkiye'de geçmişten günümüze kadar 

birçok kaza yaşanrken, bu kazalarn en çok görüldüğü il ise Zonguldak olmuştur. 

 Cumhuriyet tarihinden beri yaşanan en büyük maden kazas, 13 Mays 2014 

tarihinde Manisa'nn Soma ilçesinde meydana gelmiş ve 301 kişi hayatn kaybetmiştir.  

Türkiye, maden kazalar sonucu yaşanan ölümlerde dünyada ilk sralarda yer 

almaktadr. Dünyann en büyük kömür üreticilerinin başnda yer alan Çin'de, 2008 ylnda 

100 milyon ton başna düşen ölüm says 127 olurken, Türkiye'de bu rakam 722 olarak 
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kaydedilmiştir. Çin'de, 2008 ylnda 100 milyon ton başna 127 kişi hayatn kaybederken, 

bu say 2013 ylnda 37'ye düşmüştür. Dünyann en büyük kömür üreticilerinden birisi olan 

Amerika Birleşik Devletleri'nde de, 100 milyon ton üretim başna 1 ile 6 kişi yaşamn 

yitirmiştir. Türkiye'de ise 2000 ylnda 100 milyon ton başna 710 kişi hayatn 

kaybederken, 2008 ylna gelindiğinde bu rakam 722'ye çkmştr. Dünyada ise bugüne 

kadarki en fazla ölümün yaşandğ madencilik kazas, 26 Nisan 1942 tarihinde kömür tozu 

patlamas sebebiyle Çin'de yaşanmş ve toplam 1.549 kişi yaşamn yitirmiştir. 

1983 ylndan sonra ülkemizde meydana gelen maden kazalar şöyledir; 

• 1983 Armutçuk grizu kazas: 7 Mart 1983 tarihinde Zonguldak'n Armutçuk 

beldesindeki taş kömürü ocağnda meydana gelen grizu patlamasnda 103 işçi 

yaşamn yitirmiştir. 

• 1990 Amasya grizu kazas: 7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek 

Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağnda meydana gelen grizu patlamasnda 3 işçi 

yanarak 65 işçi ise göçük altnda kalarak hayatn kaybetmiştir.  

• 1992 Kozlu grizu kazas: Türk madencilik tarihinin en büyük felaketlerinden 

birinde, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'n Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağnda 

meydana gelen zincirleme patlamalarda 263 madenci yaşamn yitirmiştir. 13 Mays 

2014 tarihinde Soma'da 301 kişinin yaşamn yitirdiği kazaya kadar, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin en ölümlü maden kazas olmuştur. 

• 26 Mart 1995 tarihinde Yozgat'n Sorgun ilçesinde, Matsan Madencilik 

Şirketi'ne ait kömür ocağnda grizu patlamas sebebiyle meydana gelen kazada 38 

kişi göçük altna kalarak can vermiştir.  

• 22 Kasm 2003 tarihinde Karaman'n Ermenek ilçesinde, özel bir firmann 

işlettiği kömür ocağnda grizu patlamas sebebiyle 10 işçi yaşamn yitirmiştir. 

İşçilerin cesetleri olaydan günler sonra çkarlabilmiştir.  

• 8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan yeralt bakr 

ocağnda, cevherin nakledildiği 150 metre uzunluğundaki bandn alev almas 

nedeniyle meydana gelen yangnda, oluşan karbonmonoksit ve diğer zararl gazlarn 

etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 19 çalşan hayatn kaybetmiştir.  

• 10 Aralk 2009 tarihinde Bursa'nn Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden 

ocağnda, 19 işçi grizu patlamas ile oluşan göçük sonucunda hayatn kaybetmiştir.  
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• Odaköy maden kazas: 23 Şubat 2010 tarihinde Balkesir'in Dursunbey

ilçesine bağl Odaköy'de, toplam 47 kişinin çalştğ maden ocağnda meydana gelen 

grizu patlamasnda 17 kişi ölürken 30 kişi de yaralanmştr. 

• Karadon maden kazas: 17 Mays 2010 tarihinde Zonguldak'ta, Karadon

Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin işlettiği kömür madeninde grizu patlamas ve 

oluşan göçükler sebebiyle 30 kişi hayatn kaybetmiştir.  

• Küçükdoğanca maden kazas: 7 Temmuz 2010 tarihinde Edirne'nin Keşan

ilçesine bağl Küçükdoğanca köyündeki madende çkan yangn ve oluşan göçük 

sebebiyle 3 kişi hayatn kaybetmiştir.  

• 2012 ve 2013 yllarnda Soma’da Uyar Madenciliğe ait yeralt kömür

ocağnda meydana gelen kazada 4 kişi hayatn kaybetmiş, 16 kişi yaralanmştr. 

Yeralt ocağnda ayaküstünde ve ayak arkasnda kömür yangnn varlğ bilinmesine 

rağmen, demir tahkimat malzemesini kurtarmak maksadyla, hiçbir ilave tedbir 

alnmadan çalşmalara devam edildiği hazrlanan kaza raporlarnda belirtilmektedir. 

Ayrca, ocakta iş güvenliği organizasyonunun çok kötü olduğu, emniyet baş 

mühendisi ve maden teknikeri dâhil çalşanlarn İş Güvenliği eğitimlerinin çok 

yetersiz olduğu görüşleri de raporda yer almştr. Patlama ve yangn sonucu ortaya 

çkan gazlardan korunmak için yeralt kömür ocağnda bütün çalşanlarn üzerinde 

bulundurulmas ve olay srasnda olduğu gibi de kullanlmas gerekli karbonmonoksit 

veya temiz hava maskelerinin çalşanlara verilmediğinin tespit edildiği raporda alt 

önemle çizilen konulardandr. 

• 8 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak'n Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü

Kurumu'na ait kömür ocağnda metan gaz degajnn yol açtğ göçük sebebiyle 8 işçi 

hayatn kaybetmiştir. Tesiste daha önceleri de kaza olmuş, kayda geçen en büyük 

kaza ise 263 işçinin yaşamn yitirdiği 1992 ylnda yaşanmştr. 

• Manisa ili Soma ilçesinde Karanlk Dere mevkii Eynez Köyünde Soma

Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’nda 

meydana gelen Maden Kazas, Türkiye'de en büyük kaybn yaşandğ maden 

kazasdr. Bu Kazada toplam 301 kişi hayatn kaybetmiştir. 



‒ 361 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
357 

kaydedilmiştir. Çin'de, 2008 ylnda 100 milyon ton başna 127 kişi hayatn kaybederken, 

bu say 2013 ylnda 37'ye düşmüştür. Dünyann en büyük kömür üreticilerinden birisi olan 

Amerika Birleşik Devletleri'nde de, 100 milyon ton üretim başna 1 ile 6 kişi yaşamn 

yitirmiştir. Türkiye'de ise 2000 ylnda 100 milyon ton başna 710 kişi hayatn 

kaybederken, 2008 ylna gelindiğinde bu rakam 722'ye çkmştr. Dünyada ise bugüne 

kadarki en fazla ölümün yaşandğ madencilik kazas, 26 Nisan 1942 tarihinde kömür tozu 

patlamas sebebiyle Çin'de yaşanmş ve toplam 1.549 kişi yaşamn yitirmiştir. 

1983 ylndan sonra ülkemizde meydana gelen maden kazalar şöyledir; 

• 1983 Armutçuk grizu kazas: 7 Mart 1983 tarihinde Zonguldak'n Armutçuk 

beldesindeki taş kömürü ocağnda meydana gelen grizu patlamasnda 103 işçi 

yaşamn yitirmiştir. 

• 1990 Amasya grizu kazas: 7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek 

Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağnda meydana gelen grizu patlamasnda 3 işçi 

yanarak 65 işçi ise göçük altnda kalarak hayatn kaybetmiştir.  

• 1992 Kozlu grizu kazas: Türk madencilik tarihinin en büyük felaketlerinden 

birinde, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'n Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağnda 

meydana gelen zincirleme patlamalarda 263 madenci yaşamn yitirmiştir. 13 Mays 

2014 tarihinde Soma'da 301 kişinin yaşamn yitirdiği kazaya kadar, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin en ölümlü maden kazas olmuştur. 

• 26 Mart 1995 tarihinde Yozgat'n Sorgun ilçesinde, Matsan Madencilik 

Şirketi'ne ait kömür ocağnda grizu patlamas sebebiyle meydana gelen kazada 38 

kişi göçük altna kalarak can vermiştir.  

• 22 Kasm 2003 tarihinde Karaman'n Ermenek ilçesinde, özel bir firmann 

işlettiği kömür ocağnda grizu patlamas sebebiyle 10 işçi yaşamn yitirmiştir. 

İşçilerin cesetleri olaydan günler sonra çkarlabilmiştir.  

• 8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan yeralt bakr 

ocağnda, cevherin nakledildiği 150 metre uzunluğundaki bandn alev almas 

nedeniyle meydana gelen yangnda, oluşan karbonmonoksit ve diğer zararl gazlarn 

etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 19 çalşan hayatn kaybetmiştir.  

• 10 Aralk 2009 tarihinde Bursa'nn Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden 

ocağnda, 19 işçi grizu patlamas ile oluşan göçük sonucunda hayatn kaybetmiştir.  

358 

• Odaköy maden kazas: 23 Şubat 2010 tarihinde Balkesir'in Dursunbey

ilçesine bağl Odaköy'de, toplam 47 kişinin çalştğ maden ocağnda meydana gelen 

grizu patlamasnda 17 kişi ölürken 30 kişi de yaralanmştr. 

• Karadon maden kazas: 17 Mays 2010 tarihinde Zonguldak'ta, Karadon

Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin işlettiği kömür madeninde grizu patlamas ve 

oluşan göçükler sebebiyle 30 kişi hayatn kaybetmiştir.  

• Küçükdoğanca maden kazas: 7 Temmuz 2010 tarihinde Edirne'nin Keşan

ilçesine bağl Küçükdoğanca köyündeki madende çkan yangn ve oluşan göçük 

sebebiyle 3 kişi hayatn kaybetmiştir.  

• 2012 ve 2013 yllarnda Soma’da Uyar Madenciliğe ait yeralt kömür

ocağnda meydana gelen kazada 4 kişi hayatn kaybetmiş, 16 kişi yaralanmştr. 

Yeralt ocağnda ayaküstünde ve ayak arkasnda kömür yangnn varlğ bilinmesine 

rağmen, demir tahkimat malzemesini kurtarmak maksadyla, hiçbir ilave tedbir 

alnmadan çalşmalara devam edildiği hazrlanan kaza raporlarnda belirtilmektedir. 

Ayrca, ocakta iş güvenliği organizasyonunun çok kötü olduğu, emniyet baş 

mühendisi ve maden teknikeri dâhil çalşanlarn İş Güvenliği eğitimlerinin çok 

yetersiz olduğu görüşleri de raporda yer almştr. Patlama ve yangn sonucu ortaya 

çkan gazlardan korunmak için yeralt kömür ocağnda bütün çalşanlarn üzerinde 

bulundurulmas ve olay srasnda olduğu gibi de kullanlmas gerekli karbonmonoksit 

veya temiz hava maskelerinin çalşanlara verilmediğinin tespit edildiği raporda alt 

önemle çizilen konulardandr. 

• 8 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak'n Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü

Kurumu'na ait kömür ocağnda metan gaz degajnn yol açtğ göçük sebebiyle 8 işçi 

hayatn kaybetmiştir. Tesiste daha önceleri de kaza olmuş, kayda geçen en büyük 

kaza ise 263 işçinin yaşamn yitirdiği 1992 ylnda yaşanmştr. 

• Manisa ili Soma ilçesinde Karanlk Dere mevkii Eynez Köyünde Soma

Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’nda 

meydana gelen Maden Kazas, Türkiye'de en büyük kaybn yaşandğ maden 

kazasdr. Bu Kazada toplam 301 kişi hayatn kaybetmiştir. 



‒ 362 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
359 

7.1.3. Dünyada ve Türkiye’de Önemli Maden Kazalarna Yaklaşm  

Maden kazalar boyutlarna göre ekonomik ve sosyal açdan toplumda çok büyük 

tahribata yol açmaktadr. Bundan dolay dünyada büyük kazalardan sonra madenlerde 

güvenli çalşma koşullar geliştirilmeye çalşlmştr.  

ABD’de West Virginia eyaletinin Farmington kentinde meydana gelen kaza ABD’de 

kömür madenciliğinin dönüm noktasn oluşturmaktadr. Bu kaza Amerika’da yer alt 

kömür ocaklarnn emniyeti konusunda yasal değişikliklere öncülük etmiştir. 1969 ylnda 

Federal Kömür Madeni İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu çkmştr. Madenlerdeki denetim 

ve yaptrmlar çok artmştr. Kanuna göre her yeralt ocağ için ylda dört kez, açkocak 

için ylda iki kez denetim gerekliliği gelmiştir. Gazl madenlerde ayrca ek denetim 

zorunluluklar getirilmiştir. Müfettişlerin yetkileri arttrlmştr. Madencilere federal 

soruşturma isteme hakk tannmştr. Güvenlik standartlar ve sağlk standartlar 

artrlmştr. Kanun ayrca madencilere meslek hastalklar açsndan da faydalar 

sağlamştr. 

ABD’de Ulusal Bilimler Akademisi, 2007 yl Ulusal Enerji Politikasnda Kömür 

Araştrma ve Geliştirme Raporu Özetinde; ABD’de, ylda 1 milyar tonun üstünde kömürün 

üretildiği, kömür işçilerinin saysnn yaklaşk 123.000 kişi olduğu ve kömür 

madenciliğindeki iş sağlğ ve güvenliğini etkileyen faktörler arasnda, yeni ekipman ve 

sistemler, işçilerin eğitim ihtiyaçlar ve yeralt kömür ocaklarnda güvenli yaşama alanlar, 

iletişim sistemleri ve kaçş için uygun bölümlerin oluşturulmas, bu bölümlerde iletişim, 

acil durum hazrlk ve kurtarma ekipmanlarnn bulundurulmas gibi etkenlerin geldiği 

belirtilmiştir. Ayrca, artan tehlikelerin öngörülmesi, metan kontrolü, havalandrma, göçük 

kontrolü, tekrarlanan ağr yaralanmalar, solunum hastalklar, kaçş ve kurtarma 

işlemlerinin geliştirilmesi, iletişim sistemleri, yangn ve patlamalarn azaltlmas 

hususlarnda AR-GE çalşmalarna ağrlk verilmesi gerektiği ortaya konulmuş, İş Sağlğ 

ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü ile Maden Güvenlik ve Sağlk İdaresi koordinatörlüğünde, 

madencilik sektöründeki şirketlerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini de vurgulamştr. 

ABD’de son 5 yl içerisinde meydana gelen iki büyük maden kazas ve kazalara 

ilişkin ilgili kişi ve kurumlarca yaplan değerlendirmelerle ülkemizdeki örnekleri 

mukayese edildiğinde, ABD’de maden kazalarnn gerek sosyal gerekse teknik boyutlar, 

nedenleri ve sonuçlar itibaryla çok daha kapsaml araştrmalara konu edildiği ve ayrntl 

raporlar hazrlandğ anlaşlmaktadr. Tüm taraflarn istifadesine sunulacak şekilde ayrntl 
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raporlar hazrlanmas uygulamasnn ülkemizde de meydana gelen maden kazalarn 

müteakip izlenmesi gereken bir yöntem olarak değerlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu konuda eğitim kurumlar dâhil, tüm kurum ve kuruluşlar arasnda sk 

bir koordinasyon sağlanarak işbirliğinin yoğunlaştrlmas, ayrntl ve standart bir kaza 

raporlama sisteminin ortaya çkmasna yardmc olacak ve kaza sebep-sonuç ilişkisi daha 

detayl belirlenebilecektir. Kazann incelenmesine ilişkin raporda ayrca, ocak tasarmnn 

baştan iyi yaplmas, iş sağlğ ve güvenliğinden sorumlu birimin doğrudan işletmenin üst 

yönetimine bağl olmas, risk değerlendirmesinin öncelikli hâle getirilmesi gerektiği gibi 

baz hususlarn da vurgulandğ görülmektedir  

Ülkemizde de son yllarda meydana gelen maden kazalar çok sayda can kaybna 

neden olmaktadr. Bu can kayplarnn önüne geçebilmek için ülkemizde yaşanan kazalar, 

yurt dşnda olduğu gibi kapsaml bir şekilde ele alnmaya çalşlmaktadr. Bu bağlamda 

5995 sayl Kanun ile değişik 3213 sayl Maden Kanunu 10 Haziran 2010 tarih ve 27621 

sayl Resmi Gazete’de, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ise 6 Kasm 2010 

tarih ve 27751 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüğe girmiştir. 30 Haziran 2012 

tarihinde yaynlanan 6331 sayl İş Sağlğ ve Güvenliği Kanunu’na göre çkarlan Maden 

İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Yönetmeliği de 19.09.2013 tarihinde yaynlanmştr. 

Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İş Teftiş Kurulu Başkanlğ, “Yeralt ve 

Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Rehberi” yaynlamş olup ayrntl 

olarak yaplmas gerekenler verilmiştir. Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ’nn hedefi, 

kaynaklarmz etkin ve verimli kullanmak, çalşma barşn ve sosyal güvenliği sağlamak 

yolunda, uluslararas normlara, iş hayatnn gereklerine ve değişen şartlara uygun hâle 

getirmek ve sürekli iyileştirilmektir.  

176 sayl Madenlerde İş Sağlğ ve Güvenliği (İSG) ile ilgili İLO sözleşmesi 22 

Haziran 1995 de kabul edilmiş ve 05 Haziran 1998 de yürürlüğe girmiştir. Türkiye henüz 

bu sözleşmeyi imzalamamştr. Ancak özet olarak vermek gerekirse; bu sözleşme 24 

maddeden ibaret olup içeriğindeki hükümler; ulusal mevzuatmzda gerek 6331 sayl İSG 

kanunu ve gerekse Maden İşyerlerinde İSG yönetmeliği içeriğinde dağnk olarak 

bulunmaktadr 

Madencilik sektörü içerisinde yeralt kömür madenciliği çok daha özel koşullar 

içerdiğinden, kanun ve yönetmelikler içerisinde özenle detaylandrlmal ve yoruma imkan 

brakmayacak şekilde ifade edilmelidir. Kazalarn aydnlatlabilmesi için bilimsel 
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araştrmalar yaplmal ve bu araştrmalar yapacak birikime sahip enstitüler kurulmaldr. 

Söz konusu enstitüler ayn zamanda kazalarn önlenebilmesi amacyla ihtiyaca göre yeni 

çalşma standartlar ve klavuzlar oluşturmal, bu standartlar ile klavuzlarn yasal 

çerçeveye oturtulmas hususunda önerilerde bulunmaldr. Eksikliği görülen hususlarda 

gerekli yasal düzenlemeler yaplmal ve bu yasalarn uygulanmas tutarl bir şekilde 

denetlenmelidir. Dünyada olduğu gibi bu kazalar Türk madencilik sektörünün 

iyileştirilebilmesi açsndan milat kabul edilmelidir. Ülkemizde önemli potansiyele sahip 

olan linyit kaynaklarmzn, enerji üretim amacyla kullanlabilmesinin önünde işletme ve 

denetim hatalar engel oluşturmamaldr. İnceleme ve denetleme faaliyetlerine önem 

verilmeli, telafisi mümkün olmayacak kayplarn önlenmesi bu aşamada sağlanmaldr. 

7.1.4. 13  Mayıs 2014 Tarihinden Sonra Meydana     Gelen Maden Kazaları

A- Mays 2014 İş Kazalar 

Manisa'nn Soma İlçesi Eynez bölgesinde Soma Holdingin Soma Kömürleri AŞ’ye 

ait ocakta, 16.00-24.00 vardiyasnda çalşan işçilerin işe başladğ bir anda meydana gelen 

patlama sonucu 301 işçi yaşamn yitirmiştir. Bu Kazadan sonra, Mays ay içinde 

gerçekleşen toplam 2 kazada ölü says 2’dir.  

14 Mays 2014 – Zonguldak’n Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsz olarak 

çalşan taş kömürü ocağnda meydana gelen göçükte, Mehmet Aygün yaşamn yitirdi. 

15 Mays 2014 - Konya’nn Hüyük ilçesinde, barit madeni ocağnda operatör 

olarak çalşan Tunahan Gürocak (26), çalşrken iş makinesinin üzerine düşen toprak ve 

kaya parçalarndan aldğ darbelerin şiddetiyle yaşamn yitirdi.  

B- Haziran 2014 İş Kazalari  

Haziran Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 9, Ölü says: 10, Yaral 

says: 9’dr.  

1 Haziran 2014 - Maraş Elbistan’da Afşin Elbistan Linyit İşletmelerine bağl linyit 

stok sahasnda meydana gelen teknik arzay gidermeye çalşan Ali Çankay (24), bant 

yolunda, kömürü parçalamakta kullanlan tamburun başna çarpmas sonucu yaşamn 

yitirdi. 

1 Haziran 2014 – Şrnak merkeze bağl Toptepe Köyü’nde Acar Madencilik 

tarafndan işletilen asfaltit ocağnda meydana gelen göçükte İbrahim Sağnak (30) yaşamn 
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yitirdi, 7 işçi de göçük altndan yaral olarak kurtarld.  

10 Haziran 2014 – Ankara Kazan İmrendi Mahallesi’nde özel sektöre ait kum 

ocağnda kamyon şoförü olarak çalşan Hüseyin Şen, kullandğ kamyonla birlikte daha 

önce kum çkarldktan sonra kapatlmayan büyük bir çukurda batarak yaşamn yitirdi.  

11 Haziran 2014 – Şrnak’ta Kemerli köyü yaknlarnda bulunan özel sektöre ait 

asfaltit ocağnda gaz skşmasndan kaynakl göçük sonucu Ahmet Baysal, Emin Baysal ve 

Selahattin Uçar adl işçiler yaşamlarn yitirdiler.  

18 Haziran 2014 - Şrnak’a 20 kilometre uzakta bulunan Cudi Dağ eteklerinde 

faaliyet yürüten özel sektöre ait asfaltit ocağnda meydana gelen göçükte Musa Seven (47), 

hayatn kaybetti.  

18 Haziran 2014 – Karamann Ermenek İlçesi Yerbağ köyü snrlar dâhilinde özel 

sektöre ait linyit ocağnda meydana gelen göçük sonucu Mustafa Yirik (43) hayatn 

kaybetti.  

29 Haziran 2014 – İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki Has Beton 

firmasna ait taş ocağnda meydana gelen göçük ve toprak kaymas sonucu Erdem 

Çelikmen ve Süleyman Akay yaşamn yitirdi.  

C- Temmuz 2014 İş Kazalari  

Temmuz Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 6, Ölü says: 6, Yaral 

says: 5’dir.  

9 Temmuz 2014 – Balkesir’in Marmara Ada'snda özel sektöre ait mermer 

ocağnda üstüne iş makinesi kovas düşen işçilerden Muhittin Tak (29) yaşamn yitirdi. 

Meydana gelen iş kazasnda yaral olarak kurtulan Hilmi Kaya (34) ise hastaneye 

kaldrld.  

11 Temmuz 2014 – Balkesir'in İvrindi ilçesi Gözlüçayr Mahallesi’nde, özel 

sektöre ait antimuan maden ocağnda meydana gelen göçükte Mehmet Tunç 

(35) ve Ramazan Baraç (37) yaşamn yitirdi. İşçilerden Ramazan Argun ve İsmail Manay 

ise göçükten yaral olarak kurtarld.  

15 Temmuz 2014 – Zonguldak Kilimli Gelik Beldesi’nde 18 Haziran 2014 

tarihinde özel sektöre ait bir ocakta göçük altndan yaral olarak kurtulan Durmuş Kaya 

(36) yaşamn yitirdi.  
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25 Temmuz 2014 – Muğla’nn Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde özel sektöre 

ait maden ocağnda, Fahri Aşkn (32) kaynak yaptğ yüksek bölümden düşerek yaşamn 

yitirdi.  

27 Temmuz 2014 – Çorum'un Laçin İlçesi Gökgözler köyünde özel sektöre ait 

maden ocağnda meydana gelen iş kazasnda, ekskavatör ustas Burak Kökez (24), 

yaşamn yitirdi.  

D- Ağustos 2014 İş Kazalar 

Ağustos Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 7, Ölü says: 4, Yaral 

says: 11’dir. 

4 Ağustos 2014 - İzmir'in Bergama Aşağ Cuma Mahallesi’nde, özel sektöre ait taş 

ocağnda yükleme srasnda iş makinesinin yükleme haznesinin hidrolik hortumunun 

kopmas sonucu, taşlarn altnda kalan kamyon şoförü Erhan Bozkr (22) yaşamn yitirdi. 

12 Ağustos 2014 - Zonguldak merkeze bağl Dilaver Mahallesi’nde Erci 

Madencilik Şirketi’ne ait kömür ait taşkömürü ocağnda meydana gelen göçükte mahsur 

kalan;Yüksel Günbel, Ayhan Günbel, Cüneyt Karaünlü, Muhammet Kilitci, Mustafa 

Pazarbaş, Murtaza Pazarck, Taner Tutal, Müslüm Bayrakl ve Ferhat Mankr (9 işçi) 12 

saat sonra yaral olarak kurtarldlar. 

18 Ağustos 2014 - Soma’da meydana gelen kazada hafriyat işlerinde çalşan 

dekapaj işçisi İbrahim Yuba yaşamn yitirdi. 

22 Ağustos 2014 - Kütahya’nn Emet İlçesi’nde Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’ne bağl Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait açk ocakta çalşan bir işçi 

geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 

27 Ağustos 2014 - Bartn'a bağl Amasra İlçesi’nde Hattat Enerji ve Maden AŞ 

Amasra Kömür İşletmeleri, maden ocağnda meydana gelen göçükte Muammer Çetin (29) 

yaşamn yitirdi. 

E- Eylül 2014 İş Kazalar  

Eylül Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 12, Ölü says: 8’dir. Yaral 

says ise 13’dir.  

2 Eylül 2014 - Manisa Soma’da İmbat Madencilikte çalşan Metin Keskin 

(36) geçirdiği kaza sonucu yaşamn yitirdi. 
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4 Eylül 2014 - Şrnak merkeze bağl Toptepe Köyü yaknlarnda asfaltit kömürü 

çkarlan 1 numaral açk ocakta hafriyatn dökülmesi sonucu toprak altnda kalan 

işçilerden Mehmet Mağrur (39) ve Suriyeli Sait Bercen (44) yaraland, Sabri Mağrur 

(50) ise ağr yaşamn yitirdi.  

4 Eylül 2014 – Elazğ Alacakaya ilçesinde Erözsoy Madencilik’e ait krom 

ocağnda meydana gelen göçükte kalan Ağa Aydemir hayatn kaybetti. 

9 Eylül 2014 – Muğla Yatağan Köklük Mahallesi Karalt mevkisinde özel sektöre 

ait bir mermer fabrikasna ait hafriyat taşyan, Mustafa Akay'n (45) kullandğ kamyon, 

hafriyatn boşaltlmas srasnda uçuruma yuvarland. Akay, kamyon içinde ezilerek 

yaşamn yitirdi. 

9 Eylül 2014 – Şrnak’n Toptepe mevkiindeki 1 Nolu kömür ocağnda meydana 

gelen göçükte toprak altnda kalan işçilerden Mehmet Ata Kutlu (36) ağr yaral olarak 

kurtarlarak hastaneye kaldrld. Kutlu, hastanede bütün müdahalelere rağmen 

kurtarlamad. 6 işçi ise kendi imkanlaryla yaral olarak kurtuldu. 

10 Eylül 2014 – Balkesir Gönen’e bağl Sebepli Köyü yaknlarndaki bir maden 

ocağnda operatör olarak çalşan İbrahim Ertürk (45), kullandğ sondaj makinesinin 

devrilmesi sonucu altnda kalarak can verdi. 

16 Eylül 2014 – Samsun'un Atakum İlçesi Akalan Mahallesi’nde, Büyükşehir 

Belediyesine ait taş ocağnda çalşan Sabri Akyüz (41) iş makinesinin çalşmas srasnda 

altnda kalarak yaşamn yitirdi. 

19 Eylül 2014 – Bartn’n Amasra ilçesinde HEMA Endüstri AŞ’ye ait Amasra 

Kömür İşletmesinde meydana gelen göçükte, Çin’li işçi Wenliang Zhang (38) yaşamn 

yitirdi.  

F- Ekim 2014 İş Kazalar 

Ekim Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 12, Ölü says: 8, Yaral says: 

13’dir.  

15 Ekim 2014 -Isparta’nn Eğirdir İlçesi Akpnar Köyü yaknlarnda, özel sektör 

maden işletmesinde, işçileri taşyan ve işletmede servis olarak kullanlan kamyonetin, 

ocağa yaklaşk 1 kilometre uzaklktaki yemekhanede yemeğini yiyen işçileri getirirken 

devrilmesi sonucu; Dursun Ozan, Mehmet Özalp, Ziya Ylmaz, Musa Olgun ve Muammer 

Keskin yaşamn yitirdi. Kazada, kamyon sürücü Coşkun Erylmaz ile 9 işçi de yaraland. 
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18 Ağustos 2014 - Soma’da meydana gelen kazada hafriyat işlerinde çalşan 

dekapaj işçisi İbrahim Yuba yaşamn yitirdi. 

22 Ağustos 2014 - Kütahya’nn Emet İlçesi’nde Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’ne bağl Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait açk ocakta çalşan bir işçi 

geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 

27 Ağustos 2014 - Bartn'a bağl Amasra İlçesi’nde Hattat Enerji ve Maden AŞ 

Amasra Kömür İşletmeleri, maden ocağnda meydana gelen göçükte Muammer Çetin (29) 

yaşamn yitirdi. 

E- Eylül 2014 İş Kazalar  

Eylül Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 12, Ölü says: 8’dir. Yaral 

says ise 13’dir.  

2 Eylül 2014 - Manisa Soma’da İmbat Madencilikte çalşan Metin Keskin 

(36) geçirdiği kaza sonucu yaşamn yitirdi. 
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4 Eylül 2014 - Şrnak merkeze bağl Toptepe Köyü yaknlarnda asfaltit kömürü 

çkarlan 1 numaral açk ocakta hafriyatn dökülmesi sonucu toprak altnda kalan 

işçilerden Mehmet Mağrur (39) ve Suriyeli Sait Bercen (44) yaraland, Sabri Mağrur 

(50) ise ağr yaşamn yitirdi.  

4 Eylül 2014 – Elazğ Alacakaya ilçesinde Erözsoy Madencilik’e ait krom 

ocağnda meydana gelen göçükte kalan Ağa Aydemir hayatn kaybetti. 

9 Eylül 2014 – Muğla Yatağan Köklük Mahallesi Karalt mevkisinde özel sektöre 

ait bir mermer fabrikasna ait hafriyat taşyan, Mustafa Akay'n (45) kullandğ kamyon, 

hafriyatn boşaltlmas srasnda uçuruma yuvarland. Akay, kamyon içinde ezilerek 

yaşamn yitirdi. 

9 Eylül 2014 – Şrnak’n Toptepe mevkiindeki 1 Nolu kömür ocağnda meydana 

gelen göçükte toprak altnda kalan işçilerden Mehmet Ata Kutlu (36) ağr yaral olarak 

kurtarlarak hastaneye kaldrld. Kutlu, hastanede bütün müdahalelere rağmen 

kurtarlamad. 6 işçi ise kendi imkanlaryla yaral olarak kurtuldu. 

10 Eylül 2014 – Balkesir Gönen’e bağl Sebepli Köyü yaknlarndaki bir maden 

ocağnda operatör olarak çalşan İbrahim Ertürk (45), kullandğ sondaj makinesinin 

devrilmesi sonucu altnda kalarak can verdi. 

16 Eylül 2014 – Samsun'un Atakum İlçesi Akalan Mahallesi’nde, Büyükşehir 

Belediyesine ait taş ocağnda çalşan Sabri Akyüz (41) iş makinesinin çalşmas srasnda 

altnda kalarak yaşamn yitirdi. 

19 Eylül 2014 – Bartn’n Amasra ilçesinde HEMA Endüstri AŞ’ye ait Amasra 

Kömür İşletmesinde meydana gelen göçükte, Çin’li işçi Wenliang Zhang (38) yaşamn 

yitirdi.  

F- Ekim 2014 İş Kazalar 

Ekim Ay içinde gerçekleşen toplam “Kaza” says: 12, Ölü says: 8, Yaral says: 

13’dir.  

15 Ekim 2014 -Isparta’nn Eğirdir İlçesi Akpnar Köyü yaknlarnda, özel sektör 

maden işletmesinde, işçileri taşyan ve işletmede servis olarak kullanlan kamyonetin, 

ocağa yaklaşk 1 kilometre uzaklktaki yemekhanede yemeğini yiyen işçileri getirirken 

devrilmesi sonucu; Dursun Ozan, Mehmet Özalp, Ziya Ylmaz, Musa Olgun ve Muammer 

Keskin yaşamn yitirdi. Kazada, kamyon sürücü Coşkun Erylmaz ile 9 işçi de yaraland. 
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19 Ekim 2014 – Isparta’nn Sütçüler İlçesine bağl Yeşilyurt Köyü snrlar içinde 

Mermer Ocağ’nda çalşrken üzerine ekskavatör kovas düşen işçi yaşamn yitirdi.  

27 Ekim 2014 – Karaman’n Ermenek İlçesi’ne bağl Pamuklu Köyü yaknlarnda 

Has Şekerler Madencilik Ltd. Şti.ne ait linyit ocağnda su baskn sonucu 18 işçi galeride 

mahsur kald. 10 işçinin cenazesine ulaşld, hâlen 8 işçiye ulaşma çalşmalar devam 

etmetketdir. 

27 Ekim 2014 – Ordu’nun Gülyal İlçesi'ne bağl Divane Köyü’nde, taş ocağnda 

kullanlan kamyonun altnda kalan Mustafa Bektaş (45) yaşamn yitirdi.  

31 Ekim 2014 – Bartn’n Amasra İlçesi Tarlaağz Köyü yaknlarnd Hattat 

Holding’e bağl Hema Enerji AŞ’nin Çin’li taşeron şirketlerin çalştğ taş kömürü 

ocağnda meydana gelen göçükte MaoshunYang (38) ile Shoujle Sun (37) yaşamn 

yitirirken 1 işçi yaral olarak kurtuldu.  

31 Ekim 2014 – Zonguldak'n Kilimli ilçesine bağl Gelik Beldesi Ayiçi 

Mahallesi’nde, özel sektöre ait taş kömürü ocağnda Mustafa Turan (46), maden taşyan iki 

vagonu çeken halatn kopmas sonucu arada skşarak can verdi.  

G- Kasm 2014 İş Kazalar 

6 Kasm 2014 İtibari İle “Kaza” Says: 2, Ölü Says: 1, Yaral Says: 1’dir.  

6 Kasım 2014 - Elazğ’a bağl Alacakaya’da, Yldrm Holding’e ait Eti Krom 

sahasnda taşeron olarak çalşan özel sektör ocağnda üzerine büyük bir maden parças 

düşen işçilerden Hac Aygün (28) yaşamn yitirdi Ahmet Şengül yaraland. 

7.1.5. 27 Ekim 2014 Tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde Bulunan Yer Alt 

Kömür Ocağ Kazas İle İlgili Tespitler ve Oluş Şekli  

18 Kasm 2015 tarihli Komisyon toplantsnda; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ, Maden İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin, 27 Ekim 2014 tarihinde 

Karaman ili Ermenek ilçesinde bulunan yer alt kömür ocağ kazas ile ilgili tespit edilen 

nedenler ve oluş şekli üzerine yaptklar sunumlar aşağda özetlenmiştir.  

Karaman İli Ermenek İlçesi dâhilinde Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri 

Ltd. Şti.nin uhdesinde bulunan sicil 1260 sayl ruhsat sahas; 

• 1965 ylnda Recep Büyükşekerci tarafndan arama ruhsat alnmştr.

• 1967 ylnda H.Hüsnü Özbey’e devir edilmiştir.
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• 1977 ylnda Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Ltd. Şti.’ye devir

edilmiştir. 

• 1979 ylnda ruhsat devletleştirilmiştir.

• 1983 ylnda ruhsat sahibine iade edilmiştir.

• 1987’de 10 yl süreli işletme ruhsat ve izni düzenlenmiştir.

• 1997 tarihinde temdit projesi verilerek ruhsat süresinin uzatlmas talep

edilmiştir.  

• Verilen projede bu ruhsat sahasnda; Özkar, Numune, Has Şeker, Turab,

Özbey ve açk ocak ocaklarda üretim yaplacağ belirtilmiştir.  

• 09-11/05/1997 tarihinde heyet görevlendirilmiş olup, heyetin saha

mahallinde düzenlemiş olduğu tutanakta; Numune ocağn kapatlma işlemlerinin 

yürütüldüğü belirtilmiştir. 

• 29/05/1997 tarihli Makam Oluru ile ruhsat 10 yl süreli temdit edilmesi

uygun görülmüştür.  

1260 sicil sayl yeralt kömür sahas ile ilgili olarak; söz konusu ruhsat sahasnda 

rödevansç Has Şekerler Madencilik Ltd. Şti. tarafndan çalşlan ocakta 28/10/2014 

tarihinde saat 12:15’te ocağ su basmas nedeniyle iş kazas meydana gelmiştir. TTK ve 

TKİ tahlisiye ekiplerinin yönetiminde, AFAD ile birlikte diğer kuruluş ve firmalardan da 

yardm alnarak arama, kurtarma ve tahliye çalşmalar başlatlmştr. MTA’a da bu 

aşamada yaptğ sondaj ile yer alt drenaj çalşmalarna destek vermiştir.  

Söz konusu alanda kaza sonrasnda yaplan incelemeler ve Kazann nedenleri ile 

ilgili tespitler;  

- Nisan 2014’de MİGEM’e verilen ve 2015 yl için projelendirilen alan dşnda 

çalşma yapldğ tespit edilmiştir.  

- Plan üzerinde yaplan incelemede; proje verilerine uyulmadan, kömür 

içerisindeki galerilerle yer yer proje snrlar aşlarak, eski imalatlara doğru yaklaşk 40 

metre daha galeri sürüldüğü görülmüştür (İşçilerin beyanna göre bu mesafenin 10 m daha 

ilerletilerek sağ ve sol yönlerinde yaklaşk 10 m galeriler sürülmüştür).- Böylelikle 

braklan topuklar zayflatlacak şekilde projenin ihlal edildiği görülmektedir.  
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19 Ekim 2014 – Isparta’nn Sütçüler İlçesine bağl Yeşilyurt Köyü snrlar içinde 

Mermer Ocağ’nda çalşrken üzerine ekskavatör kovas düşen işçi yaşamn yitirdi.  

27 Ekim 2014 – Karaman’n Ermenek İlçesi’ne bağl Pamuklu Köyü yaknlarnda 

Has Şekerler Madencilik Ltd. Şti.ne ait linyit ocağnda su baskn sonucu 18 işçi galeride 

mahsur kald. 10 işçinin cenazesine ulaşld, hâlen 8 işçiye ulaşma çalşmalar devam 

etmetketdir. 

27 Ekim 2014 – Ordu’nun Gülyal İlçesi'ne bağl Divane Köyü’nde, taş ocağnda 

kullanlan kamyonun altnda kalan Mustafa Bektaş (45) yaşamn yitirdi.  

31 Ekim 2014 – Bartn’n Amasra İlçesi Tarlaağz Köyü yaknlarnd Hattat 

Holding’e bağl Hema Enerji AŞ’nin Çin’li taşeron şirketlerin çalştğ taş kömürü 

ocağnda meydana gelen göçükte MaoshunYang (38) ile Shoujle Sun (37) yaşamn 

yitirirken 1 işçi yaral olarak kurtuldu.  

31 Ekim 2014 – Zonguldak'n Kilimli ilçesine bağl Gelik Beldesi Ayiçi 

Mahallesi’nde, özel sektöre ait taş kömürü ocağnda Mustafa Turan (46), maden taşyan iki 

vagonu çeken halatn kopmas sonucu arada skşarak can verdi.  

G- Kasm 2014 İş Kazalar 

6 Kasm 2014 İtibari İle “Kaza” Says: 2, Ölü Says: 1, Yaral Says: 1’dir.  

6 Kasım 2014 - Elazğ’a bağl Alacakaya’da, Yldrm Holding’e ait Eti Krom 

sahasnda taşeron olarak çalşan özel sektör ocağnda üzerine büyük bir maden parças 

düşen işçilerden Hac Aygün (28) yaşamn yitirdi Ahmet Şengül yaraland. 

7.1.5. 27 Ekim 2014 Tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde Bulunan Yer Alt 

Kömür Ocağ Kazas İle İlgili Tespitler ve Oluş Şekli  

18 Kasm 2015 tarihli Komisyon toplantsnda; Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlğ, Maden İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin, 27 Ekim 2014 tarihinde 

Karaman ili Ermenek ilçesinde bulunan yer alt kömür ocağ kazas ile ilgili tespit edilen 

nedenler ve oluş şekli üzerine yaptklar sunumlar aşağda özetlenmiştir.  

Karaman İli Ermenek İlçesi dâhilinde Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri 

Ltd. Şti.nin uhdesinde bulunan sicil 1260 sayl ruhsat sahas; 

• 1965 ylnda Recep Büyükşekerci tarafndan arama ruhsat alnmştr.

• 1967 ylnda H.Hüsnü Özbey’e devir edilmiştir.
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• 1977 ylnda Ermenek Cenne Linyit Kömür İşletmeleri Ltd. Şti.’ye devir

edilmiştir. 

• 1979 ylnda ruhsat devletleştirilmiştir.

• 1983 ylnda ruhsat sahibine iade edilmiştir.

• 1987’de 10 yl süreli işletme ruhsat ve izni düzenlenmiştir.

• 1997 tarihinde temdit projesi verilerek ruhsat süresinin uzatlmas talep

edilmiştir.  

• Verilen projede bu ruhsat sahasnda; Özkar, Numune, Has Şeker, Turab,

Özbey ve açk ocak ocaklarda üretim yaplacağ belirtilmiştir.  

• 09-11/05/1997 tarihinde heyet görevlendirilmiş olup, heyetin saha

mahallinde düzenlemiş olduğu tutanakta; Numune ocağn kapatlma işlemlerinin 

yürütüldüğü belirtilmiştir. 

• 29/05/1997 tarihli Makam Oluru ile ruhsat 10 yl süreli temdit edilmesi

uygun görülmüştür.  

1260 sicil sayl yeralt kömür sahas ile ilgili olarak; söz konusu ruhsat sahasnda 

rödevansç Has Şekerler Madencilik Ltd. Şti. tarafndan çalşlan ocakta 28/10/2014 

tarihinde saat 12:15’te ocağ su basmas nedeniyle iş kazas meydana gelmiştir. TTK ve 

TKİ tahlisiye ekiplerinin yönetiminde, AFAD ile birlikte diğer kuruluş ve firmalardan da 

yardm alnarak arama, kurtarma ve tahliye çalşmalar başlatlmştr. MTA’a da bu 

aşamada yaptğ sondaj ile yer alt drenaj çalşmalarna destek vermiştir.  

Söz konusu alanda kaza sonrasnda yaplan incelemeler ve Kazann nedenleri ile 

ilgili tespitler;  

- Nisan 2014’de MİGEM’e verilen ve 2015 yl için projelendirilen alan dşnda 

çalşma yapldğ tespit edilmiştir.  

- Plan üzerinde yaplan incelemede; proje verilerine uyulmadan, kömür 

içerisindeki galerilerle yer yer proje snrlar aşlarak, eski imalatlara doğru yaklaşk 40 

metre daha galeri sürüldüğü görülmüştür (İşçilerin beyanna göre bu mesafenin 10 m daha 

ilerletilerek sağ ve sol yönlerinde yaklaşk 10 m galeriler sürülmüştür).- Böylelikle 

braklan topuklar zayflatlacak şekilde projenin ihlal edildiği görülmektedir.  
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- Projede eski imalata yaklaşmada 35-40 m. aras topuk mesafesi öngörülmüş 

olmasna rağmen, bu topuk mesafesi yenmiş ve eski imalata çok yaklaşlmş, bu mesafe 9 

m civarna inmiştir. Bu kalnlk üzerindeki basnca dayanamayarak çatlamş eski 

galerilerdeki suyun ocağ basmasna neden olmuştur. 

- İlgili firma bu faaliyetlerini MİGEM heyetlerinin incelemede bulunduğu Ağustos 

ayndan kazann olduğu güne kadar geçen yaklaşk 2,5 aylk sürede gerçekleştirdiği 

anlaşlmaktadr.  

- Tetkik tarihlerinde böyle bir ihlal söz konusu olmamasna rağmen MİGEM 

heyetleri tarafndan daha üst kotlarda yaplan imalatlar dikkate alnarak, faaliyet gösteren 

alanlarda ani su veya gaz boşalmalarna karş 25 metrelik kontrol sondajlar yaplarak 

ilerleme yaplmas hususlarnda uyarlarda bulunulmuştur.  

Ermenek maden kazas, Raporun “Dünyadaki Önemli Maden Kazalar” başlkl 

yukarda yer alan ve 24.07.2002 tarihinde ABD Pensilvanya Quecreek 1 kömür madeni su 

baskn kazasnn oluşu ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Her iki maden kazas da 

daha önceki yllarda çalşlan ve terk edilen maden faaliyetlerinin haritaya işlenmemesi, 

eski imalatlarn alt kotlarnda çalşlmas ve buralarda depolanan suyun çalşma sahasna 

baskn sonucu meydana gelmiştir. Diğer bir benzerlikte söz konusu maden ocaklarnda 

denetim yaplmş ve eksiklikler ile ilgili işverene uyarlar yaplmş ve işverenin de bunlar 

önemsememiş olmasdr. 

7.2. YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDEKİ KAZALARI DİĞER YERALTI 

MADENCİLİK İŞLETMELERİNDEKİ KAZALARDAN  FARKLI KILAN ÖZELLİKLER  

Yeralt (kapal) işletme yöntemi; genellikle yeraltnda açlan kuyu ve galeriler 

yoluyla, tavann göçertilmesi, açlan boşluğun doldurulmas veya topuklar braklmas 

esaslarna göre uygulanan üretim sistemidir. Bir kapal işletmede yeralt işletme 

yönteminin uygulanmas ve işletme-kaz yöntemlerinin seçimi büyük önem taşr. Kömür 

ve metalin farkl özellikleri nedeniyle kömür ve metal madenciliğinin yeralt işletme 

yöntemleri de değişiklik göstermekte olup yeralt metalik maden işletmelerinde ölümlü 

kazalar göreceli olarak son derece düşüktür. 

Yeralt işletmelerinde verimlilik ve günlük üretim kapasiteleri kaz–nakliyat–

tahkimat unitelerindeki mekanizasyon ve otomasyona bağl olarak artar. Yeralt komur 

madenciliği dunya genelinde en ağr ve tehlikeli iş kollarndan biridir. Komur uretiminde 

pek cok calşma disiplininin karmaşk bir organizasyonu soz konusudur. Yeralt komur 
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madenciliğinde uretim sureci; kaz, tahkimat, nakliyat gibi ana faaliyetler ile elektrik ve 

basncl hava şebekelerinin kurulmas ve işletilmesi, haberleşme ve sinyalizasyon 

sistemleri, işci ve malzeme nakli, su atm sistemleri, ceşitli makine ve techizatn bakm ve 

onarm işleri vb. faaliyetlerden oluşur. Bu faaliyetler srasnda yeralt komur 

madenciliğinin ozel koşullarndan kaynaklanan ceşitli sağlk ve guvenlik sorunlar ortaya 

ckmaktadr. 

Yeralt kömür madenciliği ölümlü kaza riski yüksek sektörlerin başnda yer 

aldğndan, yeralt kömür işletmelerinde meydana gelen kazalar, diğer yeralt madencilik 

işletmelerinde meydana gelen kazalar ile karşlaştrldğnda ölümlü kaza oran çok 

yüksektir. 

Organik/inorganik bileşenlerden oluşan ve kömürleşme dereceleri arttkça 

kalitelerine paralel olarak yanc özellikleri de artan kömürler yeralt işletmelerinde 

sorunlar da artrmaktadr. 

Maden kazalar ile ilgili istatistikler incelendiğinde üretim başna düşen ölüm 

saysnn taş kömürü ocaklarnda linyit ocaklarna göre oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bunun başlca nedeni, kömür damarlarnn derinlerde olmasndan 

kaynaklanan işletme zorluklar ve kömürün içerdiği gazlardr.  

Bu konuda uzmanlarn görüş ve değerlendirmeleri sonucunda hazrlanan raporlar, 

kazalar sonucu meydana gelen ölümlerin iş sağlğ ve güvenliği konusundaki eksik 

uygulamalardan kaynaklandğn göstermektedir. Kazalar ve ölümlerin nedenleri arasnda 

havalandrma sistemlerindeki sorunlar, kaçş yollar yetersizliği, kişisel koruyucu 

donanmlarn yetersizliği gibi altyap ve teknolojik sorunlar saylmaktadr. Bu tür 

problemlerin önlenebilir olduğu ve iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili denetim ve yaptrm 

yetersizliklerinden kaynaklandğ üzerinde önemle durulmaktadr.  

Türkiye’de maden ocaklarnda meydana gelen patlamalar ve yangnlarn nedenleri 

araştrldğnda; genel nedenlere benzer şekilde üretim yönteminin gereklerinin tam olarak 

yerine getirilmemesi, üretim plan ve projesinin yetersiz olmas ve havalandrmadaki 

eksiklik ve aksaklklar ilk sralarda yer almaktadr. 

7.3. YEDİNCİ BÖLÜM KAYNAKÇA 

DDK (2011), TC Cumhurbaşkanlğ Devlet Denetleme Kurulu Araştrma ve 
İnceleme Raporu 

TTK Genel Müdürlüğü (2014) TTK’da Meydana Gelen Büyük Kazalar, 
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27/08/2014 tarihinde Komisyona Gelen 76466353-042/2546 10647 Sayl Belge 
http://www.wvgov.org /SagoMineDisasterJuly 2006FINAL.pdf 
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- Projede eski imalata yaklaşmada 35-40 m. aras topuk mesafesi öngörülmüş 

olmasna rağmen, bu topuk mesafesi yenmiş ve eski imalata çok yaklaşlmş, bu mesafe 9 

m civarna inmiştir. Bu kalnlk üzerindeki basnca dayanamayarak çatlamş eski 

galerilerdeki suyun ocağ basmasna neden olmuştur. 

- İlgili firma bu faaliyetlerini MİGEM heyetlerinin incelemede bulunduğu Ağustos 

ayndan kazann olduğu güne kadar geçen yaklaşk 2,5 aylk sürede gerçekleştirdiği 

anlaşlmaktadr.  

- Tetkik tarihlerinde böyle bir ihlal söz konusu olmamasna rağmen MİGEM 

heyetleri tarafndan daha üst kotlarda yaplan imalatlar dikkate alnarak, faaliyet gösteren 

alanlarda ani su veya gaz boşalmalarna karş 25 metrelik kontrol sondajlar yaplarak 

ilerleme yaplmas hususlarnda uyarlarda bulunulmuştur.  

Ermenek maden kazas, Raporun “Dünyadaki Önemli Maden Kazalar” başlkl 

yukarda yer alan ve 24.07.2002 tarihinde ABD Pensilvanya Quecreek 1 kömür madeni su 

baskn kazasnn oluşu ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Her iki maden kazas da 

daha önceki yllarda çalşlan ve terk edilen maden faaliyetlerinin haritaya işlenmemesi, 

eski imalatlarn alt kotlarnda çalşlmas ve buralarda depolanan suyun çalşma sahasna 
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madenciliğinde uretim sureci; kaz, tahkimat, nakliyat gibi ana faaliyetler ile elektrik ve 
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saysnn taş kömürü ocaklarnda linyit ocaklarna göre oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Bunun başlca nedeni, kömür damarlarnn derinlerde olmasndan 

kaynaklanan işletme zorluklar ve kömürün içerdiği gazlardr.  

Bu konuda uzmanlarn görüş ve değerlendirmeleri sonucunda hazrlanan raporlar, 

kazalar sonucu meydana gelen ölümlerin iş sağlğ ve güvenliği konusundaki eksik 

uygulamalardan kaynaklandğn göstermektedir. Kazalar ve ölümlerin nedenleri arasnda 

havalandrma sistemlerindeki sorunlar, kaçş yollar yetersizliği, kişisel koruyucu 

donanmlarn yetersizliği gibi altyap ve teknolojik sorunlar saylmaktadr. Bu tür 

problemlerin önlenebilir olduğu ve iş sağlğ ve güvenliği ile ilgili denetim ve yaptrm 

yetersizliklerinden kaynaklandğ üzerinde önemle durulmaktadr.  

Türkiye’de maden ocaklarnda meydana gelen patlamalar ve yangnlarn nedenleri 

araştrldğnda; genel nedenlere benzer şekilde üretim yönteminin gereklerinin tam olarak 

yerine getirilmemesi, üretim plan ve projesinin yetersiz olmas ve havalandrmadaki 

eksiklik ve aksaklklar ilk sralarda yer almaktadr. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

KAZA ÖNCESİ OCAĞIN DURUMU VE KAZA OLUŞUMU 

Bu bölümde 13 Mays 2014 tarihinde Manisa ili Soma ilçesi Eynez köyünde Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan işletilen Eynez Yer Alt Kömür Ocağ’nda meydana 

gelen kazann nedenleri üzerinde durulmuştur. Kazann nedenleri ile ilgili bulgular, 

Komisyonun Soma Eynez Ocağ’na yaptğ üç inceleme çalşmasndaki tespitler ile bu 

çalşma ziyaretleri ve Komisyonda dinlenen, olayn doğrudan tanğ işçi, iş yeri yetkilileri, 

işveren ve mühendislerin ifadelerinden elde edilmiştir. Ayrca, ÇSGB İş Teftiş Kurulu 

Başkanlğ iş müfettişlerinin yaptğ araştrma ile Soma Cumhuriyet Başsavclğnn 

yürüttüğü soruşturma kapsamnda alnan tank ifade tutanaklarndan da yararlanlmştr. 

Kazann nedenleri ile ilgili bulgular,  

- Komisyona verilen dört aylk süre  

- Araştrma Komisyonun; Anayasann 98 inci maddesinde “bilgi edinilmek için 

yaplan incelemeden ibaret” ve TBMM İç Tüzüğü’nün 105’inci maddesinde “Kamu 

kurumlarndan, KİT’lerden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanlarak 

kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarndan ve 

kamu yararna çalşan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, 

ilgililerini çağrp bilgi almak” şeklinde belirlenen yetkisi,  

- Komisyona sağlanan araştrma imkanlar çerçevesinde,  

mümkün olan bilimsel yaklaşmla analiz edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda 

kazann nedenleri ile tespitler aşağdaki bölümde sistematik olarak ortaya konulmuştur. 

8.1. KAZANIN OLUŞ ANINDA OCAĞIN GENEL DURUMU 

Soma Eynez Ocağnda meydana gelen kazann nedenini sağlkl bir şekilde 

aydnlatabilmek için, kaza öncesinde ocağn genel durumu hakknda bilgi sahibi olunmas 

gerekmektedir. 

8.1.1. Ocağn Giriş Çkş Galerilerinin Durumu  

Ocağn yer yüzeyinden ana girişleri üç galeri ile sağlanmaktadr. Bunlardan ikisi 

temiz hava girişi, biri kirli hava çkş (nefeslik) için kullanlmaktadr. Galerilerin girişleri 

+337 ile +340 kotlarndadr. Diğer bir ifade ile galerilerin giriş ağzlar deniz seviyesinden 

340 metre yükseklikte bulunmaktadr.  
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Temiz hava girişi +337 kotundan açlmş olan iki ayr galeriden sağlanmaktadr. Bu 

galerilerden ilki TKİ zamannda açlmş olan ve 382 metre sonra +302 kotuna inen 

desandre dediğimiz eğimli bir galeriden oluşmaktadr. Diğeri ise 2010 ylnda Soma 

Kömür İşletmeleri AŞ tarafndan açlan +337 kotundan 411 metre sonra +294 kotuna 

inilen desandredir. Bu galeriler birbirlerine parelel sürülmüştür. Şekil 8.1’de haritadan 

görüleceği üzere sağ taraftaki 606,70 m uzunluğundaki desandre ile +152 kotuna 

inmektedir ve bu kotta paralel iki desandre irtibatlandrlarak sola doğru +152 kotundan 

+142 kotuna kadar giden 448,25 m uzunluğunda düz bir galeri ile ocağn merkezî 

saylabilecek U3 bölgesine ulaşlabilmektedir.  

Nefeslik 340 kotundan 341 kotuna hemen hemen hiçbir eğim olmadan düz bir 

şekilde 950 metre sürülerek desandre dibine kadar gelmiştir. +341 kotundan sağa doğru 

620 metrelik bir galeri ile solda S panolarnn da bulunduğu yerden +157 kotuna 

inilmektedir. +157 kotundan sağa doğru devam eden desandre ile 206 metre sonra +142 

kotundaki ocağn merkezi saylabilecek U3 kavşağna ulaşlmaktadr. 

U3 kavşağna birinci temiz hava galerisinden 1437,80 m, ikinci temiz hava 

galerisinden yaklaşk 1459 metre sonra ulaşlmaktadr. +340 Nefeslik-Kirli hava çkş ile 

U3 bölgesine yaklaşk 1800 metre sonra erişilebilmektedir. 

Taşta ve Kömürde Sürülen Galeriler 

Ana giriş ve çkş galerileri 18 m2 kesit alan ile sürülmüş ve tamamna yakn T-H 

demir tahkimat üniteleri ile tahkim edilmiş, demir tahkimatlarn aras kavlak düşmelerine 

karş ahşap kamalarla desteklenmiştir. Galeriler ağrlkl olarak taşta, kömür damarnn 

düzensiz bir yap oluşturmas nedeniyle çok az bir ksm kömürde sürülmüştür. 

Kömürdeki ana galerilerin tamam kömür içersinde ya da tavan kömürün tavan taş marn 

takip edilerek yanlar ve taban kömürde olacak şekilde açlmştr. Kaza mahalline yakn 

galerilerin formasyonu Şekil 8.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8.2: Soma Eynez Ocağ Kaza Mahalline Yakn Galerilerin Taşta, Kömürde, 

Taban Kömürde Sürüldüğünü Gösteren Harita 

2014 yl ocak imalat planlar incelendiğinde ocağn merkez konumundaki +142 

kotundan S panolarna, +157 kotuna doğru giden 206 metrelik desandrenin ilk 105 

metrelik ksm taşta ikinci 46 metrelik ksm taban kömür, tavan taş olacak şekilde 

sürülmüştür. +157 kotuna yakn olan bölgede sadece 55 metrelik ksm tamamen 

kömürdedir.  

8.1.2. Kaza Annda Ocakta Çalşlan Panolarn Durumlar 

8.1.2.1. S Panolar 

Şekil 8.1’deki planda U3 bölgesinden nefesliğe doğru ilerlerken, sağ tarafta 

oluşturulmuş, imalat haritasna göre üretimi 2012 ylnda başlamş panolardr. Panolar 

+210 ile +280 kotlar arasnda oluşturulmuştur. A ve H panolarna göre daha yüksek 

kotlarda ve yeryüzüne daha yakndr. S panolarnn temiz hava girişine mesafesi yaklaşk 

1800 metrenin üzerinde iken, nefeslik denen kirli hava çkşna yaklaşk 1200 metre 
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civarndadr. S panolarndan yeryüzüne en ksa mesafe kirli hava çkş yolu üzerindendir 

ve bu yolun yaklaşk 950 metrelik ksm düzdür. Bu nedenle S Panolarnda çalşan işçilerin 

büyük bir ksmnn panolara gidiş ve gelişte kirli hava yolu olan nefesliği kullandklar 

ifadelerden anlaşlmaktadr. 

S panolarnda, S2 Klasik, S2 Yar Mekanize, S3 Yar Mekanize Ayak olmak üzere 

üç ayr ayakta üretim yaplmakta ve S1 Yar Mekanize ayağn hazrlklar yaplmaktadr. S 

panolarnda ağrlkl olarak insan gücüne dayal olan klasik yöntem ile üretim 

yapldğndan bu panolar ocağn en fazla işçi çalştrlan panolardr. Klasik üretim 

yönteminde martopikör ve delme, patlatma ile kömür gevşetilerek üretim–yaplmaktadr. 

Klasik ve yar mekanize üretim yaplan S panolarnda çalşlan yerlerin boyutlar A 

panosundaki mekanize ayaklara göre daha dardr. Tavan ve taban basksnn fazla olduğu 

ve bu nedenle tamir tarama işlemlerinin en yoğun yapldğ panolardr.  

8.1.2.2. A Panolar 

+86 ile +95 kotlar arasnda oluşturulan A panolarnda A2 Mekanize ve A2 Yar 

Mekanize ayaklar olmak üzere iki ayr ayakta üretim yaplmaktadr. Mekanize ayaklarda 

daha az insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadr. Bu nedenle ağrlkl olarak klasik yöntem ile 

çalşan S Panolarna göre mekanize çalşlan A panolarnda daha az işçi çalştrlmaktadr. 

Mekanize ayaklarda çalşma alanlar klasik ayaklara göre daha ferah ve hareket alan daha 

geniştir. Yine bu özelliğinden dolay mekanize panolarn çalşma şartlar S Panolarna göre 

daha iyidir. A panolarnda üretim S Panolarna göre 125 ile 150 metre daha derinlerde 

gerçekleşmektedir. Soma kömür yataklar ortalama 7 derecelik bir aç ile yeraltna doğru 

dalmaktadr. Derin kotlarda yaplan üretim esnasnda metan gazna rastlanma olaslğ 

artmaktadr. A panolar Soma Eynez ocağnda metanca zengin ayaklar olarak 

bilinmektedir. A panolarnda metan varlğ 2010 ylnda tespit edilmiş ve bu bölgeden 

metan drenaj yaplmştr.  

8.1.2.3. H Panolar 

Soma Eynez Ocağnn +40 ile +65 kotlar arasnda, ocağn en derin kotlarnda 

üretim yaplan bölgeleridir. Panoda sadece bir yar mekanize ayak bulunmaktadr. 2012 

ylnda ilk defa üretim hazrlklar yaplmş olan H Panosundaki ayakta bulunan kömür 

damar bakirdir. Haritalarda H Panosunun alt ve üst kotlarnda herhangi bir eski imalat 

görülmemektedir.  
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8.1.3. Ocağn Genel Havalandrmas 

Yer alt ocaklarnda, faaliyetler srasnda ortaya çkan yanc, boğucu, zehirli ve 

patlayc gibi zararl gazlarn ocak havasndan atlmas ve ocağa temiz hava sağlanmas 

gerekir. Sağlanan temiz havann hz ve miktar ile scaklk ve nem gibi değerlerinin de yer 

alt çalşma koşullarna uygun olmas gerekmektedir. Yer alt kömür ocaklarnda 

havalandrmann, ocak havasna ait bahsedilen değişkenlerin uygun şekilde sağlanmas ve 

kontrol edilebilmesi için mekanik havalandrma ile yaplmas gerekmektedir. Soma Eynez 

Ocağ’nda mekanik havalandrmann sağlanmas için 340 Ana Nefesliğin ağznda emici 

fanlar bulunmaktadr. Ocağa giren temiz hava çalşma yerlerini dolaşrken ortamdaki gaz 

ve tozlardan dolay kirlenir. S panolarn dolaşarak kirlenen hava ile R panosu,+140 ayak, 

A, H panolarnda gelen kirli hava +340 Nefeslik ağzna 390 metre mesafede kavşakta 

birleşerek ocağ terk etmektedir. Emici fanlarn emiş gücünün yarattğ negatif basnç 

nedeniyle +340 kotunda bulunan diğer iki galeriden temiz hava ocağa girmektedir. 

Havann ocak içerisinde yönlendirilmesi havalandrma kaplar ile yaplmaktadr. Ocakta 

ayaklarn hazrlk aşamasnda oluşan kör bacalar tali vantilatörler ile havalandrlmaktadr. 

Bunun dşnda hava giriş ve çkş tamamlanan R panosunda ana havalandrma yerine tali 

havalandrma yapldğ da bilinmektedir. 
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artmaktadr. A panolar Soma Eynez ocağnda metanca zengin ayaklar olarak 

bilinmektedir. A panolarnda metan varlğ 2010 ylnda tespit edilmiş ve bu bölgeden 
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8.1.3. Ocağn Genel Havalandrmas 
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Şekil 8.3’teki havalandrma plannda görüldüğü gibi; R panosunu dolaşarak 

kirlenen hava, ocağn 2. temiz hava girişinden gelen temiz hava ile karşarak +140 ayağa 

girmektedir. +140 Ayak’tan kirlenerek çkan hava yine temiz hava yoluna bağlanmakta ve 

buradan da A, H ve S üretim panolarna giden havaya karşmaktadr. Diğer bir ifade ile bu 

bölgelerde seri havalandrma yaplmaktadr. Benzer havalandrma sistemi S Panolarnn 

havalandrmasnda da görülmektedir S-2 Klasik ayağna ana galeriden verilen temiz hava 

kirlenerek tekrar ana galeriye dönmekte temiz hava ile seyrelmektedir. Bu hava da ana 

galerideki S-3 Klasik Ayak, S-3 Yar Mekanize ve S-2 Yar Mekanize ayaklara 

verilmektedir. Bu şekilde ayaklar arasnda seri havalandrma yaplmaktadr. Bu ayaklardan 

kirlenerek çkan hava ana galeriye dönmekte ve kirli hava çkşndan ocağ terk etmektedir. 

S Panolarnda, üretimin ağrlkl olarak klasik yöntemle yaplmas nedeniyle diğer panolara 

kyasla hem daha çok işçinin bulunmas hem de seri havalandrma ile ayaklarn 

havalandrlmas, çalşma şartlarnn diğer panolara göre daha zor olduğunu ortaya 

koymaktadr. 

Soma Kömürleri İşletmeleri AŞ tarafndan hazrlanan ve TKİ Genel Müdürlüğü 

İşletme Dairesi Başkan ve Yeralt Kontrol Müdürü tarafndan onaylanmş olan Haziran 

2011 tarihli “Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Eynez Karanlkdere Yeralt 

Sahasnda Kömür Üretme İşine Ait Revize Uygulama Projesi”nde yer alan Şekil 8.4’te yer 

alan “TKİ-ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma Kömür İşletmeleri AŞ, Soma Eynez 

Karanlkdere Yeralt Yllk Hazrlk Plan”nda 2012 yl hazrlklar gösterilmiştir. Bu 

planda S panolarnn hava dönüşlerinin (kirli hava) ayr ikinci bir yol ile yeryüzüne 

bağlanmasnn planlandğ görülmüştür. Ancak bu bağlantnn planda kalarak hayata 

geçirilmediği tespit edilmiştir.  

Bu bağlant planlandğ gibi uygulanmş olsayd, S panolarndaki seri havalandrma 

yerine, her panoda paralel havalandrma uygulanyor olacakt.  
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Şekil 8.4: Soma Eynez Ocağ 2012 Yl Hazrlk Plan 

Ayrca Şekil 8.10’daki kaza yeri plannda 5 ile 9 numaralar arasnda kalan bölgede 

hava miktarnn yeterli olmadğ alnan ifadeler ve havalandrma kaytlarndan 

anlaşlmaktadr. 

8.1.4. Ocakta Üretim Şekli 

Ocağn üretim şekli olan, geri dönümlü göçertmeli uzun ayak metodu, ocakta ayn 

anda farkl panolarda Klasik Yar Mekanize ve ‘Tam Mekanize yöntemleri ile 

yaplmaktadr.  

379 

Klasik Ayak İle Üretim Metodu 

Kömür damarnn jeolojik ve tektonik özelliklerinden kaynaklanan zorluklar 

nedeniyle tam mekanize ve yar mekanize uygulamalarnn yaplamadğ yerlerde Klasik 

Ayak metodu seçilmektedir. Klasik ayaklarda Yar Mekanize ve Tam Mekanize ayaklara 

göre çalşma şartlar oldukça zordur. Klasik Ayakta tamamen emek gücüne dayal ve işçi 

yoğun yaplan bir üretim metodu uygulanmaktadr. S 2 Klasik ayağnda tahkimat, münferit 

sürtünmeli veya hidrolik direk ve çelik tavan sarmalar kullanlarak yaplmaktadr. Çelik 

sarmalarn üzerine ahşap kamalar yerleştirilerek tavandan malzeme düşmesi 

engellenmektedir. Aynadan kömür kazma işlemi delme patlatma ve martopikör ile 

yaplmaktadr. Bu ayakta tavan ve taban yollar damarn eğimine ve kalnlğna göre 

tasarlanmştr Damarn kalnlğndan dolay dilimler hâlinde 3 katta üretim yaplmaktadr.  

Yar Mekanize Ayak İle Üretim Metodu 

Yar Mekanize Ayak modelini klasik ayak modelinden ayran tek etmen 

tahkimatlardr. Klasik ayaklarda, hidrolik direkler veya yer yer ağaç direklerle tavan yükü 

alnrken, yar mekanize ayaklarda damarn daha uygun olmas nedeniyle tahkimat sistemi 

yüksek oranda yük taşma kapasitesi olan hidrolik şiltler ile sağlanmaktadr. Şiltlerin uygun 

çalşma şartlarnn sağlanabilmesi için yar mekanize ayaklarda tavan ve taban yollar düz 

sürülmektedir. Şiltlerin normal hareketini sağlayabilmek için ayak klasik ayaktan farkl 

olarak damar eğimi dikkate alnmadan düz açlmaktadr. Yar mekanize ayaklar klasik 

ayaklara göre daha güvenli ve çalşma şartlar daha iyi olan ayaklardr. Bunun yannda yar 

mekanize ayakta da üretim tamamen insan gücüne dayaldr ve klasik ayaklarda olduğu 

gibi çalşan işçi says yüksektir. Yar mekanize ayakta da arndaki kömür mortopikör ve 

delme patlatma ile gevşetilerek alnmaktadr. Soma Eynez ocağnda A Panosunda A-2 Yar 

Mekanize ve S panosunda S2 ve S3 Yar Mekanize Ayaklar bulunmaktadr. Dilimli üretim 

uygulanan bu ayaklarda, tavan ayak ile alt kat arasnda 30-40 metre mesafe braklarak 

ilerleme yaplmaktadr. 

Tam Mekanize Ayak İle Üretim Metodu 

A panosunda, tahkimat ünitesi, kesici ve konveyörün bir arada çalştğ Tam 

Mekanize üretim yöntemi uygulanmaktadr. Tam mekanize ayaklar en az işçi çalşan, 

üretimde en az insan gücüne ihtiyaç duyulan ve yüksek kapasiteli üretim sağlayan 

sistemlerdir. Klasik Ayaklara ve Yar Mekanize Ayaklara göre çalşma mekânlar, daha 

güvenli, daha ferah ve geniştir. Kömürün arndan alnmas kesicinin mekanik gücü ile 
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yapldğ için patlayc kullanma gereği duyulmaz. Yar mekanizede olduğu gibi şiltlerin ve 

mekanik kesicinin rahat çalşabilmesi için tavan, taban yollar ve ayak düz olarak 

sürülmektedir. Soma Eynez Ocağnda damar eğiminden dolay taban ayakta kömür 

tabanndaki üçgen şeklinde terk edilmektedir. 

 Kaln Damarda Dilimli Üretim Metodu 

Soma Eynez Ocağnda kömür damarnn kalnlğ 15 ila 35 metre arasnda 

değişmektedir. Yukardaki bölümlerde de bahsedildiği gibi damarn kalnlğndan dolay 

kömür tek dilim hâlinde alnamamakta, klasik ve yar mekanize ayaklarda 3 katl, tam 

mekanize ayaklarda ise 2 katl dilimler hâlinde üretim yaplmaktadr. Şekil 8.5’te üretim 

yönteminin temsili gösterimi yer almaktadr.  

Şekil 8.5: Kaln Damarlarda Dilimli Üretim Metodu 

381 

8.1.5. Nakliyat Sistemi  

Ocak içerisinde kullanlacak bütün malzeme ve ekipman ile üretilen kömürlerin, 

çalşanlarn iş başnda ocak içerisine ve iş sonunda ocak dşna ulaştrlmasn kapsayan 

nakliyat yeralt kömür madenciliğinin en kritik işlerinden biridir.  
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Şekil 8.6: Soma Eynez Ocağ’nda Nakliyat Bantlarnn Yerleşim Plan 
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Ocak içine malzeme nakli kulikar diye adlandrlan bir araç ile demir raylar 

üzerinden yaplmaktadr.  

Ayaklarda üretilen kömür ayak içinde zincirli konveyör ile taban yollarndaki bant 

konveyör hatlarna taşnmaktadr. Buradan da ana nakliyat galerilerindeki konveyör 

bantlarna nakledilerek ocak dşna kadar çkarlmaktadr. Sadece kömür nakli için birbiri 

ile entegre 8 ayr bant konveyör hatt bulunmaktadr.  

Taşyc bantlarn ana karkas ksmn EP (Polyester Nylon) dokuma kord bezi ve alt 

ve üst yüzeylerinin koruyucu lastik kaplamalarn oluşturduğu farkl boyutlarda bantlar 

oluşturmaktadr. Bantlarn enleri 85 cm ile 140 cm, kalnlklar ise 9 mm ile 16 mm 

arasnda değişmektedir. Ana nakliyat bantlarn 140 cm eninde ve 16 mm kalnlğndaki 

EP160 dokumal bantlar oluşturmaktadr. Asl yükü taşyan ana nakliye bantlarnn boylar 

450 metreye kadar ulaşmaktadr. Bu nedenle uzun mesafeli eğimli galeriden (desandreden) 

kömürü üst kotlara ve yeryüzüne taşyabilmek için galeri içinde farkl yerlere kurulmuş 

olan iki ayr tahrik motoru ile bantlar güçlendirilmiştir. A2 Mekanize ayakta kömür 

üretiminin devreye girmesi ile anayolda bulunan ve kaza mahallinden geçen 450 metre 

uzunluğundaki yük taşyc 4. bandn yükünü hafifletmek üzere bant boyu ksaltlmş ve A-

H panolarna giden yeni bir bant ilave edilmiştir. Bunlarn dşnda insan naklinde 

kullanlan 4. ve 5. insan nakil bantlar nefeslik hava çkş galerilerinde kurulmuştur. Alnan 

ifadelere ve incelenen belgelere göre bantlar alev yürütmez özellikte değildir. 

8.1.6. Ocaktaki Sensörlerin Konumlar 

Soma Eynez Ocağ’nda yer üstünde merkezî izleme odas ve Şekil 8.7 ve Tablo 

8.1’e göre bu izleme odasna (on-line) bağl, ocağn 27 ayr noktasna yerleştirilmiş, 

birbirinden bağmsz olarak çalşan ve Ocak’ta her an ölçüm yapmak üzere kurulan 48 ayr 

sabit gaz sensörü bulunmaktadr. Bu sensörlerden 19 tanesi karbonmonoksit, 19 tanesi 

metan, 9 tanesi oksijen, 1 tanesi karbondioksit ölçümü yapmaktadr. Ayrca nefeslik 

çkşna yakn bir konumda birer adet basnç ve scaklk sensörü de bulunmaktadr. 

Yer alt kömür ocaklarnda iş sağlğ ve güvenliği açsndan bu sensörlerden alnan 

ölçümler hayati önem taşmaktadr. 
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Ocak içine malzeme nakli kulikar diye adlandrlan bir araç ile demir raylar 

üzerinden yaplmaktadr.  

Ayaklarda üretilen kömür ayak içinde zincirli konveyör ile taban yollarndaki bant 

konveyör hatlarna taşnmaktadr. Buradan da ana nakliyat galerilerindeki konveyör 

bantlarna nakledilerek ocak dşna kadar çkarlmaktadr. Sadece kömür nakli için birbiri 

ile entegre 8 ayr bant konveyör hatt bulunmaktadr.  

Taşyc bantlarn ana karkas ksmn EP (Polyester Nylon) dokuma kord bezi ve alt 

ve üst yüzeylerinin koruyucu lastik kaplamalarn oluşturduğu farkl boyutlarda bantlar 

oluşturmaktadr. Bantlarn enleri 85 cm ile 140 cm, kalnlklar ise 9 mm ile 16 mm 

arasnda değişmektedir. Ana nakliyat bantlarn 140 cm eninde ve 16 mm kalnlğndaki 

EP160 dokumal bantlar oluşturmaktadr. Asl yükü taşyan ana nakliye bantlarnn boylar 

450 metreye kadar ulaşmaktadr. Bu nedenle uzun mesafeli eğimli galeriden (desandreden) 

kömürü üst kotlara ve yeryüzüne taşyabilmek için galeri içinde farkl yerlere kurulmuş 

olan iki ayr tahrik motoru ile bantlar güçlendirilmiştir. A2 Mekanize ayakta kömür 

üretiminin devreye girmesi ile anayolda bulunan ve kaza mahallinden geçen 450 metre 

uzunluğundaki yük taşyc 4. bandn yükünü hafifletmek üzere bant boyu ksaltlmş ve A-

H panolarna giden yeni bir bant ilave edilmiştir. Bunlarn dşnda insan naklinde 

kullanlan 4. ve 5. insan nakil bantlar nefeslik hava çkş galerilerinde kurulmuştur. Alnan 

ifadelere ve incelenen belgelere göre bantlar alev yürütmez özellikte değildir. 

8.1.6. Ocaktaki Sensörlerin Konumlar 

Soma Eynez Ocağ’nda yer üstünde merkezî izleme odas ve Şekil 8.7 ve Tablo 

8.1’e göre bu izleme odasna (on-line) bağl, ocağn 27 ayr noktasna yerleştirilmiş, 

birbirinden bağmsz olarak çalşan ve Ocak’ta her an ölçüm yapmak üzere kurulan 48 ayr 

sabit gaz sensörü bulunmaktadr. Bu sensörlerden 19 tanesi karbonmonoksit, 19 tanesi 

metan, 9 tanesi oksijen, 1 tanesi karbondioksit ölçümü yapmaktadr. Ayrca nefeslik 

çkşna yakn bir konumda birer adet basnç ve scaklk sensörü de bulunmaktadr. 

Yer alt kömür ocaklarnda iş sağlğ ve güvenliği açsndan bu sensörlerden alnan 

ölçümler hayati önem taşmaktadr. 
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8.1.7. Soma Eynez Ocağ’nda Braklan Topuklar, Eski İmalatlar ve Oluşan 

Tasmanlar 

Soma Eynez Ocağ’nda planlanan 15.000.000 ton tüvenan kömür üretiminin %99.5 

i gerçekleştirilmiş ve geriye 78.000 tonluk bir üretim kalmştr. Ana galerilerin güvenliği 

açsndan braklan kömür topuklar ile üretim yaplan panolar arasnda braklan emniyet 

topuklar dşnda üretilebilecek kömürün çok büyük bir ksmnda üretim gerçekleşmiştir. 

Üretim yaplan panolarn genişlikleri 60 ile 100 metre, boylar ise 80 ile 200 metre 

arasnda ve üretilen damar kalnlğ 15 ile 35 metre arasnda planlanmştr. 

 Bu planlama çerçevesinde galerilerin çevresindeki kömürler galerilerin güvenliği 

açsndan topuk olarak braklmştr. Benzer şekilde üretim yaplan panolar arasnda 

taşyc kolon vazifesi görecek topuklar braklmaktadr. Şekil8.8. de bu topuklar kabaca 

kahverengi şekilde gösterilmişlerdir. 

U3 Bölgesi  

U3 bölgesi, Şekil 8.10’daki kaza yeri planndan da görüleceği gibi hava geçiş ve 

nakliyat yollar açsndan ocağn merkezini oluşturmaktadr. Bu bölge, çevresinde çok 

yoğun bir şekilde galerilerin açlmş olmas nedeni ile büyük bir yük gerilimi altndadr. 

Komisyonumuzda dinlediğimiz Yusuf KOÇAN, Murat YOKUŞ ve Mehmet Ali Günay 

ÇELİK, kaza yeri plannda 3 numaral bölgede gösterilen, hava girişi galerisi ile nefesliğin 

arasndaki yaklaşk 3 metrelik topuğun tavannda akmalardan dolay boşalmalarn 

olduğunu söylemişlerdir. Bu akmalardan oluşan boşluklardan dolay iki galeri arasnda 

hava geçişi olduğu ifade edilmiştir. Bölgeyi güçlendirmek için tavana domuz dam 

kurulmuş ve ardndan hava geçişini engellemek için kül baslmş fakat szdrmazlğn yine 

de sağlanamadğ beyan edilmiştir. Benzer durum kaza yeri plannda 10 numara ile 

gösterilen bölge için de söz konusudur. Bu bölgelerde boşalmalarn olmas ve sonrasnda 

da buralarn güçlendirilememesi U3 bölgesi üzerindeki yoğun basknn bir göstergesidir. 

391 

Eski imalatlarn üzerindeki yük gerilmeleri de topuklar üzerine yönlenmiş, dolays 

ile topuklar ocakta adeta taşyc kiriş konumuna gelmiştir. Bir çadr örneğinden verecek 

olursak kazann merkezinin çadrn yükünü çeken orta direk çevresinde olduğu 

görülmektedir. 

Fotoğraf 8.1: C Panosu Üzerindeki Tasman Oluşumu 

Ocakta üretimin tamamlanmas nedeni ile barajlanan birçok eski imalat bölgesi 

bulunmaktadr. Ocak planlamas sahann tamam gözetilerek yaplmadğndan, panolar 

sahann sonundan başlayarak hazrlanmamştr. Bu nedenle yangn, göçük, patlama gibi 

risklere neden olabilecek bu eski imalatlar, ocak içinde çalşanlarn yoğun olarak 

bulunduğu üretim yaplan panolar ile ocak çkşlar arasnda kalarak, üretim yaplan 

bölgelerin önünde devaml olarak tehlike yaratmaktadrlar.
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Soma Eynez Ocağ’nda planlanan 15.000.000 ton tüvenan kömür üretiminin %99.5 

i gerçekleştirilmiş ve geriye 78.000 tonluk bir üretim kalmştr. Ana galerilerin güvenliği 

açsndan braklan kömür topuklar ile üretim yaplan panolar arasnda braklan emniyet 

topuklar dşnda üretilebilecek kömürün çok büyük bir ksmnda üretim gerçekleşmiştir. 

Üretim yaplan panolarn genişlikleri 60 ile 100 metre, boylar ise 80 ile 200 metre 

arasnda ve üretilen damar kalnlğ 15 ile 35 metre arasnda planlanmştr. 

 Bu planlama çerçevesinde galerilerin çevresindeki kömürler galerilerin güvenliği 

açsndan topuk olarak braklmştr. Benzer şekilde üretim yaplan panolar arasnda 

taşyc kolon vazifesi görecek topuklar braklmaktadr. Şekil8.8. de bu topuklar kabaca 

kahverengi şekilde gösterilmişlerdir. 

U3 Bölgesi  

U3 bölgesi, Şekil 8.10’daki kaza yeri planndan da görüleceği gibi hava geçiş ve 

nakliyat yollar açsndan ocağn merkezini oluşturmaktadr. Bu bölge, çevresinde çok 

yoğun bir şekilde galerilerin açlmş olmas nedeni ile büyük bir yük gerilimi altndadr. 

Komisyonumuzda dinlediğimiz Yusuf KOÇAN, Murat YOKUŞ ve Mehmet Ali Günay 

ÇELİK, kaza yeri plannda 3 numaral bölgede gösterilen, hava girişi galerisi ile nefesliğin 

arasndaki yaklaşk 3 metrelik topuğun tavannda akmalardan dolay boşalmalarn 

olduğunu söylemişlerdir. Bu akmalardan oluşan boşluklardan dolay iki galeri arasnda 

hava geçişi olduğu ifade edilmiştir. Bölgeyi güçlendirmek için tavana domuz dam 

kurulmuş ve ardndan hava geçişini engellemek için kül baslmş fakat szdrmazlğn yine 

de sağlanamadğ beyan edilmiştir. Benzer durum kaza yeri plannda 10 numara ile 

gösterilen bölge için de söz konusudur. Bu bölgelerde boşalmalarn olmas ve sonrasnda 

da buralarn güçlendirilememesi U3 bölgesi üzerindeki yoğun basknn bir göstergesidir. 
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Eski imalatlarn üzerindeki yük gerilmeleri de topuklar üzerine yönlenmiş, dolays 

ile topuklar ocakta adeta taşyc kiriş konumuna gelmiştir. Bir çadr örneğinden verecek 

olursak kazann merkezinin çadrn yükünü çeken orta direk çevresinde olduğu 

görülmektedir. 

Fotoğraf 8.1: C Panosu Üzerindeki Tasman Oluşumu 

Ocakta üretimin tamamlanmas nedeni ile barajlanan birçok eski imalat bölgesi 

bulunmaktadr. Ocak planlamas sahann tamam gözetilerek yaplmadğndan, panolar 

sahann sonundan başlayarak hazrlanmamştr. Bu nedenle yangn, göçük, patlama gibi 

risklere neden olabilecek bu eski imalatlar, ocak içinde çalşanlarn yoğun olarak 

bulunduğu üretim yaplan panolar ile ocak çkşlar arasnda kalarak, üretim yaplan 

bölgelerin önünde devaml olarak tehlike yaratmaktadrlar.
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Üretim sahas temel faylar ile snrlandrlarak belirlenmiştir. Hem fayl hattn 

krlgan olmas hem de panolar içinde kaln kömür tabakasnn alnp tavan taşnn 

göçertilmesi, yeryüzünde tasmanlarn oluşumuna neden olmuştur. İşyeri yetkililerinden 

alnan bilgi ve sahada yaplan gözlemler doğrultusunda belirlenen tasmanlar Şekil 8.8’de 

harita üzerinde gösterilmiştir.  

 

Fotoğraf 8.2: Sahada Oluşan Tasman Deformasyonlar 
Komisyonun incelediği ifade ve belgelerde Soma Eynez Ocağnda gerek tasman 

ilerlemelerinin takip edildiği gerekse tasmanlardan gaz ölçümlerinin yapldğna dair 

herhangi bir bilgiye ulaşlmamştr.  

Oluşan tasmanlarn zamana göre değişimi “radar interferometry for ground 

subsidence” yöntemi ile yaplmaldr. 

8.1.8. Soma Eynez Kömür Sahasnda Yaplmş Olan Sondajlar 

Sondaj değerlerine bakldğnda, KM2 kömür kalnlklarnn 2,40 ile 40 metre 

arasnda değiştiği-görülmektedir. Ocaktaki kömür kalnlğ ve kömür üzerindeki tabakann 

kalnlklar hakknda bir fikir vermesi bakmndan ocakta bulunan bütün sondaj değerleri 

Tablo 8.2’de gösterilmiştir. 
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8.1.9. Soma Eynez Sahasnda Faylar 

Soma Kömür havzasnn fayl bir bölge olduğu bilinmektedir. Sahalarn 

planlanmasnda pano snrlar bu büyük faylar esas alnarak oluşturulmuştur. Örneğin 

Soma Kömürleri İşletmeleri AŞ ile İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Tic. AŞ 

arasndaki snr bu faylardan biri oluşturmaktadr. Benzer şekilde Demir Export AŞ -

Fernas İnşaat AŞ Adi Ortaklğ ile Soma Kömür İşletmeleri AŞ snrlarn yine bu 

faylardan biri oluşturmaktadr. Bu büyük faylarn dşnda Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin 

yeraltnda üretimleri esnasnda, özellikle ana galeriler, tavan ve taban yolu gibi yollarda 

birçok fay gözlenmiştir. İrili ufakl tespit edilmiş uzanmlar 10-120 metre arasnda 

değişebilen, farkl açlarda dalm yapan 450 civarnda küçük fay haritaya işlenmiştir. Şekil 

8.9’da görüldüğü gibi tespit edilen faylar 1/2000 ölçekli haritalara işlenmiştir. 
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8.1.10. Panolarda ve Eski İmalatlarda CH4 ve CO Oluşumu 

Soma Eynez ocağnda göçertmeli uzun ayak yöntemi ile klasik ayaklarda, 

mekanize ve yar mekanize ayaklarda üretilen kömür panolarnda ayak arkas 

göçertilmektedir. Üretilen KM2 kömürünün tavan taşn oldukça kaln (50-130 m) ve 

sağlam M2 Marn tabakalar oluşturmaktadr, marn tabakasnn üzerinde yine kaln (14-120 

m.) ve oldukça sağlam M3 kireçtaş tabakalar bulunmaktadr.  

Üretim ilerledikçe kömürün alnmasndan dolay oluşan boşluk, ayak arkasnn 

göçertilmesi ile doldurulur. Bu da tavan taşnn üst ksmlarnda boşluklar oluşmasna yol 

açar. Bu boşluklarda zaman içerisinde üstteki yükten dolay oturmalar gerçekleşir. Bu 

hareketler M2 marn ve M3 kireçtaşlarnn bulunduğu diğer jeolojik katmanlarda da 

boşluklar oluşmasna neden olur. Bu silsile sonucunda deformasyonlar yer yüzeyine kadar 

ulaşarak tasman oluşumuna neden olabilir. Yeryüzüne kadar oluşan deformasyon 

nedeniyle meydana gelen çatlaklar göçük arkasnda kalan kömürlerin yeryüzünden gelen 

hava ile temasna neden olabilir.  

Soma Eynez Ocağnda uygulanan göçertmeli uzun ayak yönteminde %10 ila 25 

arasnda kömür alnamayp ayak arkasnda braklmaktadr. Göçük arkasndaki kömürün 

krlarak parçacklara ayrlmas nedeni ile kömür içerisindeki metan serbestleşir. Ayn 

zamanda yüzey alan genişleyen kömür parçalar tasman, baraj ve topuklardaki çatlak ve 

boşluklardan göçük arkasna szan hava içerisindeki oksijen ile temas eder. Bu temas 

sonucu kömür ile oksijen arasnda oksidasyon başlar. Oksidasyon sonucu ortaya çkan CO 

ile serbestleşmiş kömür yüzeyinden çkan CH4, göçük ve üst katmanlarda oluşan 

boşluklarda birikir.  

8.1.11. Eski İmalatlarn Külle Dolgusu ve Barajlama 

Kömürün oksijen ile temasn engelleyerek kömür kzşmasn önlemek ve dolgu 

yaparak göçük arkasn güçlendirmek için Soma Havzasnda ayak arkasna kül baslmas 

yöntemi uygulanmaktadr Ayağn tavan ve taban yollarnn ağz, üzerinde suyu süzmeye 

yarayan çuval bezleri çakl tahtalar ile barajlanmaktadr. Termik santralden çkmş ve 

içerisindeki her türlü organik yap özelliğini kaybeden kül, yaklaşk %70 su ve %30 kül 

olacak şekilde sulandrlmş olarak yeryüzünden barajlar içine yerleştirilen borularla eski 

imalat içerisine baslmaktadr. Külün suyu, tavan ve taban yollarnn ağzna yaplmş olan 

barajlardaki çuval bezlerinden szdrlmakta, suyu çekildikten sonra tekrar küllü su 

baslmaktadr. Bu uygulama ile üretim boşluklarnn tamamen doldurulmas değil ayak 
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arkasnda kzşmann önlenmesi amaçlanmaktadr.  

Üretimi tamamlanmş ya da gaz ve su geliri gibi nedenlerle terk edilen ya da 

üretimine ara verilen panolarda, panodaki kömürün hava sirkülasyonuna maruz kalmasn 

önleyerek yangn çkmasn ve bu üretim bölgesinden ocağa yaylabilecek zararl gazlarn 

ocağa yaylmn engellemek gibi sebeplerden pano girişlerinde szdrmaz ve sağlam 

barajlar yaplmas gerekmektedir. Barajlarn szdrmazlğnn tam sağlanamamas ya da 

barajlarda bir bozulma oluşmas hâlinde baraj arkasnda biriken metan ve CO gibi zararl 

gazlar frsat bulduğu açklk ve çatlaklklardan ocak içerisine szabilir. Bu da ocak 

havasnn kirlenmesine ve ocak havasnda metan gibi patlamaya sebep olabilecek gazlarn 

birikmesine neden olabilir. Bu sebeplerle barajlar sağlam formasyonlarda, yüksek 

dayanmda ve szdrmazlğ tam olarak sağlanmş olarak yaplmaldr. Barajlarn sürekli 

takip edilmesi de güvenlik açsndan çok önemlidir. Bu nedenle barajlarda numune ve gaz 

ölçüm borular bulundurulmal ve baraj önlerinde sürekli ölçüm yapan sabit gaz ve s 

ölçüm sensörleri bulundurulmaldr. 

Soma Eynez Ocağ’ndaki eski imalat barajlarnda numune ve gaz ölçüm borular 

bulunmamaktadr. Ayrca bu barajlarn önlerinde sürekli ölçüm yapan sensörlerde 

bulunmamaktadr. Seyyar gaz ölçüm cihazlar ile de düzenli bir ölçüm yapldğ tespit 

edilememiştir. 

8.2. KAZANIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN OLASILIKLAR, KAZANIN OLUŞ 

ANI VE OLUŞ YERİ 

İşçi ifadelerinden, ani ve yüksek basnçl yoğun bir dumann uzun sureli olarak 

galerilere degaj yaptğ (püskürdüğü) ve kaza mahallinde göçük olduğu, bunun hemen 

akabinde yangn çktğ, çkan yangnn ksa sürede tahta kamalar ve tutuşmas oldukça 

zor olan 16 mm kalnlğnda 140 cm genişliğindeki nakliye bandn da tutuşturduğu 

anlaşlmaktadr. 

Kazann nasl meydana geldiğini açklamak için kaza yerinde ayn anda;  

1. Ani ve yüksek basnçl dumann kaynağnn ne olduğu, nereden ve nasl

geldiği? 

2. Yangnn başlamasna sebep olan ateşleme kaynağnn ne olduğu?

3. Olay yerindeki büyük göçüğün nasl meydana geldiği?
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Soma Eynez Ocağnda uygulanan göçertmeli uzun ayak yönteminde %10 ila 25 

arasnda kömür alnamayp ayak arkasnda braklmaktadr. Göçük arkasndaki kömürün 

krlarak parçacklara ayrlmas nedeni ile kömür içerisindeki metan serbestleşir. Ayn 

zamanda yüzey alan genişleyen kömür parçalar tasman, baraj ve topuklardaki çatlak ve 

boşluklardan göçük arkasna szan hava içerisindeki oksijen ile temas eder. Bu temas 

sonucu kömür ile oksijen arasnda oksidasyon başlar. Oksidasyon sonucu ortaya çkan CO 

ile serbestleşmiş kömür yüzeyinden çkan CH4, göçük ve üst katmanlarda oluşan 

boşluklarda birikir.  

8.1.11. Eski İmalatlarn Külle Dolgusu ve Barajlama 

Kömürün oksijen ile temasn engelleyerek kömür kzşmasn önlemek ve dolgu 

yaparak göçük arkasn güçlendirmek için Soma Havzasnda ayak arkasna kül baslmas 

yöntemi uygulanmaktadr Ayağn tavan ve taban yollarnn ağz, üzerinde suyu süzmeye 

yarayan çuval bezleri çakl tahtalar ile barajlanmaktadr. Termik santralden çkmş ve 

içerisindeki her türlü organik yap özelliğini kaybeden kül, yaklaşk %70 su ve %30 kül 

olacak şekilde sulandrlmş olarak yeryüzünden barajlar içine yerleştirilen borularla eski 

imalat içerisine baslmaktadr. Külün suyu, tavan ve taban yollarnn ağzna yaplmş olan 

barajlardaki çuval bezlerinden szdrlmakta, suyu çekildikten sonra tekrar küllü su 

baslmaktadr. Bu uygulama ile üretim boşluklarnn tamamen doldurulmas değil ayak 

400 

arkasnda kzşmann önlenmesi amaçlanmaktadr.  

Üretimi tamamlanmş ya da gaz ve su geliri gibi nedenlerle terk edilen ya da 

üretimine ara verilen panolarda, panodaki kömürün hava sirkülasyonuna maruz kalmasn 

önleyerek yangn çkmasn ve bu üretim bölgesinden ocağa yaylabilecek zararl gazlarn 

ocağa yaylmn engellemek gibi sebeplerden pano girişlerinde szdrmaz ve sağlam 

barajlar yaplmas gerekmektedir. Barajlarn szdrmazlğnn tam sağlanamamas ya da 

barajlarda bir bozulma oluşmas hâlinde baraj arkasnda biriken metan ve CO gibi zararl 

gazlar frsat bulduğu açklk ve çatlaklklardan ocak içerisine szabilir. Bu da ocak 

havasnn kirlenmesine ve ocak havasnda metan gibi patlamaya sebep olabilecek gazlarn 

birikmesine neden olabilir. Bu sebeplerle barajlar sağlam formasyonlarda, yüksek 

dayanmda ve szdrmazlğ tam olarak sağlanmş olarak yaplmaldr. Barajlarn sürekli 

takip edilmesi de güvenlik açsndan çok önemlidir. Bu nedenle barajlarda numune ve gaz 

ölçüm borular bulundurulmal ve baraj önlerinde sürekli ölçüm yapan sabit gaz ve s 

ölçüm sensörleri bulundurulmaldr. 

Soma Eynez Ocağ’ndaki eski imalat barajlarnda numune ve gaz ölçüm borular 

bulunmamaktadr. Ayrca bu barajlarn önlerinde sürekli ölçüm yapan sensörlerde 

bulunmamaktadr. Seyyar gaz ölçüm cihazlar ile de düzenli bir ölçüm yapldğ tespit 

edilememiştir. 

8.2. KAZANIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN OLASILIKLAR, KAZANIN OLUŞ 

ANI VE OLUŞ YERİ 

İşçi ifadelerinden, ani ve yüksek basnçl yoğun bir dumann uzun sureli olarak 

galerilere degaj yaptğ (püskürdüğü) ve kaza mahallinde göçük olduğu, bunun hemen 

akabinde yangn çktğ, çkan yangnn ksa sürede tahta kamalar ve tutuşmas oldukça 

zor olan 16 mm kalnlğnda 140 cm genişliğindeki nakliye bandn da tutuşturduğu 

anlaşlmaktadr. 

Kazann nasl meydana geldiğini açklamak için kaza yerinde ayn anda;  

1. Ani ve yüksek basnçl dumann kaynağnn ne olduğu, nereden ve nasl

geldiği? 

2. Yangnn başlamasna sebep olan ateşleme kaynağnn ne olduğu?

3. Olay yerindeki büyük göçüğün nasl meydana geldiği?
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arkasnda kzşmann önlenmesi amaçlanmaktadr.  

Üretimi tamamlanmş ya da gaz ve su geliri gibi nedenlerle terk edilen ya da 

üretimine ara verilen panolarda, panodaki kömürün hava sirkülasyonuna maruz kalmasn 

önleyerek yangn çkmasn ve bu üretim bölgesinden ocağa yaylabilecek zararl gazlarn 

ocağa yaylmn engellemek gibi sebeplerden pano girişlerinde szdrmaz ve sağlam 

barajlar yaplmas gerekmektedir. Barajlarn szdrmazlğnn tam sağlanamamas ya da 

barajlarda bir bozulma oluşmas hâlinde baraj arkasnda biriken metan ve CO gibi zararl 

gazlar frsat bulduğu açklk ve çatlaklklardan ocak içerisine szabilir. Bu da ocak 

havasnn kirlenmesine ve ocak havasnda metan gibi patlamaya sebep olabilecek gazlarn 

birikmesine neden olabilir. Bu sebeplerle barajlar sağlam formasyonlarda, yüksek 

dayanmda ve szdrmazlğ tam olarak sağlanmş olarak yaplmaldr. Barajlarn sürekli 

takip edilmesi de güvenlik açsndan çok önemlidir. Bu nedenle barajlarda numune ve gaz 

ölçüm borular bulundurulmal ve baraj önlerinde sürekli ölçüm yapan sabit gaz ve s 

ölçüm sensörleri bulundurulmaldr. 

Soma Eynez Ocağ’ndaki eski imalat barajlarnda numune ve gaz ölçüm borular 

bulunmamaktadr. Ayrca bu barajlarn önlerinde sürekli ölçüm yapan sensörlerde 

bulunmamaktadr. Seyyar gaz ölçüm cihazlar ile de düzenli bir ölçüm yapldğ tespit 

edilememiştir. 

8.2. KAZANIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN OLASILIKLAR, KAZANIN OLUŞ 

ANI VE OLUŞ YERİ 

İşçi ifadelerinden, ani ve yüksek basnçl yoğun bir dumann uzun sureli olarak 

galerilere degaj yaptğ (püskürdüğü) ve kaza mahallinde göçük olduğu, bunun hemen 

akabinde yangn çktğ, çkan yangnn ksa sürede tahta kamalar ve tutuşmas oldukça 

zor olan 16 mm kalnlğnda 140 cm genişliğindeki nakliye bandn da tutuşturduğu 

anlaşlmaktadr. 

Kazann nasl meydana geldiğini açklamak için kaza yerinde ayn anda;  

1. Ani ve yüksek basnçl dumann kaynağnn ne olduğu, nereden ve nasl

geldiği? 

2. Yangnn başlamasna sebep olan ateşleme kaynağnn ne olduğu?

3. Olay yerindeki büyük göçüğün nasl meydana geldiği?
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Sorularnn işçi ifadeleri, sensör bilgileri, uzman görüşleri de dâhil olmak üzere 

bilimsel olarak cevaplanmas gerekmektedir. Komisyon olarak, olayn yeri ve nasl olduğu 

bu veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

8.2.1. Komisyonumuza Verilen İfadeler 

8.2.1.1. Komisyonun Soma’daki 8-10 Haziran 2014 Toplantsndaki İşçi İfadeleri 

Taramac Yusuf KOÇHAN’n ifadeleri; 

Ben Yusuf Koçhan. Rdvan Koçhan’n da ağabeyiyim, ikimiz de madendeydik, 

ikimiz beraber gittik, beraber geliyorduk, maalesef götüremedik. 30 tane çalşma 

arkadaşm da, ayn esnada onlar da kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine.  

Şimdi, ben taramadaym. Taramada olduğum için her sknt neredeyse bizi 

buluyorlar zaten, bu skntlar giderebilmek için biz yardm ediyorduk yani açkças. Tabii, 

aslnda patlama olduğu yerde kendim vardm. Orada tarama yapyorduk, üstümüzden kül 

baslacakt, fan bezi çekiyorduk, kül baslacakt. O esnada zaten yanma vard. Ben bir 

hafta önce orada çalşyordum zaten, bunun hepsini biliyordum yani ocağn her tarafn da 

biliyorum açkças.  

Şimdi, tabii, biz söyledik bunlar. “Tabii, bunlarn biz önlemini alacağz.” dedi, 

bunlara kül basacaktk o esnada zaten. Bizim taban ekibi arkadaşlarmz vard, bantlar 

düşürecekti, o bantlarn düşmesi sayesinde zaten üçe çeyrek falan kald zaten, biz hepimiz 

işi bitirip çkacaktk o saatler arasnda. İşi bitirdik, hatta biz geri çekildik. “Şu taşa bir 

tane top(dinamit’e top diyorlar) atacağz.” dedi. Top attğ için emniyet şeridini çektirdi, 

bizi geri çektirdi açkças. Çektikten sonra bunlar top att, top attktan sonra iki dakika 

içinde zaten ateş her tarafa sarld. Ateş sarlnca biz zaten geriye kaçtk. 

Bir hafta önceden yanma var zaten, tavanda scaklk vard. Biz zaten tarama 

yapyorduk. O esnada zaten göçük olduğu yerde bizim taramann iki ekibi vard. O 

merkezde olduğundan bu kadar can kaybmz çok oldu, merkez olduğundan can kaybmz 

çok oldu, art, S panosunda kardeşim olduğu için biliyordum, hafzam yerinde olduğu için 

ben zaten direkt arkadaşmz gönderdim telefon açmak için izlemeyi aradk. S panosunu 

aradk da açamad, izlemeyi aradk, bu adamlar çkartn, canl yanyor dedik, bunlar 

canlyd yani o esnada.  

Telefon açtk işte, o telefonun sayesinde de hiç olmazsa S panosu boşalsn dedim 

bir canl kurtarma şeysi olsun dedim, maalesef yapamadm onu. Art, o ateşle mücadele 
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arkasnda kzşmann önlenmesi amaçlanmaktadr.  

Üretimi tamamlanmş ya da gaz ve su geliri gibi nedenlerle terk edilen ya da 

üretimine ara verilen panolarda, panodaki kömürün hava sirkülasyonuna maruz kalmasn 

önleyerek yangn çkmasn ve bu üretim bölgesinden ocağa yaylabilecek zararl gazlarn 

ocağa yaylmn engellemek gibi sebeplerden pano girişlerinde szdrmaz ve sağlam 

barajlar yaplmas gerekmektedir. Barajlarn szdrmazlğnn tam sağlanamamas ya da 

barajlarda bir bozulma oluşmas hâlinde baraj arkasnda biriken metan ve CO gibi zararl 

gazlar frsat bulduğu açklk ve çatlaklklardan ocak içerisine szabilir. Bu da ocak 

havasnn kirlenmesine ve ocak havasnda metan gibi patlamaya sebep olabilecek gazlarn 

birikmesine neden olabilir. Bu sebeplerle barajlar sağlam formasyonlarda, yüksek 

dayanmda ve szdrmazlğ tam olarak sağlanmş olarak yaplmaldr. Barajlarn sürekli 

takip edilmesi de güvenlik açsndan çok önemlidir. Bu nedenle barajlarda numune ve gaz 

ölçüm borular bulundurulmal ve baraj önlerinde sürekli ölçüm yapan sabit gaz ve s 

ölçüm sensörleri bulundurulmaldr. 

Soma Eynez Ocağ’ndaki eski imalat barajlarnda numune ve gaz ölçüm borular 

bulunmamaktadr. Ayrca bu barajlarn önlerinde sürekli ölçüm yapan sensörlerde 

bulunmamaktadr. Seyyar gaz ölçüm cihazlar ile de düzenli bir ölçüm yapldğ tespit 

edilememiştir. 

8.2. KAZANIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN OLASILIKLAR, KAZANIN OLUŞ 

ANI VE OLUŞ YERİ 

İşçi ifadelerinden, ani ve yüksek basnçl yoğun bir dumann uzun sureli olarak 

galerilere degaj yaptğ (püskürdüğü) ve kaza mahallinde göçük olduğu, bunun hemen 

akabinde yangn çktğ, çkan yangnn ksa sürede tahta kamalar ve tutuşmas oldukça 

zor olan 16 mm kalnlğnda 140 cm genişliğindeki nakliye bandn da tutuşturduğu 

anlaşlmaktadr. 

Kazann nasl meydana geldiğini açklamak için kaza yerinde ayn anda;  

1. Ani ve yüksek basnçl dumann kaynağnn ne olduğu, nereden ve nasl

geldiği? 

2. Yangnn başlamasna sebep olan ateşleme kaynağnn ne olduğu?

3. Olay yerindeki büyük göçüğün nasl meydana geldiği?
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Sorularnn işçi ifadeleri, sensör bilgileri, uzman görüşleri de dâhil olmak üzere 

bilimsel olarak cevaplanmas gerekmektedir. Komisyon olarak, olayn yeri ve nasl olduğu 

bu veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

8.2.1. Komisyonumuza Verilen İfadeler 

8.2.1.1. Komisyonun Soma’daki 8-10 Haziran 2014 Toplantsndaki İşçi İfadeleri 

Taramac Yusuf KOÇHAN’n ifadeleri; 

Ben Yusuf Koçhan. Rdvan Koçhan’n da ağabeyiyim, ikimiz de madendeydik, 

ikimiz beraber gittik, beraber geliyorduk, maalesef götüremedik. 30 tane çalşma 

arkadaşm da, ayn esnada onlar da kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine.  

Şimdi, ben taramadaym. Taramada olduğum için her sknt neredeyse bizi 

buluyorlar zaten, bu skntlar giderebilmek için biz yardm ediyorduk yani açkças. Tabii, 

aslnda patlama olduğu yerde kendim vardm. Orada tarama yapyorduk, üstümüzden kül 

baslacakt, fan bezi çekiyorduk, kül baslacakt. O esnada zaten yanma vard. Ben bir 

hafta önce orada çalşyordum zaten, bunun hepsini biliyordum yani ocağn her tarafn da 

biliyorum açkças.  

Şimdi, tabii, biz söyledik bunlar. “Tabii, bunlarn biz önlemini alacağz.” dedi, 

bunlara kül basacaktk o esnada zaten. Bizim taban ekibi arkadaşlarmz vard, bantlar 

düşürecekti, o bantlarn düşmesi sayesinde zaten üçe çeyrek falan kald zaten, biz hepimiz 

işi bitirip çkacaktk o saatler arasnda. İşi bitirdik, hatta biz geri çekildik. “Şu taşa bir 

tane top(dinamit’e top diyorlar) atacağz.” dedi. Top attğ için emniyet şeridini çektirdi, 

bizi geri çektirdi açkças. Çektikten sonra bunlar top att, top attktan sonra iki dakika 

içinde zaten ateş her tarafa sarld. Ateş sarlnca biz zaten geriye kaçtk. 

Bir hafta önceden yanma var zaten, tavanda scaklk vard. Biz zaten tarama 

yapyorduk. O esnada zaten göçük olduğu yerde bizim taramann iki ekibi vard. O 

merkezde olduğundan bu kadar can kaybmz çok oldu, merkez olduğundan can kaybmz 

çok oldu, art, S panosunda kardeşim olduğu için biliyordum, hafzam yerinde olduğu için 

ben zaten direkt arkadaşmz gönderdim telefon açmak için izlemeyi aradk. S panosunu 

aradk da açamad, izlemeyi aradk, bu adamlar çkartn, canl yanyor dedik, bunlar 

canlyd yani o esnada.  

Telefon açtk işte, o telefonun sayesinde de hiç olmazsa S panosu boşalsn dedim 

bir canl kurtarma şeysi olsun dedim, maalesef yapamadm onu. Art, o ateşle mücadele 
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etmeye çalştk, İsmail Adal olsun, birkaç tane daha emniyet yetkilimiz, baş mühendisimiz 

vard onlar hepsi geldi zaten oraya. Biz çok mücadele ettik, ateş bize doğru geliyor, hava 

peşinden gelmemek şartyla ama geliyor. O kadar vahim bir şey ki. Bugün içinde bir 

arkadaş da anlatr, tavan göçüğü oldu, tavan içinde… 

Ateş geliyor, ateş var, yanyordu zaten. Bizim o tavandaki kamera olsun, bantlar 

olsun biz göçük olduğu yerden şey yaptk, o ağaçlar, tahkimat yaptk orada yani göçük 

olmamas için o şartta. Çok uğraştk ama maalesef kasay sökemedik, orada perde çektik. 

Pek tedbirli bir imkân olamad yani açkças (yangn çkmadan çok önce (bir hafta) göçük 

olasn diye domuz dam tahkimat yaplmş ancak domuz damn sökememişler oraya çokta 

tedbirli bir şey olmayan perde çektik demek istiyor).  

Ondan sonra İsmail Bey “Git cihazlar al, bu sehpann üstündeki kaplar açalm, 

aknty keselim bu insanlar kurtarmak için.” dedi ama çok vahim, çok eksiğimiz var. Şu 

şekilde eksiğimiz var, baz arkadaşlar söylüyor, anlatyor ama tam dürüst anlatamyor, ben 

de kardeşimi kaybettiğim için biraz duygulara içinde kalyorum. 

Artk canl bomba gibi patlad açkças bu. Merkezden patladğ için bizim 

sehpann üstü bir hava çkşdr. İnsan kurtulmaz dedim ama Allahutaala tarafndan bizim 

İmbatlar müdürümüz, Allah raz olsun, ters yönlü hava verdiler, bu arkadaşlar kurtuldu. 

Ben kendi gözümle gördüm, 1 tane adam çkmad, 1-2 tane adam hava çkşndan çkt o da 

Allah rahmet eylesin, kendi elimle bandn üzerine attm, öldü yani açkças. Bunlar 

gözümle gördüm. 

İhmal çok. Yapacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin hepsine. Bunlara yapacak 

bir şey yok yani. Eksiğimiz çok. Dediğim gibi İsmail Adal, o esnada, o ateş esnasnda 

cihazlar istedi, cihazlar gelmedi, cihaz eksiğimiz çok. Bandn tutuştuğu yerle bizim aramz 

15-20 metre çünkü o esnada bizden kimse oraya gidemedi. (Dinamit atlmas) tetikledi 

zaten, her taraf tetikledi. 

 Zaten her tarafta gaz(duma) vard, yüzde 90 vard. Gaz olmasa benim 50 metre, 

100 metre geri kaçmam… Ha, “Kömür yok.” diyor. Kömür var olan yerler var, ben 

tarama yaptğm için. O adamlarn çktğ yerde, orada ben bir hafta çalştm, kömür var, 

kömür tabakas var. 

 Scaklk vard. Scaklk yangn tetikliyor. Benim psikolojim bozuk olduğundan… 

 Bizim taban ekibi arkadaşlarmz var. Bir ekipti onlar. Özellikle gündüz 
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çalşyorlar. Bunlar komple bir 15-20 kişiydi, o esnada. Geldi taban alyordu, bir hafta 

boyunca alyordu zaten, bir günlük değil bizim işimiz. Bir hafta boyunca o taban ald, en 

son noktaya geldi zaten, o gaz ulaşmn olduğu yere. O noktaya gelmişti, o anda top 

(dinamit) att, üçe çeyrek vard zaten o esnada patlama oldu.  

 Benim 2 kardeşim İmbat’tan kurtarma ekibi. Bir de onun arkadaşlar vard, 

akrabamz, benim kardeşimi kurtarmak için bunlar geldiler. O psikolojiyle o çocuklar -

benim akrabam olarak- doktora gittiler, rapor ald ama benim kardeşimin hâlâ üzerinde o 

psikoloji var, yirmi günlük izne ayrdm onlar. Yani bunlar hâlâ daha şirket çağryor 

çalşmak için. Bu süreyi bitirdikten sonra yeniden mecburiyetten gidecekler. Onlar ne 

yapacaklar onu bilmiyorum.  

Bir de burada var. Hiç ocağn yüzünü görmemiş -benim akrabam, öz akrabam- 

benim kardeşimin cesedini çkartt buradan. Zaten o kardeşlerim geldiği an ben dedim 

“Kesinlikle kesinlikle bunlarn kurtuluşu yoktur.” Ters yönde hava verdim dahi haberim 

olmad yani bilmiyorum onu açkças.”  

Maden Ustas Selahattin ŞEN’in ifadeleri;  

“Ben Selahattin ŞEN. 07/09/1978 ylnda ELİ’de yer altnda çalşmaya başladm. 

1997 ylnda emekli oldum, 14/12/2009 ylnda bu faciann olduğu madene tekrar 

başladm. Ben şunu söylüyorum: Önce insandan başlayalm. 

İnsanlar beşerî olarak yaratlan varlklarn düşünebilenleri, düşünebilen bir 

varlktr. İnsanlar çalşanlar ve çalştranlar olarak ayrlr. Çalşan insanlar sabah 

evinden nasl sağlam çktysa akşam da evine ayn şekilde sağlam dönmesi gerekir. Bunu 

çalştranlarn düzenlemesi gerekiyor. Eğer ki bu insanlarmz, 301 canmz akşam evlerine 

sağlam olarak dönmedilerse burada çalştranlarn ihmali vardr. Ha, bizim ocağmz 

güzel bir ocak, iyi bir ocak, devlet kontrolünde bir ocak ama burada küçük küçük ihmaller 

var. İşte, bu ihmallerin sonucu da 301 canmza mal oldu. Yani bu ihmalleri de Araştrma 

Komisyonumuz buralar incelediğinde bunlar görecektir.  

Hepinize teşekkür ediyorum. 

Ben ELİ’de çalşrken Zonguldak’a madencilik okuluna gittik. Orada iki yl 

madencilik eğitimi aldm. Bu konularda her türlü eğitimi aldk. Nasl hareket edeceğimizi, 

neler yapacağmz biliyorduk. Ama bu son girdiğim, 2009’da girdiğim bu şirketimizde bu 

tür eğitimler yok.  
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etmeye çalştk, İsmail Adal olsun, birkaç tane daha emniyet yetkilimiz, baş mühendisimiz 

vard onlar hepsi geldi zaten oraya. Biz çok mücadele ettik, ateş bize doğru geliyor, hava 

peşinden gelmemek şartyla ama geliyor. O kadar vahim bir şey ki. Bugün içinde bir 

arkadaş da anlatr, tavan göçüğü oldu, tavan içinde… 

Ateş geliyor, ateş var, yanyordu zaten. Bizim o tavandaki kamera olsun, bantlar 

olsun biz göçük olduğu yerden şey yaptk, o ağaçlar, tahkimat yaptk orada yani göçük 

olmamas için o şartta. Çok uğraştk ama maalesef kasay sökemedik, orada perde çektik. 

Pek tedbirli bir imkân olamad yani açkças (yangn çkmadan çok önce (bir hafta) göçük 

olasn diye domuz dam tahkimat yaplmş ancak domuz damn sökememişler oraya çokta 

tedbirli bir şey olmayan perde çektik demek istiyor).  

Ondan sonra İsmail Bey “Git cihazlar al, bu sehpann üstündeki kaplar açalm, 

aknty keselim bu insanlar kurtarmak için.” dedi ama çok vahim, çok eksiğimiz var. Şu 

şekilde eksiğimiz var, baz arkadaşlar söylüyor, anlatyor ama tam dürüst anlatamyor, ben 

de kardeşimi kaybettiğim için biraz duygulara içinde kalyorum. 

Artk canl bomba gibi patlad açkças bu. Merkezden patladğ için bizim 

sehpann üstü bir hava çkşdr. İnsan kurtulmaz dedim ama Allahutaala tarafndan bizim 

İmbatlar müdürümüz, Allah raz olsun, ters yönlü hava verdiler, bu arkadaşlar kurtuldu. 

Ben kendi gözümle gördüm, 1 tane adam çkmad, 1-2 tane adam hava çkşndan çkt o da 

Allah rahmet eylesin, kendi elimle bandn üzerine attm, öldü yani açkças. Bunlar 

gözümle gördüm. 

İhmal çok. Yapacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin hepsine. Bunlara yapacak 

bir şey yok yani. Eksiğimiz çok. Dediğim gibi İsmail Adal, o esnada, o ateş esnasnda 

cihazlar istedi, cihazlar gelmedi, cihaz eksiğimiz çok. Bandn tutuştuğu yerle bizim aramz 

15-20 metre çünkü o esnada bizden kimse oraya gidemedi. (Dinamit atlmas) tetikledi 

zaten, her taraf tetikledi. 

 Zaten her tarafta gaz(duma) vard, yüzde 90 vard. Gaz olmasa benim 50 metre, 

100 metre geri kaçmam… Ha, “Kömür yok.” diyor. Kömür var olan yerler var, ben 

tarama yaptğm için. O adamlarn çktğ yerde, orada ben bir hafta çalştm, kömür var, 

kömür tabakas var. 

 Scaklk vard. Scaklk yangn tetikliyor. Benim psikolojim bozuk olduğundan… 

 Bizim taban ekibi arkadaşlarmz var. Bir ekipti onlar. Özellikle gündüz 
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çalşyorlar. Bunlar komple bir 15-20 kişiydi, o esnada. Geldi taban alyordu, bir hafta 

boyunca alyordu zaten, bir günlük değil bizim işimiz. Bir hafta boyunca o taban ald, en 

son noktaya geldi zaten, o gaz ulaşmn olduğu yere. O noktaya gelmişti, o anda top 

(dinamit) att, üçe çeyrek vard zaten o esnada patlama oldu.  

 Benim 2 kardeşim İmbat’tan kurtarma ekibi. Bir de onun arkadaşlar vard, 

akrabamz, benim kardeşimi kurtarmak için bunlar geldiler. O psikolojiyle o çocuklar -

benim akrabam olarak- doktora gittiler, rapor ald ama benim kardeşimin hâlâ üzerinde o 

psikoloji var, yirmi günlük izne ayrdm onlar. Yani bunlar hâlâ daha şirket çağryor 

çalşmak için. Bu süreyi bitirdikten sonra yeniden mecburiyetten gidecekler. Onlar ne 

yapacaklar onu bilmiyorum.  

Bir de burada var. Hiç ocağn yüzünü görmemiş -benim akrabam, öz akrabam- 

benim kardeşimin cesedini çkartt buradan. Zaten o kardeşlerim geldiği an ben dedim 

“Kesinlikle kesinlikle bunlarn kurtuluşu yoktur.” Ters yönde hava verdim dahi haberim 

olmad yani bilmiyorum onu açkças.”  

Maden Ustas Selahattin ŞEN’in ifadeleri;  

“Ben Selahattin ŞEN. 07/09/1978 ylnda ELİ’de yer altnda çalşmaya başladm. 

1997 ylnda emekli oldum, 14/12/2009 ylnda bu faciann olduğu madene tekrar 

başladm. Ben şunu söylüyorum: Önce insandan başlayalm. 

İnsanlar beşerî olarak yaratlan varlklarn düşünebilenleri, düşünebilen bir 

varlktr. İnsanlar çalşanlar ve çalştranlar olarak ayrlr. Çalşan insanlar sabah 

evinden nasl sağlam çktysa akşam da evine ayn şekilde sağlam dönmesi gerekir. Bunu 

çalştranlarn düzenlemesi gerekiyor. Eğer ki bu insanlarmz, 301 canmz akşam evlerine 

sağlam olarak dönmedilerse burada çalştranlarn ihmali vardr. Ha, bizim ocağmz 

güzel bir ocak, iyi bir ocak, devlet kontrolünde bir ocak ama burada küçük küçük ihmaller 

var. İşte, bu ihmallerin sonucu da 301 canmza mal oldu. Yani bu ihmalleri de Araştrma 

Komisyonumuz buralar incelediğinde bunlar görecektir.  

Hepinize teşekkür ediyorum. 

Ben ELİ’de çalşrken Zonguldak’a madencilik okuluna gittik. Orada iki yl 

madencilik eğitimi aldm. Bu konularda her türlü eğitimi aldk. Nasl hareket edeceğimizi, 

neler yapacağmz biliyorduk. Ama bu son girdiğim, 2009’da girdiğim bu şirketimizde bu 

tür eğitimler yok.  
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Ben olay birebir yaşadm. Olay ksaca anlataym size: Saat 14.45 civar bantlar 

durdu. Allah rahmet eylesin bir tane mühendisimiz vard, İbrahim Çelik. O telefon ederken 

telefon elinde kald, dedi ki: “Telefon galiba bozuldu. Bir alta gidelim.” Bir alttaki 

telefona giderken bantç arkadaşmz önümüze geldi. Bantç arkadaşmza dedi ki: 

“Bantlar neden duruyor?” Dedi ki: “Abi, bantlar kopmuş, yanyor. Alev topu hâlinde 

aşağ doğru kayarak geliyor.” O zaman biz hemen oradaki işçileri toparlamaya başladk. 

Hemen herkese “Ayağn kaçamağna kaçn.” dedik. Hepsini oraya topladk. 2 tane 

arkadaşmz görevlendirdik, “Gidin band sokulabildiğiniz yerden kesin.” dedik. Oraya 

kadar yansn, yangn daha aşağya geçmesin. Çünkü bant bizim olduğumuz yere kadar 

yanarak gelecek. Band kestirdik. Oradan arkadaşlarmz geldiler. Biz de, o arada, o 

yoğun dumandan zarar görmeyelim diye kaplar açtk oradan, duman başka bir yere 

yönlendirdik. O duman arkadaşlarmz hiç görmediler, o dumandan hiç etkilenmediler. 

Daha sonra bizim karş tarafmzda hazrlklar vard, oradakileri topladk. Daha 

aşağdakiler vard, onlar da topladk. Biz orada 142 kişi olduk. Saym yaptk orada, 142 

kişiyiz.  

Biz etkilenmiyorduk. Çünkü hiçbir arkadaşmza duman yedirmedik orada. O gaz 

da fazla hissetmediler. Ayağmzn içerisinden çkan bir monoksit gaz vard, metan da 

vard yani grizu. Ama fazla etkilenmedik. Ne zamana kadar? Saat 19.30’a kadar. 19.30’da 

havalarmz kesildi tamamen. Tabii, artk o saatten sonra çare aradk ne yapabiliriz. 

Dediler bana arkadaşlarm: “En yaşl sen varsn içimizde. Bu işi en iyi bilen sensin. Sen 

ne diyorsan biz onu yapacağz.” O zaman dedim ki: “Arkadaşlar, bir ayağn içine 

gideceğiz.” Ayağn içinde ayağmzn tabanlarnda su var. Suda da oksijen olduğunu 

biliyoruz. Bizim ayağmz, mekanize ayağ olduğu için komple demir aksam. Daha önceki 

aldğm eğitimlerden dolay ben demirde de oksijen olduğunu biliyorum. Zonguldak’ta 

madencilik okulunda öğrendik bunlar, gördük bunlar. Dedim ki: “Herkes demirleri 

sracak, en azndan dilini değirecek demirlere ve beynimize oksijen alacağz, canl 

kalacağz. Beynimiz sağlam kalacak arkadaşlar.” Çünkü insann en son kalbi ölür ama 

kalpten önce de beyin ölür. Beynin ölmemesi için biz oradan oksijen almak zorundayz, 

hava değil. Havamz yok artk orada. 2 tane arkadaş görevlendirdik, dedik ki: 

“Arkadaşlar, siz dşar ulaşmak zorundasnz. Bizi kurtaracak olan sizsiniz. Bu havalar 

mutlaka bize verdireceksiniz. 1 taneniz ölse bile 1 taneniz mutlaka çkacak.” Arkadaşlarm 

“Tamam.” dedi. O 2 tane arkadaşa da yedek maske verdik, gönderdik onlar dşar. O 

arkadaşlarmz dşar ulaştlar. Ondan sonra saat 21.00’den sonra bize ters hava verdiler.  
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Tabii, o yoldaki o gaz, kirli hava tekrar bize geldi gerisin geri. O daha da 

mahvetti bizi. Havalar tersten geldi. Dedim “Arkadaşlar, havalar geldi. Yavaş yavaş 

toparlann.” Ve biz oradan arkadaşlarmzla yavaş yavaş toparlandk, yürümeye başladk. 

O arada da kurtarma ekipleri de geldiler. Ondan sonra herkes ikişer üçer kişi tuttu, dşar 

öyle çktk. Teşekkür ediyorum.” 

Şilt Tamir Ustas Galip ÇOBAN’n ifadeleri; 

“Evet, o gün de zaten ordaydm, yer altndaydm, kaza yerinde oradaydm. 

Biz mekanize olarak çalşan ayakta çalşyoruz. Tam mekanize ayakta çalşyoruz. 

Şiltlerin tamir ve bakmndan sorumluyum. Hem Işklar’da hem Eynez’de her iki tarafta 

görev yapyorum. Bu Eynez’e de Işklar’dan geleli yaklaşk iki haftaya yakn oldu, bir 

haftay geçti.  

Bir önceki gün, bir de olay günü orada yer altna inmiştik. Olay annda biz saat 

on buçuk civar aşağya, yer altna indik, işlerimizi yaptk, tam bitimine yakn, işte 

elimizdeki malzemeyi bitirip yer üstüne çkacaktk. O gün kendisinden Allah raz olsun, bir 

yer de can borçluyuz arkadaşmza, Kamil Çeliker bizi orada bekletti, dedi ki: “Ben işimi 

bitireyim, sen ondan sonra yap.” Biz dedik: “Biz yapalm, sen ondan sonra yap.” İşimizi 

bitirdikten sonra… Eğer çkmş olsaydk, beş on dakika önce çkmş olsaydk, bizler ölen 

kardeşlerimizin içinde olacaktk, Allah gani gani rahmet etsin. 

Vardiyann sonuna doğru oldu olay. Ayak başnda duman ortasnda kalan 

arkadaşlar, ayak içine geldiler, “Yoğun bir duman geliyor, çkn, ayağ boşaltn.” dediler. 

“Kaçamak” dediğimiz bir yer var bizim. Ayaktan çktk biz, kaçamaktan insan nakil 

bandna çkacağz, oradan havaya çkacağz. Ayn duman, o kaçamak dediğimiz 

taraflardan, bir “irtibat bacas” dediğimiz yer var, diğer ayaklardan gelenlerle insan nakil 

bandna çktğ yere, oradan da duman geliyor, duman görünce giremedik. Bekle dedim, 

kaçamakta uzun süre bekledik, saat dokuz buçuk ona yaknd herhâlde, kurtarma ekibi 

gelene kadar oradan herhangi bir şekilde çkma şansmz olmad. En son, kurtarma ekibi 

bizi kurtarmak için ters hava verdiği zaman bayağ bir dumana maruz kaldk, o ara gaz 

maskelerimizi taktk, biraz bekledik, ondan sonra ayak içinde bayağ bir yer değiştirdik. O 

arada oksijen azalyor çünkü duman doldukça arka tarafa doğru, ayak içine doğru gittik 

önce, sonra bilinci yerinde olan arkadaşlarla, biz de dâhil, dedik: “Bu duman bizi doldura 

doldura sonuçta şey yapacak. Çkabilir miyiz?” Öyle bir şey yaptk. Artk dua etmeye 

başladk yani olayn vahametini anlamaya başladk.  
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durdu. Allah rahmet eylesin bir tane mühendisimiz vard, İbrahim Çelik. O telefon ederken 

telefon elinde kald, dedi ki: “Telefon galiba bozuldu. Bir alta gidelim.” Bir alttaki 

telefona giderken bantç arkadaşmz önümüze geldi. Bantç arkadaşmza dedi ki: 

“Bantlar neden duruyor?” Dedi ki: “Abi, bantlar kopmuş, yanyor. Alev topu hâlinde 

aşağ doğru kayarak geliyor.” O zaman biz hemen oradaki işçileri toparlamaya başladk. 

Hemen herkese “Ayağn kaçamağna kaçn.” dedik. Hepsini oraya topladk. 2 tane 

arkadaşmz görevlendirdik, “Gidin band sokulabildiğiniz yerden kesin.” dedik. Oraya 

kadar yansn, yangn daha aşağya geçmesin. Çünkü bant bizim olduğumuz yere kadar 

yanarak gelecek. Band kestirdik. Oradan arkadaşlarmz geldiler. Biz de, o arada, o 

yoğun dumandan zarar görmeyelim diye kaplar açtk oradan, duman başka bir yere 

yönlendirdik. O duman arkadaşlarmz hiç görmediler, o dumandan hiç etkilenmediler. 

Daha sonra bizim karş tarafmzda hazrlklar vard, oradakileri topladk. Daha 

aşağdakiler vard, onlar da topladk. Biz orada 142 kişi olduk. Saym yaptk orada, 142 

kişiyiz.  

Biz etkilenmiyorduk. Çünkü hiçbir arkadaşmza duman yedirmedik orada. O gaz 

da fazla hissetmediler. Ayağmzn içerisinden çkan bir monoksit gaz vard, metan da 

vard yani grizu. Ama fazla etkilenmedik. Ne zamana kadar? Saat 19.30’a kadar. 19.30’da 

havalarmz kesildi tamamen. Tabii, artk o saatten sonra çare aradk ne yapabiliriz. 

Dediler bana arkadaşlarm: “En yaşl sen varsn içimizde. Bu işi en iyi bilen sensin. Sen 

ne diyorsan biz onu yapacağz.” O zaman dedim ki: “Arkadaşlar, bir ayağn içine 

gideceğiz.” Ayağn içinde ayağmzn tabanlarnda su var. Suda da oksijen olduğunu 

biliyoruz. Bizim ayağmz, mekanize ayağ olduğu için komple demir aksam. Daha önceki 

aldğm eğitimlerden dolay ben demirde de oksijen olduğunu biliyorum. Zonguldak’ta 

madencilik okulunda öğrendik bunlar, gördük bunlar. Dedim ki: “Herkes demirleri 

sracak, en azndan dilini değirecek demirlere ve beynimize oksijen alacağz, canl 

kalacağz. Beynimiz sağlam kalacak arkadaşlar.” Çünkü insann en son kalbi ölür ama 

kalpten önce de beyin ölür. Beynin ölmemesi için biz oradan oksijen almak zorundayz, 

hava değil. Havamz yok artk orada. 2 tane arkadaş görevlendirdik, dedik ki: 

“Arkadaşlar, siz dşar ulaşmak zorundasnz. Bizi kurtaracak olan sizsiniz. Bu havalar 

mutlaka bize verdireceksiniz. 1 taneniz ölse bile 1 taneniz mutlaka çkacak.” Arkadaşlarm 

“Tamam.” dedi. O 2 tane arkadaşa da yedek maske verdik, gönderdik onlar dşar. O 

arkadaşlarmz dşar ulaştlar. Ondan sonra saat 21.00’den sonra bize ters hava verdiler.  
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Tabii, o yoldaki o gaz, kirli hava tekrar bize geldi gerisin geri. O daha da 

mahvetti bizi. Havalar tersten geldi. Dedim “Arkadaşlar, havalar geldi. Yavaş yavaş 

toparlann.” Ve biz oradan arkadaşlarmzla yavaş yavaş toparlandk, yürümeye başladk. 

O arada da kurtarma ekipleri de geldiler. Ondan sonra herkes ikişer üçer kişi tuttu, dşar 

öyle çktk. Teşekkür ediyorum.” 

Şilt Tamir Ustas Galip ÇOBAN’n ifadeleri; 

“Evet, o gün de zaten ordaydm, yer altndaydm, kaza yerinde oradaydm. 

Biz mekanize olarak çalşan ayakta çalşyoruz. Tam mekanize ayakta çalşyoruz. 

Şiltlerin tamir ve bakmndan sorumluyum. Hem Işklar’da hem Eynez’de her iki tarafta 

görev yapyorum. Bu Eynez’e de Işklar’dan geleli yaklaşk iki haftaya yakn oldu, bir 

haftay geçti.  

Bir önceki gün, bir de olay günü orada yer altna inmiştik. Olay annda biz saat 

on buçuk civar aşağya, yer altna indik, işlerimizi yaptk, tam bitimine yakn, işte 

elimizdeki malzemeyi bitirip yer üstüne çkacaktk. O gün kendisinden Allah raz olsun, bir 

yer de can borçluyuz arkadaşmza, Kamil Çeliker bizi orada bekletti, dedi ki: “Ben işimi 

bitireyim, sen ondan sonra yap.” Biz dedik: “Biz yapalm, sen ondan sonra yap.” İşimizi 

bitirdikten sonra… Eğer çkmş olsaydk, beş on dakika önce çkmş olsaydk, bizler ölen 

kardeşlerimizin içinde olacaktk, Allah gani gani rahmet etsin. 

Vardiyann sonuna doğru oldu olay. Ayak başnda duman ortasnda kalan 

arkadaşlar, ayak içine geldiler, “Yoğun bir duman geliyor, çkn, ayağ boşaltn.” dediler. 

“Kaçamak” dediğimiz bir yer var bizim. Ayaktan çktk biz, kaçamaktan insan nakil 

bandna çkacağz, oradan havaya çkacağz. Ayn duman, o kaçamak dediğimiz 

taraflardan, bir “irtibat bacas” dediğimiz yer var, diğer ayaklardan gelenlerle insan nakil 

bandna çktğ yere, oradan da duman geliyor, duman görünce giremedik. Bekle dedim, 

kaçamakta uzun süre bekledik, saat dokuz buçuk ona yaknd herhâlde, kurtarma ekibi 

gelene kadar oradan herhangi bir şekilde çkma şansmz olmad. En son, kurtarma ekibi 

bizi kurtarmak için ters hava verdiği zaman bayağ bir dumana maruz kaldk, o ara gaz 

maskelerimizi taktk, biraz bekledik, ondan sonra ayak içinde bayağ bir yer değiştirdik. O 

arada oksijen azalyor çünkü duman doldukça arka tarafa doğru, ayak içine doğru gittik 

önce, sonra bilinci yerinde olan arkadaşlarla, biz de dâhil, dedik: “Bu duman bizi doldura 

doldura sonuçta şey yapacak. Çkabilir miyiz?” Öyle bir şey yaptk. Artk dua etmeye 

başladk yani olayn vahametini anlamaya başladk.  
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Çkma karar aldğmz zaman zaten, ayakta yürümeye çalştğnda üç adm üst 

üste atamyorsun, ayakta duramyorsun. Bu hava tersinden verildiğinde emniyet mühendisi 

arkadaşlarmz vard işte ayakta. Onlardan bir tanesi “Eyvah, herhâlde burada kaldk.” 

dedi. İrtibat bozukluğu bizi endişeye sevk etti, haberleşmenin olmamas. Hava tersinden 

verilene kadar hiçbir endişe de doğrusu fazla yaşamadm. İrtibat kopukluğu. Bizde burada 

megafon sistemi olsayd bu kadar çok, millet endişelenmez, olayn vahametinden haberdar 

olurdu. Kurtarma ekibi gelene kadar maskelerimiz yettiğince artk maskelerimizi taktk, 

bekledik yani biz. Kurtarma ekibi geldikten sonra yürüdük, çktk.” 

Maden İşçisi Murat YOKUŞ’un ifadeleri; 

“Eynez patlamasnn olduğu bölgede ben A0 panosundayn o zaman saat üçe 

çeyrek kala civarlarnda benim işim bitti, elime mazot bidonunu aldm çkyordum. Dizel 

makinalar var. Yani elektrikli makinalarda var. Elektrikli, kablolu kepçelerle kesinlikle 

ilerleme yapamazsn hzl bir şekilde ama lastikli kepçe, dizel makina bunlar olduğu sürece 

çok hzl ilerleme yaparsn. İlerleme yaptktan sonra da üretimi çok artrrsn. Bu birincisi.  

 Hatta bir örneği falan yaplmşt, şu anda mesela A0 panosunda dediğim yerde 4 

tane dizel kepçemiz var, 1 tanesi de S panosunda var, o mahsur kald orada, çkaramadk 

onu. Yani baskdan dolay S panosunda kald. Şu anda mesela gitseniz, ocak açldğ 

zaman o dizel makinelerin ne hâlde olduğunu görürsünüz.  

O esnada çktm, çkarken duman gördüm, ana yola çkp nefeslik bölümüne 

çkacağmz yerde duman gördüm. Duman görünce –tabii, mazot bidonu elimde- kablo 

yanmştr, çabucak geçer hesabyla mekanize grubundan bu Selahattin ağabey vard, 

onlarn yanndan… Hatta onlar bana sordu “Ne oldu gülüm?” dedi, “Ağabey çok yoğun 

duman geliyor, kablo yand herhâlde siz burada daha hâlâ çalşyorsunuz, brakn 

çalşmay.” dedim. Onlarda dedi ki: “Olsun, birazdan çalşr herhâlde.” dediler, duman 

görünce herkes kaçt. Ben nefeslik dediğimiz, tabir ettiğimiz yere geldim kaçamaktan 

ayağn içinden, şiltlerin olduğu yerden geçtik, kaçamağa geldiğimizde baktm duman 

görünce artk tamam biz burada öldük dedim ben. Bidonumu kenara koydum üzerine 

oturdum, beklemeye başladm. Amirlerimiz adamlar toplad bacadaki adamlarla beraber, 

ayak içinde kalanlarla beraber herkes oraya geldi. Sonra, ağabeylerimin anlattğ şekilde 

Mehmet EFE -Allah rahmet eylesin, mekân cennet olsun- bu şefimiz kurtarmş bizi. O, 

kaplar açyor, ana yoldan direkt hava bize gelmiyor, ana yoldan nefeslikten hemen 

çkyor. Kaplar var orada, sağlam kaplar, oradan hava nefeslikten çkyor. Ondan sonra 
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bu amirimiz dedi, yukardan adamlar geldi. H panosunda -H panosu dediğim yerde 5 

kilometre üzerinde, 5 kilometreyi geçiyor yani gittiğimiz yer- oradan adamlar aşağdan 

geldiler, o bacadan, nefeslikten, o dumann yoğunluğunun içesinden bizim yanmza 

indiler. ‘Burada duracaksnz, buradan çkmayn kesinlikle, bekleyin.’ dediler. Biz orada 

bekledik, onlar da geldi. Say alndğnda 143 kişiydik orada toplam. Ondan sonra 

bekledik, saat yediye kadar ben kendimi hatrlyorum. Hatta Mehmet Uçkun şefimiz vard, 

emniyet teknikeri, yani iş güvenliği uzman diyorlar da iş güvenliği uzman değil yani. 

Mehmet Uçkun emniyet teknikeriydi, emniyetçiydi. Onun yannda bir tane mühendisimiz 

vard, yeni başlamşt işe, o mühendisimiz de vard onunla beraber bunlar dediler: ‘Ne 

yapacağz şef, durum ne olacak? Biz burada öldük bittik.’ Ben dedim ki: “Yaşayp burada 

öldük, ne yapacağz? Hadi ben öldüm, S panosu ne oldu şef?” Yani orda bantç arkadaşlar 

vard, onlar dedi ki -bizim bandn, dik bant dediğimiz yerde, patlamann olduğu yerde, ben 

oray bilmiyorum, kimse patlama olduğunu bilmiyor yani- ‘Orada, bant alev topuna döndü 

aşağya doğru geliyor.’ Ben dedim Mehmet şefe: ‘Şef, ne olacak, ne yapacağz biz?’ O da 

dedi ki: ‘Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok.’ Ben de ona dedim ki: ‘Biz burada yaşyoruz 

da S panosu ne oldu?’ S panosu daha o esnada öldü dedim.  

Uzatmayaym. Sonra arkadaşlarla bekledik, o anda ters havann geldiği anda 3-5 

tane arkadaşmz gitti, hatta Mehmet Uçkun şefimiz de yğld. Onlar alamadk, alamazsn 

zaten o anda herkesin kendi şeyi. Ben yediye kadar maskemi açmadm ama maskeden de 

medet beklemedim. Medet bekleseydim o dumann içesine, yoğun dumann içerisine ben 

kendim girdim, nefesimi tuttum. Dumanda durulmaz kesinlikle, karbondioksit olduğu için 

bantta. Bant yandğ için karbondioksit gaz çok aşr derecede gözleri yakyor. O yüzden 

ben braktm, girmedim yani maskeyi çkarp da, takp da gitmek istemedim. Bekledik, ters 

hava geldi, ters havadan sonra herkes ayağn içine kaçt, kaçamakta olan arkadaşmz 

vard, işte o esnada birkaç tane arkadaşmz yğld. Sonra, ben baktm arkadaşlarm 

yani… Anlatlacak bir durum değil yani şu anda psikolojim de çok bozuk. Herkesin tavuk 

gibi can çekiştiğini biliyorum yani. Yani, affedersiniz, hayvann boğazn kesersiniz, 

atverirsiniz ortaya, tavuk gibi debelenir. Bunlarn hepsini gördüm. Sonra oradan kaçtm 

ama nereye gittiğimi hatrlamyorum. Sonra çktk, arkadaşlar gelmiş, kurtarmşlar beni.  

Burada şirketin ihmali ne olur, onu bilemem. Yangnn olduğu yerde, patlamann 

olduğu yerde biz oradan geçiyorduk. Geçtiğimiz esnada ‘Şef, buras yanyor. Bak, buras 

çok scak.’ dedim yani bundan belki de üç ay, beş ay öncesi yani. Uyardk, şefleri uyardk. 

Şeflere diyorduk ki: ‘Şef, buras yanyor.’ Onlarn o esnada dedikleri: ‘Ya, arkadaşm, biz 
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Çkma karar aldğmz zaman zaten, ayakta yürümeye çalştğnda üç adm üst 

üste atamyorsun, ayakta duramyorsun. Bu hava tersinden verildiğinde emniyet mühendisi 

arkadaşlarmz vard işte ayakta. Onlardan bir tanesi “Eyvah, herhâlde burada kaldk.” 

dedi. İrtibat bozukluğu bizi endişeye sevk etti, haberleşmenin olmamas. Hava tersinden 

verilene kadar hiçbir endişe de doğrusu fazla yaşamadm. İrtibat kopukluğu. Bizde burada 

megafon sistemi olsayd bu kadar çok, millet endişelenmez, olayn vahametinden haberdar 

olurdu. Kurtarma ekibi gelene kadar maskelerimiz yettiğince artk maskelerimizi taktk, 

bekledik yani biz. Kurtarma ekibi geldikten sonra yürüdük, çktk.” 

Maden İşçisi Murat YOKUŞ’un ifadeleri; 

“Eynez patlamasnn olduğu bölgede ben A0 panosundayn o zaman saat üçe 

çeyrek kala civarlarnda benim işim bitti, elime mazot bidonunu aldm çkyordum. Dizel 

makinalar var. Yani elektrikli makinalarda var. Elektrikli, kablolu kepçelerle kesinlikle 

ilerleme yapamazsn hzl bir şekilde ama lastikli kepçe, dizel makina bunlar olduğu sürece 

çok hzl ilerleme yaparsn. İlerleme yaptktan sonra da üretimi çok artrrsn. Bu birincisi.  

 Hatta bir örneği falan yaplmşt, şu anda mesela A0 panosunda dediğim yerde 4 

tane dizel kepçemiz var, 1 tanesi de S panosunda var, o mahsur kald orada, çkaramadk 

onu. Yani baskdan dolay S panosunda kald. Şu anda mesela gitseniz, ocak açldğ 

zaman o dizel makinelerin ne hâlde olduğunu görürsünüz.  

O esnada çktm, çkarken duman gördüm, ana yola çkp nefeslik bölümüne 

çkacağmz yerde duman gördüm. Duman görünce –tabii, mazot bidonu elimde- kablo 

yanmştr, çabucak geçer hesabyla mekanize grubundan bu Selahattin ağabey vard, 

onlarn yanndan… Hatta onlar bana sordu “Ne oldu gülüm?” dedi, “Ağabey çok yoğun 

duman geliyor, kablo yand herhâlde siz burada daha hâlâ çalşyorsunuz, brakn 

çalşmay.” dedim. Onlarda dedi ki: “Olsun, birazdan çalşr herhâlde.” dediler, duman 

görünce herkes kaçt. Ben nefeslik dediğimiz, tabir ettiğimiz yere geldim kaçamaktan 

ayağn içinden, şiltlerin olduğu yerden geçtik, kaçamağa geldiğimizde baktm duman 

görünce artk tamam biz burada öldük dedim ben. Bidonumu kenara koydum üzerine 

oturdum, beklemeye başladm. Amirlerimiz adamlar toplad bacadaki adamlarla beraber, 

ayak içinde kalanlarla beraber herkes oraya geldi. Sonra, ağabeylerimin anlattğ şekilde 

Mehmet EFE -Allah rahmet eylesin, mekân cennet olsun- bu şefimiz kurtarmş bizi. O, 

kaplar açyor, ana yoldan direkt hava bize gelmiyor, ana yoldan nefeslikten hemen 

çkyor. Kaplar var orada, sağlam kaplar, oradan hava nefeslikten çkyor. Ondan sonra 
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bu amirimiz dedi, yukardan adamlar geldi. H panosunda -H panosu dediğim yerde 5 

kilometre üzerinde, 5 kilometreyi geçiyor yani gittiğimiz yer- oradan adamlar aşağdan 

geldiler, o bacadan, nefeslikten, o dumann yoğunluğunun içesinden bizim yanmza 

indiler. ‘Burada duracaksnz, buradan çkmayn kesinlikle, bekleyin.’ dediler. Biz orada 

bekledik, onlar da geldi. Say alndğnda 143 kişiydik orada toplam. Ondan sonra 

bekledik, saat yediye kadar ben kendimi hatrlyorum. Hatta Mehmet Uçkun şefimiz vard, 

emniyet teknikeri, yani iş güvenliği uzman diyorlar da iş güvenliği uzman değil yani. 

Mehmet Uçkun emniyet teknikeriydi, emniyetçiydi. Onun yannda bir tane mühendisimiz 

vard, yeni başlamşt işe, o mühendisimiz de vard onunla beraber bunlar dediler: ‘Ne 

yapacağz şef, durum ne olacak? Biz burada öldük bittik.’ Ben dedim ki: “Yaşayp burada 

öldük, ne yapacağz? Hadi ben öldüm, S panosu ne oldu şef?” Yani orda bantç arkadaşlar 

vard, onlar dedi ki -bizim bandn, dik bant dediğimiz yerde, patlamann olduğu yerde, ben 

oray bilmiyorum, kimse patlama olduğunu bilmiyor yani- ‘Orada, bant alev topuna döndü 

aşağya doğru geliyor.’ Ben dedim Mehmet şefe: ‘Şef, ne olacak, ne yapacağz biz?’ O da 

dedi ki: ‘Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok.’ Ben de ona dedim ki: ‘Biz burada yaşyoruz 

da S panosu ne oldu?’ S panosu daha o esnada öldü dedim.  

Uzatmayaym. Sonra arkadaşlarla bekledik, o anda ters havann geldiği anda 3-5 

tane arkadaşmz gitti, hatta Mehmet Uçkun şefimiz de yğld. Onlar alamadk, alamazsn 

zaten o anda herkesin kendi şeyi. Ben yediye kadar maskemi açmadm ama maskeden de 

medet beklemedim. Medet bekleseydim o dumann içesine, yoğun dumann içerisine ben 

kendim girdim, nefesimi tuttum. Dumanda durulmaz kesinlikle, karbondioksit olduğu için 

bantta. Bant yandğ için karbondioksit gaz çok aşr derecede gözleri yakyor. O yüzden 

ben braktm, girmedim yani maskeyi çkarp da, takp da gitmek istemedim. Bekledik, ters 

hava geldi, ters havadan sonra herkes ayağn içine kaçt, kaçamakta olan arkadaşmz 

vard, işte o esnada birkaç tane arkadaşmz yğld. Sonra, ben baktm arkadaşlarm 

yani… Anlatlacak bir durum değil yani şu anda psikolojim de çok bozuk. Herkesin tavuk 

gibi can çekiştiğini biliyorum yani. Yani, affedersiniz, hayvann boğazn kesersiniz, 

atverirsiniz ortaya, tavuk gibi debelenir. Bunlarn hepsini gördüm. Sonra oradan kaçtm 

ama nereye gittiğimi hatrlamyorum. Sonra çktk, arkadaşlar gelmiş, kurtarmşlar beni.  

Burada şirketin ihmali ne olur, onu bilemem. Yangnn olduğu yerde, patlamann 

olduğu yerde biz oradan geçiyorduk. Geçtiğimiz esnada ‘Şef, buras yanyor. Bak, buras 

çok scak.’ dedim yani bundan belki de üç ay, beş ay öncesi yani. Uyardk, şefleri uyardk. 

Şeflere diyorduk ki: ‘Şef, buras yanyor.’ Onlarn o esnada dedikleri: ‘Ya, arkadaşm, biz 
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burada ortam biliyoruz, sen kendi makinann tekerine bak, bijonlarna bak, ben sizden 

başka bir şey istemiyorum. Herkes kendi işini yapyor burada.’ O yüzden, ondan sonra biz 

çktk. Şirketin bir tek sorunu yani burada amirlerde de vardr bunlar böyle bir şey 

olacağna kesinlikle ihtimal vermiyorlard.  

O yangnn başladğ yeri de söyleyeyim: O yangnn başladğ yerde iki, üç ay 

öncesi bizim elektrikli makine orada taban alyordu -3,5-4 metreye yakn taban alyoruz, 

şiltleri geçirmeleri için, şiltler yüksek olduğu için- orada makine oray göçürdü yani 

makine göçürmedi de tahkimat eksikliğinden göçtü oras. Göçünce onlar, tabii, üzerini 

kaldrdlar, her şey, sistem tekrar oturtuldu. Ondan sonra “Onun üzerine kül basld, 

baslyor.” denildi ama ben bilmiyorum basldğn, baslmadğn. Yani o boş olan bölgeye 

dam kuruldu, damlardan sonra baslp baslmadğn ben bilmiyorum.  

Mesela ben o esnada amirime de dedim yani o olayn olduğu esnada, dedim ki: 

‘Şef, bak, bu nefeslikten çok büyük hava geliyor.’ Ben sekizinci senenin içerisindeydim 

madencilikte, burada dört sene, dört sene de Azyak Madencilik vard, oradaydm. Ben 

boruculuk yaptm Azyak Madencilikte dört sene, orada ben havann nereye gittiğini, ne 

olduğunu, ne bittiğini az çok biliyorum yani. Dedim ki: ‘Şef, bu fan niye durdurmadlar? 

Bu fan durdurmalar lazm.’ İlk esnada, saat dört buçuk, beş civarnda. Yukarda 

emicilerimiz var, fanlar. Ocak ağznda ocak havay alr, emiciler havay çeker, ocak öyle 

havalanr. Başka türlü havalandramazsn, doğal bir havalandrma yoktur yani. Ben 

dedim: ‘Şef, bu fan durdurmadlar. Biz öleceğiz, S panosu da, bu fan yüzünden herkes 

ölecek.’ Ben söyledim yani. Ondan sonra, çktğmzda artk neyin ne olduğu belli değildi, 

bilmiyoruz.”  

Murat YOKUŞ ikinci kez komisyonumuza çağrldğnda kaza mahalliyle 

ilgili şunlar söyledi; 

“Bizim arkadaştan, kurtarma ekibinden gelen arkadaşlarn ben onlarn 

söylediğini söyleyim size, yani yalan söylemezler onlarda. ‘Biz oraya girdik, o tahrik 

tamburlarnn olduğu yer, oras göçmüş.” dedi. “Orada çok az bir yer var.’ diyor… Oras 

göçüyor, göçtükten sonar çok az bir delik kalyor. Oradan bize duman az geliyor, AO 

panosuna aşağya.”  

Şilt Ustas Kamil ÇELİKER’in ifadeleri; 

“A Mekanize ayakta birinci snf şilt ustasym .Emniyetçi geldi “Bandn alev topu 

hâline dönüşüp koparak bize doğru geldiğini, alevin ve dumann çok yoğun olduğunu 
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gördüm. Buradan başka güvenli bölgemiz yok, havann temizlenmesini beklemekten başka 

çaremiz yok.” diye bir açklama yapt. Ve hepimiz o anda sayldğmzda 142-143 kişiydik. 

İşte, içimizden kurtulanlarmz Vural arkadaşla beraber, Selahattin ağabey falan ayn 

yerdeydik, Galip ağabeyle ayn yerdeydik. 

Şimdi psikolojimiz gerçekten çok bozuk bir durumda yani daha fazla da şey 

yapamyoruz, kendimizi… İnann, titreyerek konuşuyoruz yani ayn şeyleri sanki bir film 

gibi, gözümüzün önünde yaşadğmzdan. Hep yakn arkadaşlarmz yani gözümüzün 

önünde can verdiğini göre göre. Daha fazla konuşamayacağm. Teşekkür ederim.” 

Hayrettin İRKİ’nin komisyonumuza verdiği ifadeleri; 
“Hayrettin İrki, Soma Kömür İşletmeleri Eynez maden ocağnda çalşyorum. On 

dört yllk bir maden tecrübem var. Öncelikle Sayn Komisyon üyeleri, hepiniz hoş geldiniz.  

Ben bu 301 şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabr 

diliyorum. Bizim bu saatten sonra yapabileceğimiz işler geride kalan maden çalşanlarmz 

adna, en azndan daha emniyetli, iş sağlğ ve iş güvenliğine uygun hâlde çalşabilecek 

ocaklar istiyoruz biz işçilerimiz için. Bununla ilgili kazann oluş nedeninden ziyade bu 

ocakta kazaya maruz olan işçilerimizin bir an önce neden dşarya sevk edilemediği, bu 

işçilerin böyle bir alarm durumunda nasl çkamadklar, nasl dşar kendilerini 

atamadklar benim kafamda bir soru işareti hâlen.  

Ayn zamanda denetimle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum: Denetim yapan 

mekanizmann Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den değil de ocaklarn bulunduğu bölgede, 

ocaklara her gün inebilecek, ocaklar her gün denetleyebilecek hâle getirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Ayn zamanda iş yeri bünyesinde çalşan denetim mekanizmas, iş güvenliği 

uzmanlarn işverenden değil de devletten maaşn alarak işçi adna, oradaki iş sağlğ ve 

iş güvenliği kurallarn işverenin ihlal ettiği durumda duruma müdahale etmesi açsndan 

bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum.  

Ayn zamanda işçi arkadaşlarma ben buraya gelirken dile getirmemi gerektiği, 

onlarn da dile getirmemi gerektiği konularda baz şeyler sordum. Özellikle ücret 

konusunda, yer alt emeklilik yaşnn uzun olmas konusunda, arkadaşlarmz 2008 yl 

öncesindeki yasann tekrar madenlerde uygulanmasn dile getirdiler.  

İş braklma esnasnda, diyelim on yldan beri bir işletmede çalşyorum, farkl bir 

işe gireceğim veya farkl bir madene daha düzgün bir ücretle gireceğim. Kendin işi 
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burada ortam biliyoruz, sen kendi makinann tekerine bak, bijonlarna bak, ben sizden 

başka bir şey istemiyorum. Herkes kendi işini yapyor burada.’ O yüzden, ondan sonra biz 

çktk. Şirketin bir tek sorunu yani burada amirlerde de vardr bunlar böyle bir şey 

olacağna kesinlikle ihtimal vermiyorlard.  

O yangnn başladğ yeri de söyleyeyim: O yangnn başladğ yerde iki, üç ay 

öncesi bizim elektrikli makine orada taban alyordu -3,5-4 metreye yakn taban alyoruz, 

şiltleri geçirmeleri için, şiltler yüksek olduğu için- orada makine oray göçürdü yani 

makine göçürmedi de tahkimat eksikliğinden göçtü oras. Göçünce onlar, tabii, üzerini 

kaldrdlar, her şey, sistem tekrar oturtuldu. Ondan sonra “Onun üzerine kül basld, 

baslyor.” denildi ama ben bilmiyorum basldğn, baslmadğn. Yani o boş olan bölgeye 

dam kuruldu, damlardan sonra baslp baslmadğn ben bilmiyorum.  

Mesela ben o esnada amirime de dedim yani o olayn olduğu esnada, dedim ki: 

‘Şef, bak, bu nefeslikten çok büyük hava geliyor.’ Ben sekizinci senenin içerisindeydim 

madencilikte, burada dört sene, dört sene de Azyak Madencilik vard, oradaydm. Ben 

boruculuk yaptm Azyak Madencilikte dört sene, orada ben havann nereye gittiğini, ne 

olduğunu, ne bittiğini az çok biliyorum yani. Dedim ki: ‘Şef, bu fan niye durdurmadlar? 

Bu fan durdurmalar lazm.’ İlk esnada, saat dört buçuk, beş civarnda. Yukarda 

emicilerimiz var, fanlar. Ocak ağznda ocak havay alr, emiciler havay çeker, ocak öyle 

havalanr. Başka türlü havalandramazsn, doğal bir havalandrma yoktur yani. Ben 

dedim: ‘Şef, bu fan durdurmadlar. Biz öleceğiz, S panosu da, bu fan yüzünden herkes 

ölecek.’ Ben söyledim yani. Ondan sonra, çktğmzda artk neyin ne olduğu belli değildi, 

bilmiyoruz.”  

Murat YOKUŞ ikinci kez komisyonumuza çağrldğnda kaza mahalliyle 

ilgili şunlar söyledi; 

“Bizim arkadaştan, kurtarma ekibinden gelen arkadaşlarn ben onlarn 

söylediğini söyleyim size, yani yalan söylemezler onlarda. ‘Biz oraya girdik, o tahrik 

tamburlarnn olduğu yer, oras göçmüş.” dedi. “Orada çok az bir yer var.’ diyor… Oras 

göçüyor, göçtükten sonar çok az bir delik kalyor. Oradan bize duman az geliyor, AO 

panosuna aşağya.”  

Şilt Ustas Kamil ÇELİKER’in ifadeleri; 

“A Mekanize ayakta birinci snf şilt ustasym .Emniyetçi geldi “Bandn alev topu 

hâline dönüşüp koparak bize doğru geldiğini, alevin ve dumann çok yoğun olduğunu 
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gördüm. Buradan başka güvenli bölgemiz yok, havann temizlenmesini beklemekten başka 

çaremiz yok.” diye bir açklama yapt. Ve hepimiz o anda sayldğmzda 142-143 kişiydik. 

İşte, içimizden kurtulanlarmz Vural arkadaşla beraber, Selahattin ağabey falan ayn 

yerdeydik, Galip ağabeyle ayn yerdeydik. 

Şimdi psikolojimiz gerçekten çok bozuk bir durumda yani daha fazla da şey 

yapamyoruz, kendimizi… İnann, titreyerek konuşuyoruz yani ayn şeyleri sanki bir film 

gibi, gözümüzün önünde yaşadğmzdan. Hep yakn arkadaşlarmz yani gözümüzün 

önünde can verdiğini göre göre. Daha fazla konuşamayacağm. Teşekkür ederim.” 

Hayrettin İRKİ’nin komisyonumuza verdiği ifadeleri; 
“Hayrettin İrki, Soma Kömür İşletmeleri Eynez maden ocağnda çalşyorum. On 

dört yllk bir maden tecrübem var. Öncelikle Sayn Komisyon üyeleri, hepiniz hoş geldiniz.  

Ben bu 301 şehidimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabr 

diliyorum. Bizim bu saatten sonra yapabileceğimiz işler geride kalan maden çalşanlarmz 

adna, en azndan daha emniyetli, iş sağlğ ve iş güvenliğine uygun hâlde çalşabilecek 

ocaklar istiyoruz biz işçilerimiz için. Bununla ilgili kazann oluş nedeninden ziyade bu 

ocakta kazaya maruz olan işçilerimizin bir an önce neden dşarya sevk edilemediği, bu 

işçilerin böyle bir alarm durumunda nasl çkamadklar, nasl dşar kendilerini 

atamadklar benim kafamda bir soru işareti hâlen.  

Ayn zamanda denetimle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum: Denetim yapan 

mekanizmann Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den değil de ocaklarn bulunduğu bölgede, 

ocaklara her gün inebilecek, ocaklar her gün denetleyebilecek hâle getirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Ayn zamanda iş yeri bünyesinde çalşan denetim mekanizmas, iş güvenliği 

uzmanlarn işverenden değil de devletten maaşn alarak işçi adna, oradaki iş sağlğ ve 

iş güvenliği kurallarn işverenin ihlal ettiği durumda duruma müdahale etmesi açsndan 

bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum.  

Ayn zamanda işçi arkadaşlarma ben buraya gelirken dile getirmemi gerektiği, 

onlarn da dile getirmemi gerektiği konularda baz şeyler sordum. Özellikle ücret 

konusunda, yer alt emeklilik yaşnn uzun olmas konusunda, arkadaşlarmz 2008 yl 

öncesindeki yasann tekrar madenlerde uygulanmasn dile getirdiler.  

İş braklma esnasnda, diyelim on yldan beri bir işletmede çalşyorum, farkl bir 

işe gireceğim veya farkl bir madene daha düzgün bir ücretle gireceğim. Kendin işi 
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brakyorsun diye tazminat verilmemesi yani şahs orada on yl hizmet vermiş ama kendisi 

braktğ için tazminatn alamyor. Buna maruz kalan insanlardan bir tanesi de benim.  

Madenlerde çalşan maden mühendislerimizin tecrübesiz olmas yani ‘tecrübesiz 

olmas’ derken sonuçta bir şeyde tecrübeli olmadğnz için bir yerlerde çalşp tecrübe 

kazanmanz gerekiyor fakat bu arkadaşlar, maden mühendislerimiz, maden teknikerlerimiz 

daha tecrübeyi almadan yetki verilmesi, onlarn böyle bir durumda yani işte bu olay 

olduğunda nasl hareket edebileceklerini, o işçileri en hzl bir şekilde dşarya nasl sevk 

edebileceklerini bana göre bilmediklerinden… Ha, yangn olabilir ocaklarda çünkü kömür 

ocaklarnda oksijen ile kömür buluştuğu zaman ister istemez ksmi yangnlar oluyor, 

bunlara da müdahale ediliyor ama böyle büyük bir olay olduğunda o işçilerin hzl bir 

şekilde dşarya sevk edilmeleri gerekiyordu. Bana göre bu bir tecrübesizlikten meydana 

geliyor.  

Ayn zamanda işçilere böyle bir olay karşsnda nasl hareket etmeleri gerektiğini, 

bunlara daha fazla eğitim vererek böyle bir olay karşsnda kendilerini nasl 

kurtarabileceklerini, sonuçta insan kendini kurtarr. Yani nasl kurtulabileceklerini, nasl 

hareket edebileceklerini, kendilerini nasl bir an önce dşar atmalaryla ilgili daha 

açklayc eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

 Evet. Ben hem tahlisiye eğitimi aldm hem ilk yardm eğitimi aldm. Ben on dört, 

on beş yllk madenciyim. Ayn zamanda belli bir yerde biz de küçük çapta da olsa bir 

sorumluluk taşyarak çalştk. ‘Çavuş, başçavuş’ şeklinde tanmlar var yer alt 

madenciliğinin ama çalşan arkadaşlarmzn yeterince eğitim aldğn da düşünmüyorum. 

Yani eğitime daha geniş zaman tutulmas lazm eğitimle ilgili. İşçi arkadaşlarn daha 

kapsaml eğitim almalar lazm. Yani yangn durumu olsun, başka felaket durumlarnda 

kendilerini kurtaracak… Yani her işçinin başna bir tane amir veremezsiniz veya mühendis 

veremezsiniz. İşçi kendini kurtarabilmeli böyle bir durumda yani ne yapabileceğini bilmeli. 

Ben son olarak şunu söylemek istiyorum: Yani burada 17 tane Komisyon üyemiz 

var. Hangi siyasi partiden olduklar bizim için önemli değil. Bizim sizden isteğimiz elinizi 

vicdannza koyup bu saatten sonra bizim için, madenci arkadaşlarmz için en iyi şartlarn 

oluşturulmas adna bizlere bir şeyler, bir eser brakmanz istiyoruz. 

 Bana yönelttiğiniz bir soruyla ilgili ben cevap vermek istiyorum yani düşüncemi 

aktarmak istiyorum. 

İşçilerin kaza annda neden çkamadklaryla ilgili benim de kafamda bir soru 
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işareti, bir şüphe vard. Olay olduğu andan itibaren işçilerimiz belli bir mesafe yol 

katetmişler. Biz oraya gittiğimizde bunu gördük. İlk bulduğumuz 150 kişilik bir grubu ayn 

yerde bulmuştuk. Hepsi birbirlerinin üzerine istif olmuşlard. Hatta maskelerini de 

kullanmşlard. Bu arkadaşlarmz çantalarn, yemek çantalarn, kullandklar aletleri 

dahi yanlarna almşlar. Benim gözlemim. Bir insan böyle bir durumda ne çantay düşünür 

ne de yanndaki alet ve edevatn düşünür. Bu insanlar belli bir mesafe yol katetmişler. 

“Ana yol” dediğimiz ana banda döken banda kadar gelmişler ve orada beklemişler. 

Burada neyi beklemişler? O anda başlarndaki -onlar da rahmetli oldu- amirler onlara ne 

söyledi? Arkadaşlar, bekleyin, gitmeyin mi dedi? Biraz sonra olay hallolacak, sorun 

çözülecek mi dedi? Burada olayn büyüklüğünü, bu olayn kötü duruma gideceğini 

çözemediler mi, ne diyeyim.  

Ben madenci olarak, kendi tecrübeme dayanarak o monoksit maskesini, hiç 

gözümün önünü görmesem dahi o bantlarn gidiş istikametine göre o bantlardan tutuna 

tutuna kendimi dşar atmaya çalşrdm. Ha atabilir miydim? Bilemem. Ama biz ana bant 

boylarnda bir tane cenazeye denk gelmedik. İnsan kendini dşar atma adna oralarda 

yürümeye kalkşr, yolda düşer, dersin ki: ‘Eyvallah, bak adam çkmaya çalşmş 

çkamamş.’ Ama bu arkadaşlarmz belli bir yerde bekletilmiş. Yani bunun da vebali 

boyunlarna. Artk o işin başnda bulunan yetkili amirlerin bunun sorumlusu olduğunu 

düşünüyorum.  

Hatlar kesilmiş. Dşardan belki de bir müdahale alamadlar, bir talimat 

alamadlar. Bu benim bildiğim. Hatlar kesildikten sonra buradaki sorumluluk kimindir? 

Orada yöneticilik yapan, o işçilerin başnda amir olarak çalşan işçilerin amirleridir. Bir 

an önce onlara krmz alarm verip ‘Arkadaşlar, bir an önce kendinizi dşarya çkarn. 

Panik yapmadan, maskelerinizi düzgün bir şekilde kullanp, enerjinizi tasarruflu uygun bir 

şekilde harcayarak kendinizi dşar atn.’ diyebilir ki. Ben beklemem, yani böyle bir 

durumda. Çünkü ocağn havalandrmas sadece ana yoldan geçmiyor veya çalşma 

bölgesinden geçmiyor, ocağn ‘S panosu’ diye adlandrdğmz, o işçilerin yoğun bir 

şekilde hayatn kaybettiği bölge, ocağn ayn zamanda hava çkş.  

Hava çkşyla ilgili de ben önlem olarak: Hava çkşnn üretim bölgesinden 

geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üretim bölgesinden değil de orann ayr bir 

hava girişi, ayr bir hava çkş olmas gerektiğini düşünüyorum. Ocaktaki pis havann… 

 Bizim böyle bir şey iletme şansnz zaten olmad. Yani herkesin ayr bir panosu 
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brakyorsun diye tazminat verilmemesi yani şahs orada on yl hizmet vermiş ama kendisi 

braktğ için tazminatn alamyor. Buna maruz kalan insanlardan bir tanesi de benim.  

Madenlerde çalşan maden mühendislerimizin tecrübesiz olmas yani ‘tecrübesiz 

olmas’ derken sonuçta bir şeyde tecrübeli olmadğnz için bir yerlerde çalşp tecrübe 

kazanmanz gerekiyor fakat bu arkadaşlar, maden mühendislerimiz, maden teknikerlerimiz 

daha tecrübeyi almadan yetki verilmesi, onlarn böyle bir durumda yani işte bu olay 

olduğunda nasl hareket edebileceklerini, o işçileri en hzl bir şekilde dşarya nasl sevk 

edebileceklerini bana göre bilmediklerinden… Ha, yangn olabilir ocaklarda çünkü kömür 

ocaklarnda oksijen ile kömür buluştuğu zaman ister istemez ksmi yangnlar oluyor, 

bunlara da müdahale ediliyor ama böyle büyük bir olay olduğunda o işçilerin hzl bir 

şekilde dşarya sevk edilmeleri gerekiyordu. Bana göre bu bir tecrübesizlikten meydana 

geliyor.  

Ayn zamanda işçilere böyle bir olay karşsnda nasl hareket etmeleri gerektiğini, 

bunlara daha fazla eğitim vererek böyle bir olay karşsnda kendilerini nasl 

kurtarabileceklerini, sonuçta insan kendini kurtarr. Yani nasl kurtulabileceklerini, nasl 

hareket edebileceklerini, kendilerini nasl bir an önce dşar atmalaryla ilgili daha 

açklayc eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

 Evet. Ben hem tahlisiye eğitimi aldm hem ilk yardm eğitimi aldm. Ben on dört, 

on beş yllk madenciyim. Ayn zamanda belli bir yerde biz de küçük çapta da olsa bir 

sorumluluk taşyarak çalştk. ‘Çavuş, başçavuş’ şeklinde tanmlar var yer alt 

madenciliğinin ama çalşan arkadaşlarmzn yeterince eğitim aldğn da düşünmüyorum. 

Yani eğitime daha geniş zaman tutulmas lazm eğitimle ilgili. İşçi arkadaşlarn daha 

kapsaml eğitim almalar lazm. Yani yangn durumu olsun, başka felaket durumlarnda 

kendilerini kurtaracak… Yani her işçinin başna bir tane amir veremezsiniz veya mühendis 

veremezsiniz. İşçi kendini kurtarabilmeli böyle bir durumda yani ne yapabileceğini bilmeli. 

Ben son olarak şunu söylemek istiyorum: Yani burada 17 tane Komisyon üyemiz 

var. Hangi siyasi partiden olduklar bizim için önemli değil. Bizim sizden isteğimiz elinizi 

vicdannza koyup bu saatten sonra bizim için, madenci arkadaşlarmz için en iyi şartlarn 

oluşturulmas adna bizlere bir şeyler, bir eser brakmanz istiyoruz. 

 Bana yönelttiğiniz bir soruyla ilgili ben cevap vermek istiyorum yani düşüncemi 

aktarmak istiyorum. 

İşçilerin kaza annda neden çkamadklaryla ilgili benim de kafamda bir soru 
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brakyorsun diye tazminat verilmemesi yani şahs orada on yl hizmet vermiş ama kendisi 

braktğ için tazminatn alamyor. Buna maruz kalan insanlardan bir tanesi de benim.  

Madenlerde çalşan maden mühendislerimizin tecrübesiz olmas yani ‘tecrübesiz 

olmas’ derken sonuçta bir şeyde tecrübeli olmadğnz için bir yerlerde çalşp tecrübe 

kazanmanz gerekiyor fakat bu arkadaşlar, maden mühendislerimiz, maden teknikerlerimiz 

daha tecrübeyi almadan yetki verilmesi, onlarn böyle bir durumda yani işte bu olay 

olduğunda nasl hareket edebileceklerini, o işçileri en hzl bir şekilde dşarya nasl sevk 

edebileceklerini bana göre bilmediklerinden… Ha, yangn olabilir ocaklarda çünkü kömür 

ocaklarnda oksijen ile kömür buluştuğu zaman ister istemez ksmi yangnlar oluyor, 

bunlara da müdahale ediliyor ama böyle büyük bir olay olduğunda o işçilerin hzl bir 

şekilde dşarya sevk edilmeleri gerekiyordu. Bana göre bu bir tecrübesizlikten meydana 

geliyor.  

Ayn zamanda işçilere böyle bir olay karşsnda nasl hareket etmeleri gerektiğini, 

bunlara daha fazla eğitim vererek böyle bir olay karşsnda kendilerini nasl 

kurtarabileceklerini, sonuçta insan kendini kurtarr. Yani nasl kurtulabileceklerini, nasl 

hareket edebileceklerini, kendilerini nasl bir an önce dşar atmalaryla ilgili daha 

açklayc eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

 Evet. Ben hem tahlisiye eğitimi aldm hem ilk yardm eğitimi aldm. Ben on dört, 

on beş yllk madenciyim. Ayn zamanda belli bir yerde biz de küçük çapta da olsa bir 

sorumluluk taşyarak çalştk. ‘Çavuş, başçavuş’ şeklinde tanmlar var yer alt 

madenciliğinin ama çalşan arkadaşlarmzn yeterince eğitim aldğn da düşünmüyorum. 

Yani eğitime daha geniş zaman tutulmas lazm eğitimle ilgili. İşçi arkadaşlarn daha 

kapsaml eğitim almalar lazm. Yani yangn durumu olsun, başka felaket durumlarnda 

kendilerini kurtaracak… Yani her işçinin başna bir tane amir veremezsiniz veya mühendis 

veremezsiniz. İşçi kendini kurtarabilmeli böyle bir durumda yani ne yapabileceğini bilmeli. 

Ben son olarak şunu söylemek istiyorum: Yani burada 17 tane Komisyon üyemiz 

var. Hangi siyasi partiden olduklar bizim için önemli değil. Bizim sizden isteğimiz elinizi 

vicdannza koyup bu saatten sonra bizim için, madenci arkadaşlarmz için en iyi şartlarn 

oluşturulmas adna bizlere bir şeyler, bir eser brakmanz istiyoruz. 

 Bana yönelttiğiniz bir soruyla ilgili ben cevap vermek istiyorum yani düşüncemi 

aktarmak istiyorum. 

İşçilerin kaza annda neden çkamadklaryla ilgili benim de kafamda bir soru 
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işareti, bir şüphe vard. Olay olduğu andan itibaren işçilerimiz belli bir mesafe yol 

katetmişler. Biz oraya gittiğimizde bunu gördük. İlk bulduğumuz 150 kişilik bir grubu ayn 

yerde bulmuştuk. Hepsi birbirlerinin üzerine istif olmuşlard. Hatta maskelerini de 

kullanmşlard. Bu arkadaşlarmz çantalarn, yemek çantalarn, kullandklar aletleri 

dahi yanlarna almşlar. Benim gözlemim. Bir insan böyle bir durumda ne çantay düşünür 

ne de yanndaki alet ve edevatn düşünür. Bu insanlar belli bir mesafe yol katetmişler. 

“Ana yol” dediğimiz ana banda döken banda kadar gelmişler ve orada beklemişler. 

Burada neyi beklemişler? O anda başlarndaki -onlar da rahmetli oldu- amirler onlara ne 

söyledi? Arkadaşlar, bekleyin, gitmeyin mi dedi? Biraz sonra olay hallolacak, sorun 

çözülecek mi dedi? Burada olayn büyüklüğünü, bu olayn kötü duruma gideceğini 

çözemediler mi, ne diyeyim.  

Ben madenci olarak, kendi tecrübeme dayanarak o monoksit maskesini, hiç 

gözümün önünü görmesem dahi o bantlarn gidiş istikametine göre o bantlardan tutuna 

tutuna kendimi dşar atmaya çalşrdm. Ha atabilir miydim? Bilemem. Ama biz ana bant 

boylarnda bir tane cenazeye denk gelmedik. İnsan kendini dşar atma adna oralarda 

yürümeye kalkşr, yolda düşer, dersin ki: ‘Eyvallah, bak adam çkmaya çalşmş 

çkamamş.’ Ama bu arkadaşlarmz belli bir yerde bekletilmiş. Yani bunun da vebali 

boyunlarna. Artk o işin başnda bulunan yetkili amirlerin bunun sorumlusu olduğunu 

düşünüyorum.  

Hatlar kesilmiş. Dşardan belki de bir müdahale alamadlar, bir talimat 

alamadlar. Bu benim bildiğim. Hatlar kesildikten sonra buradaki sorumluluk kimindir? 

Orada yöneticilik yapan, o işçilerin başnda amir olarak çalşan işçilerin amirleridir. Bir 

an önce onlara krmz alarm verip ‘Arkadaşlar, bir an önce kendinizi dşarya çkarn. 

Panik yapmadan, maskelerinizi düzgün bir şekilde kullanp, enerjinizi tasarruflu uygun bir 

şekilde harcayarak kendinizi dşar atn.’ diyebilir ki. Ben beklemem, yani böyle bir 

durumda. Çünkü ocağn havalandrmas sadece ana yoldan geçmiyor veya çalşma 

bölgesinden geçmiyor, ocağn ‘S panosu’ diye adlandrdğmz, o işçilerin yoğun bir 

şekilde hayatn kaybettiği bölge, ocağn ayn zamanda hava çkş.  

Hava çkşyla ilgili de ben önlem olarak: Hava çkşnn üretim bölgesinden 

geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üretim bölgesinden değil de orann ayr bir 

hava girişi, ayr bir hava çkş olmas gerektiğini düşünüyorum. Ocaktaki pis havann… 

 Bizim böyle bir şey iletme şansnz zaten olmad. Yani herkesin ayr bir panosu 
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brakyorsun diye tazminat verilmemesi yani şahs orada on yl hizmet vermiş ama kendisi 

braktğ için tazminatn alamyor. Buna maruz kalan insanlardan bir tanesi de benim.  

Madenlerde çalşan maden mühendislerimizin tecrübesiz olmas yani ‘tecrübesiz 

olmas’ derken sonuçta bir şeyde tecrübeli olmadğnz için bir yerlerde çalşp tecrübe 

kazanmanz gerekiyor fakat bu arkadaşlar, maden mühendislerimiz, maden teknikerlerimiz 

daha tecrübeyi almadan yetki verilmesi, onlarn böyle bir durumda yani işte bu olay 

olduğunda nasl hareket edebileceklerini, o işçileri en hzl bir şekilde dşarya nasl sevk 

edebileceklerini bana göre bilmediklerinden… Ha, yangn olabilir ocaklarda çünkü kömür 

ocaklarnda oksijen ile kömür buluştuğu zaman ister istemez ksmi yangnlar oluyor, 

bunlara da müdahale ediliyor ama böyle büyük bir olay olduğunda o işçilerin hzl bir 

şekilde dşarya sevk edilmeleri gerekiyordu. Bana göre bu bir tecrübesizlikten meydana 

geliyor.  

Ayn zamanda işçilere böyle bir olay karşsnda nasl hareket etmeleri gerektiğini, 

bunlara daha fazla eğitim vererek böyle bir olay karşsnda kendilerini nasl 

kurtarabileceklerini, sonuçta insan kendini kurtarr. Yani nasl kurtulabileceklerini, nasl 

hareket edebileceklerini, kendilerini nasl bir an önce dşar atmalaryla ilgili daha 

açklayc eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

 Evet. Ben hem tahlisiye eğitimi aldm hem ilk yardm eğitimi aldm. Ben on dört, 

on beş yllk madenciyim. Ayn zamanda belli bir yerde biz de küçük çapta da olsa bir 

sorumluluk taşyarak çalştk. ‘Çavuş, başçavuş’ şeklinde tanmlar var yer alt 

madenciliğinin ama çalşan arkadaşlarmzn yeterince eğitim aldğn da düşünmüyorum. 

Yani eğitime daha geniş zaman tutulmas lazm eğitimle ilgili. İşçi arkadaşlarn daha 

kapsaml eğitim almalar lazm. Yani yangn durumu olsun, başka felaket durumlarnda 

kendilerini kurtaracak… Yani her işçinin başna bir tane amir veremezsiniz veya mühendis 

veremezsiniz. İşçi kendini kurtarabilmeli böyle bir durumda yani ne yapabileceğini bilmeli. 

Ben son olarak şunu söylemek istiyorum: Yani burada 17 tane Komisyon üyemiz 

var. Hangi siyasi partiden olduklar bizim için önemli değil. Bizim sizden isteğimiz elinizi 

vicdannza koyup bu saatten sonra bizim için, madenci arkadaşlarmz için en iyi şartlarn 

oluşturulmas adna bizlere bir şeyler, bir eser brakmanz istiyoruz. 

 Bana yönelttiğiniz bir soruyla ilgili ben cevap vermek istiyorum yani düşüncemi 

aktarmak istiyorum. 

İşçilerin kaza annda neden çkamadklaryla ilgili benim de kafamda bir soru 
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var. Ben o panoda çalşmyorum. Ben bunu kurtarma çalşmalar esnasnda gördüm. Yani 

ocak, bir şehrin sokaklar gibi. Bizim de herkesin ayr bir çalşma bölgesi var. Herkesin 

bulunduğu bölge de farkl. Yani ben bunu burada gördüm. Benim izlenimlerim bu. 

 İnsanlarda çaba olmamş. Yani oraya kadar beklemiş insanlar. Ayn zamanda 

eşyalarn almşlar dememin sebebi, ilk önce bu olay olduğunda bu insanlar eşya alyorsa, 

alet ve edevatlarn alyorlarsa, demek ki o anda, ilk anda aşr derecede bir problemin 

onlarda olmadğn düşünüyorum. 

 İşçi eğitimleriyle ilgili, işveren hiç eğitim vermiyor dersek, yalan olur. Eğitim 

veriliyor ama çok ksa. Ben çeşitli ocaklarda çalştm. Yani sürekli Soma Kömür 

İşletmelerinde değil de farkl ocaklarda da çalştm. On yl İmbat Madencilikte çalştm, 

bir yl Kop Krom Erzurum’da çalştm, bir yl kadar Yozgat Sorgun’da çalştm, hemen 

hemen bir yldr da Soma Kömür İşletmelerinde çalşyorum. 1994 ylndan beri Soma’da 

ikamet ediyorum.  

Başka yerlere baktğmz zaman, mesela Trakya bölgesinde çalşan 

arkadaşlarmz var, hiç eğitimsiz giriyorlar. “Soma bölgesinde eğitim verilmiyor.” dersek 

yalan söylemiş oluruz. Eğitim veriliyor fakat çok ksa veriliyor. Yani bunun biraz daha 

genişletilmesi lazm. İşçilerin böyle bir durumda nasl hareket edebileceklerini bilmeleri 

için tatbikatlar yaplmas lazm, gerekirse bununla ilgili yapay yangnlar çkarp onlar bu 

duruma adapte etmek lazm. Yani doğann bize getirebileceği risklere karş bu işçilerimizin 

daha çok eğitimli hâle getirilmesi lazm. Ben böyle olmas gerektiğini düşünüyorum. 

 Ben taşeronlaşmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

Bundan önceki çalşmalarda taşeronlar kendileri bordro çkarp kendi adlarna 

çalştryorlard işçileri ama devlet bunu yasaklad, taşeronlaşmay yasaklad, daha sonra 

bu “ekip şefliği” ad altnda sürdürülmeye başlad. Ekip şefliği bana göre iyi bir şeydir 

fakat burada neye gidildi? Ekip şefini neye göre seçersiniz? Madencinin tecrübeli olmas, 

o ekibi en iyi şekilde çalştrabilecek kişi olmas lazm.

Burada neye göre yaplyor? Adam madenciliğin “m”sinden anlamyor fakat 

gidiyor kendi yöresinden 15 tane adam alyor geliyor. O şahs 15 tane adam getirdi, bize 

15 tane işçi kazandrd diye ne yaplyor? Ekip şefi yaplyor yani gizli taşeron.  

Belli miktarda para… Ben bilmiyorum. Yani şimdi şu kadar para alyor, bu kadar 

para alyor desem, bilmiyorum. Adamn aldğ ücreti biz bilemeyiz. Ama bu iş bu şekilde 
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yaplyor. Yani taşeronlaşma diye bir şey yok yasal olarak fakat yöresinden, çevresinden 

15 kişi, 20 kişi, 50 kişi, ne kadar getirebilirse o ocakta söz sahibi oluyor, o kişilerin 

başnda söz sahibi oluyor. Adam çoğalttkça, işi daha fazla yaptkça da daha fazla para 

alyor. Taşeronlaşma sistemi bu. Yasal olarak bir şey yaplmyor burada. Ama ekip şefi. 

Yani madende ekip şefliği ad altnda çalştrabilir misiniz? Çalştrrsnz. Ama ekip 

şefinin maden tecrübesi olan, üretim yapyorsa eğer üretim esnasnda işçilerin nasl 

çalştrlmas gerektiğini bilen, hazrlk yapyorsa hazrlkta işçilerin nasl çalştrlmas 

gerektiğini bilen, iş güvenliği ve işçi sağlğn bilen insanlarn olmas gerektiğini 

düşünüyorum. Yani 3-5 tane adam getirdi diye ekip şefi olunamayacağn düşünüyorum. 

 ‘Kurtarma aşamasnda şeflik yapanlar kimlerdi?’ diye bir soru vard. 

 İşçi almlaryla ilgili az önce ben bahsettim, hani, ekip şefleri yani değişik değişik 

adlandrmalar oldu bunlarn, işte, daybaş, taşeron. Bunlar işçiyi getirirler, komisyon 

oluşturulur. Komisyona kimler girer? İşletme müdürü, müdür yardmcs. Komisyonda o 

işçilere geçmişleriyle ilgili sorular sorulur, daha önce başka madenlerde çalşp 

çalşmadklaryla ilgili sorular sorulur, işe alnmalaryla ilgili bir kâğt verilir, yapmalar 

gereken sağlk raporlar… 

 Ben kendimden örnek vereyim: Ben bir yl önce buraya başladm, ben direkt iş 

yerine müracaat ettim, iş yerinde işletme müdür yardmcsyd, bana kâğd verdi, 17 tane 

madde vard kâğtta yapmam gereken. Ağr bir iş kolunda çalşacağnz için sağlk 

raporlar, kulak testi, kalp grafisi aklma gelenler. Bunlar tamamladktan sonra o haftann 

cuma günü tekrar iş yerine gittim, iş yerine bu hazrladğm evraklar teslim ettim, iş yeri 

doktoruna muayene olup cumartesi günü de yer üstünde konferans salonunda iş güvenliği 

uzman tarafndan bir gün eğitime tabi tutuldum. Ondan sonra, iki gün-üç gün yer altnda 

eğitim yani ‘taban alma’ diyoruz biz yani kazma kürekle taban alma eğitimi, dördüncü gün 

-yanlş hatrlamyorsam- Celal Bayar Üniversitesinde bir gün eğitim aldm. Yani işe alş 

aşamasyla eğitim aşamas bu benim bildiğim.  

Yer altnda kurtarmayla ilgili burada birinci derecede sorumluluk vardiyann 

amirlerindedir. Yani olayn yaşandğ esnada yani oradaki ocakta bulunan işçilerle alakal 

yani onlarn dşarya sevki. Burada üretim vardiya amiri var, emniyet vardiya amiri var. 

Her grubun kendi başnda bir amiri var; elektrikçisi, konveyörcüsü yani bunlarnda bir 

ekip şefleri var, teknikeri var, mühendisi var. Yani bunlar yönlendirecek gruplar. Olas bir 

olağanüstü durum oldu, en ksa yoldan nereden dşarya çkabileceklerse işçileri bir an 
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işareti, bir şüphe vard. Olay olduğu andan itibaren işçilerimiz belli bir mesafe yol 

katetmişler. Biz oraya gittiğimizde bunu gördük. İlk bulduğumuz 150 kişilik bir grubu ayn 

yerde bulmuştuk. Hepsi birbirlerinin üzerine istif olmuşlard. Hatta maskelerini de 

kullanmşlard. Bu arkadaşlarmz çantalarn, yemek çantalarn, kullandklar aletleri 

dahi yanlarna almşlar. Benim gözlemim. Bir insan böyle bir durumda ne çantay düşünür 

ne de yanndaki alet ve edevatn düşünür. Bu insanlar belli bir mesafe yol katetmişler. 

“Ana yol” dediğimiz ana banda döken banda kadar gelmişler ve orada beklemişler. 

Burada neyi beklemişler? O anda başlarndaki -onlar da rahmetli oldu- amirler onlara ne 

söyledi? Arkadaşlar, bekleyin, gitmeyin mi dedi? Biraz sonra olay hallolacak, sorun 

çözülecek mi dedi? Burada olayn büyüklüğünü, bu olayn kötü duruma gideceğini 

çözemediler mi, ne diyeyim.  

Ben madenci olarak, kendi tecrübeme dayanarak o monoksit maskesini, hiç 

gözümün önünü görmesem dahi o bantlarn gidiş istikametine göre o bantlardan tutuna 

tutuna kendimi dşar atmaya çalşrdm. Ha atabilir miydim? Bilemem. Ama biz ana bant 

boylarnda bir tane cenazeye denk gelmedik. İnsan kendini dşar atma adna oralarda 

yürümeye kalkşr, yolda düşer, dersin ki: ‘Eyvallah, bak adam çkmaya çalşmş 

çkamamş.’ Ama bu arkadaşlarmz belli bir yerde bekletilmiş. Yani bunun da vebali 

boyunlarna. Artk o işin başnda bulunan yetkili amirlerin bunun sorumlusu olduğunu 

düşünüyorum.  

Hatlar kesilmiş. Dşardan belki de bir müdahale alamadlar, bir talimat 

alamadlar. Bu benim bildiğim. Hatlar kesildikten sonra buradaki sorumluluk kimindir? 

Orada yöneticilik yapan, o işçilerin başnda amir olarak çalşan işçilerin amirleridir. Bir 

an önce onlara krmz alarm verip ‘Arkadaşlar, bir an önce kendinizi dşarya çkarn. 

Panik yapmadan, maskelerinizi düzgün bir şekilde kullanp, enerjinizi tasarruflu uygun bir 

şekilde harcayarak kendinizi dşar atn.’ diyebilir ki. Ben beklemem, yani böyle bir 

durumda. Çünkü ocağn havalandrmas sadece ana yoldan geçmiyor veya çalşma 

bölgesinden geçmiyor, ocağn ‘S panosu’ diye adlandrdğmz, o işçilerin yoğun bir 

şekilde hayatn kaybettiği bölge, ocağn ayn zamanda hava çkş.  

Hava çkşyla ilgili de ben önlem olarak: Hava çkşnn üretim bölgesinden 

geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üretim bölgesinden değil de orann ayr bir 

hava girişi, ayr bir hava çkş olmas gerektiğini düşünüyorum. Ocaktaki pis havann… 

 Bizim böyle bir şey iletme şansnz zaten olmad. Yani herkesin ayr bir panosu 
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var. Ben o panoda çalşmyorum. Ben bunu kurtarma çalşmalar esnasnda gördüm. Yani 

ocak, bir şehrin sokaklar gibi. Bizim de herkesin ayr bir çalşma bölgesi var. Herkesin 

bulunduğu bölge de farkl. Yani ben bunu burada gördüm. Benim izlenimlerim bu. 

 İnsanlarda çaba olmamş. Yani oraya kadar beklemiş insanlar. Ayn zamanda 

eşyalarn almşlar dememin sebebi, ilk önce bu olay olduğunda bu insanlar eşya alyorsa, 

alet ve edevatlarn alyorlarsa, demek ki o anda, ilk anda aşr derecede bir problemin 

onlarda olmadğn düşünüyorum. 

 İşçi eğitimleriyle ilgili, işveren hiç eğitim vermiyor dersek, yalan olur. Eğitim 

veriliyor ama çok ksa. Ben çeşitli ocaklarda çalştm. Yani sürekli Soma Kömür 

İşletmelerinde değil de farkl ocaklarda da çalştm. On yl İmbat Madencilikte çalştm, 

bir yl Kop Krom Erzurum’da çalştm, bir yl kadar Yozgat Sorgun’da çalştm, hemen 

hemen bir yldr da Soma Kömür İşletmelerinde çalşyorum. 1994 ylndan beri Soma’da 

ikamet ediyorum.  

Başka yerlere baktğmz zaman, mesela Trakya bölgesinde çalşan 

arkadaşlarmz var, hiç eğitimsiz giriyorlar. “Soma bölgesinde eğitim verilmiyor.” dersek 

yalan söylemiş oluruz. Eğitim veriliyor fakat çok ksa veriliyor. Yani bunun biraz daha 

genişletilmesi lazm. İşçilerin böyle bir durumda nasl hareket edebileceklerini bilmeleri 

için tatbikatlar yaplmas lazm, gerekirse bununla ilgili yapay yangnlar çkarp onlar bu 

duruma adapte etmek lazm. Yani doğann bize getirebileceği risklere karş bu işçilerimizin 

daha çok eğitimli hâle getirilmesi lazm. Ben böyle olmas gerektiğini düşünüyorum. 

 Ben taşeronlaşmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

Bundan önceki çalşmalarda taşeronlar kendileri bordro çkarp kendi adlarna 

çalştryorlard işçileri ama devlet bunu yasaklad, taşeronlaşmay yasaklad, daha sonra 

bu “ekip şefliği” ad altnda sürdürülmeye başlad. Ekip şefliği bana göre iyi bir şeydir 

fakat burada neye gidildi? Ekip şefini neye göre seçersiniz? Madencinin tecrübeli olmas, 

o ekibi en iyi şekilde çalştrabilecek kişi olmas lazm.

Burada neye göre yaplyor? Adam madenciliğin “m”sinden anlamyor fakat 

gidiyor kendi yöresinden 15 tane adam alyor geliyor. O şahs 15 tane adam getirdi, bize 

15 tane işçi kazandrd diye ne yaplyor? Ekip şefi yaplyor yani gizli taşeron.  

Belli miktarda para… Ben bilmiyorum. Yani şimdi şu kadar para alyor, bu kadar 

para alyor desem, bilmiyorum. Adamn aldğ ücreti biz bilemeyiz. Ama bu iş bu şekilde 
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yaplyor. Yani taşeronlaşma diye bir şey yok yasal olarak fakat yöresinden, çevresinden 

15 kişi, 20 kişi, 50 kişi, ne kadar getirebilirse o ocakta söz sahibi oluyor, o kişilerin 

başnda söz sahibi oluyor. Adam çoğalttkça, işi daha fazla yaptkça da daha fazla para 

alyor. Taşeronlaşma sistemi bu. Yasal olarak bir şey yaplmyor burada. Ama ekip şefi. 

Yani madende ekip şefliği ad altnda çalştrabilir misiniz? Çalştrrsnz. Ama ekip 

şefinin maden tecrübesi olan, üretim yapyorsa eğer üretim esnasnda işçilerin nasl 

çalştrlmas gerektiğini bilen, hazrlk yapyorsa hazrlkta işçilerin nasl çalştrlmas 

gerektiğini bilen, iş güvenliği ve işçi sağlğn bilen insanlarn olmas gerektiğini 

düşünüyorum. Yani 3-5 tane adam getirdi diye ekip şefi olunamayacağn düşünüyorum. 

 ‘Kurtarma aşamasnda şeflik yapanlar kimlerdi?’ diye bir soru vard. 

 İşçi almlaryla ilgili az önce ben bahsettim, hani, ekip şefleri yani değişik değişik 

adlandrmalar oldu bunlarn, işte, daybaş, taşeron. Bunlar işçiyi getirirler, komisyon 

oluşturulur. Komisyona kimler girer? İşletme müdürü, müdür yardmcs. Komisyonda o 

işçilere geçmişleriyle ilgili sorular sorulur, daha önce başka madenlerde çalşp 

çalşmadklaryla ilgili sorular sorulur, işe alnmalaryla ilgili bir kâğt verilir, yapmalar 

gereken sağlk raporlar… 

 Ben kendimden örnek vereyim: Ben bir yl önce buraya başladm, ben direkt iş 

yerine müracaat ettim, iş yerinde işletme müdür yardmcsyd, bana kâğd verdi, 17 tane 

madde vard kâğtta yapmam gereken. Ağr bir iş kolunda çalşacağnz için sağlk 

raporlar, kulak testi, kalp grafisi aklma gelenler. Bunlar tamamladktan sonra o haftann 

cuma günü tekrar iş yerine gittim, iş yerine bu hazrladğm evraklar teslim ettim, iş yeri 

doktoruna muayene olup cumartesi günü de yer üstünde konferans salonunda iş güvenliği 

uzman tarafndan bir gün eğitime tabi tutuldum. Ondan sonra, iki gün-üç gün yer altnda 

eğitim yani ‘taban alma’ diyoruz biz yani kazma kürekle taban alma eğitimi, dördüncü gün 

-yanlş hatrlamyorsam- Celal Bayar Üniversitesinde bir gün eğitim aldm. Yani işe alş 

aşamasyla eğitim aşamas bu benim bildiğim.  

Yer altnda kurtarmayla ilgili burada birinci derecede sorumluluk vardiyann 

amirlerindedir. Yani olayn yaşandğ esnada yani oradaki ocakta bulunan işçilerle alakal 

yani onlarn dşarya sevki. Burada üretim vardiya amiri var, emniyet vardiya amiri var. 

Her grubun kendi başnda bir amiri var; elektrikçisi, konveyörcüsü yani bunlarnda bir 

ekip şefleri var, teknikeri var, mühendisi var. Yani bunlar yönlendirecek gruplar. Olas bir 

olağanüstü durum oldu, en ksa yoldan nereden dşarya çkabileceklerse işçileri bir an 
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işareti, bir şüphe vard. Olay olduğu andan itibaren işçilerimiz belli bir mesafe yol 

katetmişler. Biz oraya gittiğimizde bunu gördük. İlk bulduğumuz 150 kişilik bir grubu ayn 

yerde bulmuştuk. Hepsi birbirlerinin üzerine istif olmuşlard. Hatta maskelerini de 

kullanmşlard. Bu arkadaşlarmz çantalarn, yemek çantalarn, kullandklar aletleri 

dahi yanlarna almşlar. Benim gözlemim. Bir insan böyle bir durumda ne çantay düşünür 

ne de yanndaki alet ve edevatn düşünür. Bu insanlar belli bir mesafe yol katetmişler. 

“Ana yol” dediğimiz ana banda döken banda kadar gelmişler ve orada beklemişler. 

Burada neyi beklemişler? O anda başlarndaki -onlar da rahmetli oldu- amirler onlara ne 

söyledi? Arkadaşlar, bekleyin, gitmeyin mi dedi? Biraz sonra olay hallolacak, sorun 

çözülecek mi dedi? Burada olayn büyüklüğünü, bu olayn kötü duruma gideceğini 

çözemediler mi, ne diyeyim.  

Ben madenci olarak, kendi tecrübeme dayanarak o monoksit maskesini, hiç 

gözümün önünü görmesem dahi o bantlarn gidiş istikametine göre o bantlardan tutuna 

tutuna kendimi dşar atmaya çalşrdm. Ha atabilir miydim? Bilemem. Ama biz ana bant 

boylarnda bir tane cenazeye denk gelmedik. İnsan kendini dşar atma adna oralarda 

yürümeye kalkşr, yolda düşer, dersin ki: ‘Eyvallah, bak adam çkmaya çalşmş 

çkamamş.’ Ama bu arkadaşlarmz belli bir yerde bekletilmiş. Yani bunun da vebali 

boyunlarna. Artk o işin başnda bulunan yetkili amirlerin bunun sorumlusu olduğunu 

düşünüyorum.  

Hatlar kesilmiş. Dşardan belki de bir müdahale alamadlar, bir talimat 

alamadlar. Bu benim bildiğim. Hatlar kesildikten sonra buradaki sorumluluk kimindir? 

Orada yöneticilik yapan, o işçilerin başnda amir olarak çalşan işçilerin amirleridir. Bir 

an önce onlara krmz alarm verip ‘Arkadaşlar, bir an önce kendinizi dşarya çkarn. 

Panik yapmadan, maskelerinizi düzgün bir şekilde kullanp, enerjinizi tasarruflu uygun bir 

şekilde harcayarak kendinizi dşar atn.’ diyebilir ki. Ben beklemem, yani böyle bir 

durumda. Çünkü ocağn havalandrmas sadece ana yoldan geçmiyor veya çalşma 

bölgesinden geçmiyor, ocağn ‘S panosu’ diye adlandrdğmz, o işçilerin yoğun bir 

şekilde hayatn kaybettiği bölge, ocağn ayn zamanda hava çkş.  

Hava çkşyla ilgili de ben önlem olarak: Hava çkşnn üretim bölgesinden 

geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani üretim bölgesinden değil de orann ayr bir 

hava girişi, ayr bir hava çkş olmas gerektiğini düşünüyorum. Ocaktaki pis havann… 

 Bizim böyle bir şey iletme şansnz zaten olmad. Yani herkesin ayr bir panosu 
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önce yönlendirip o anda hazrda bulunan yani ocakta bulunan amirlerin ‘Arkadaşlar, 

böyle böyle bir durum var, panik yapmayalm ama bir an önce kendimizi dşar atalm. Şu 

şu yolu izleyin, şuradan gidip çkalm.’ demeleri lazm yani.”  

8.2.1.2 Komisyonun Soma’daki 24-27 Eylül 2014 Toplantsndaki İşçi İfadeleri 

Bu toplantmza, daha önce işçi ifadelerimizden edindiğimiz bilgiler ve uzman 

görüşleri şğnda hazrlamş olduğumuz Şekil 8.10’daki kaza yeri plan hazrlanarak 

gidilmiştir. Bu komisyon toplantsna çağrlanlar genellikle kaza mahallinde bulunan ve 

kazaya birinci derecede şahit olan kişilerdir.  

415 

 

Şekil 8.10: Soma Eynez Ocağ Kaza Yeri Plan 
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Bu toplantmza, daha önce işçi ifadelerimizden edindiğimiz bilgiler ve uzman 
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U3 bölgesi şartelcisi Ramazan Demir’in ifadeleri:  

“Soma kömürlerinde birinci snf işçi olarak çalşyorum. Olay günü U3 trafo 

bölgesindeki şartelci hatlk izinde olduğu için Rahmetli Başçavuşum Hüseyin Avkaş beni 

U3 bölgesinde şartelci olarak görevlendirdi. O gün sabah saat 10.30 ile 11.00 civarnda 

taramaclar bantlarn kabaran altn temizlemek için emniyet şeridine aldlar ve 3 nolu 

bandn altnda kabarmalar temizlemek için dinamit atlar. (Haritada 3 ile 5 arasnda ve 5 

numaraya daha yakn bir yer). Daha sonra öğleyin saat 14:30 civarnda 4. bandn başnn 

bulunduğu yere benzer şekilde bir dinamit daha attlar sabah atlan dinamitten 20 metre 

merkeze doğru ve 4. bandn baş 3. bandn kuyruğu civaryd. Bant yerleştirildi. 3. Bandn 

startna bastm bant çalşt. 4. Bandn startna bastm bantta bir yüklenme ve zorlama oldu 

ve kapattm. Tekrar basacaktm ‘Duman Geliyor.’ dediler. Ben kendimde duman gördüm 

bant çalşmaynca aşağya baktm ve duman fark ettim. Çalştrmak için tekrar bastm 

yine çalşmad ve duman görür görmez kapatmaya bastm. O esnada arkadaşm borucu 

Mesut Efe vard, o bandn emniyetini çekti. Duman bir dakika geçmeden bizi içine ald. 

Dumann içinden gelen varm diye baktm kimseyi göremeyince temiz havaya doğru 

koştum. Yerdeki malzemelerden dolay zor ilerledim ‘Arkadaşlar bana yardn edin diye 

bağrdm, taramac arkadaşlar beni dumandan çekip haritada 2 numaral yere çkarttlar.. 

Dumann tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum ancak duman tahrik motorlarnn 

önünde iken fark ettim. Bir alev görmedim. 2 numar yere beni çkarttklarnda Rekup un 

girişinin bulunduğu 2 numaral yerden aşağ 9 numaral yere baktğmda 2 ile 9 aras 

tamamen dumand ve duman devridaim yaplyordu. Emniyet mühendisimiz geldiğinde 

kama yanğ kokusu geliyordu ve Emniyet Mühendisimiz ‘tavandan scak su damlyor.’ 

dedi. Dinamit atlmadan önce tahrik motorlarna kadar gittim ve orada bir anormallik 

görmedim. Daha sonra kutarma ekibinde olan arkadaşlarm bana kazadan sonra tahrik 

motorlarnn olduğu yerin göçtüğünü söylediler. Haritada 5 numarann olduğu yerde su ve 

hortumumuz vard. Eğer alevli yangn görseydik söndürürdük. Haritada 5 ile 9 arasnda 

havalandrma yoktur iki tahrik motoru bu bölgededir. Bu nedenle oras çok scaktr ve 

kimse oraya girmek ve oradan geçmek istemez.  

Öğleden önce tahrik motorlar 4-5 defa zorlanp patinaj yapt ama termik(siğorta) 

açmad. Acaba dedim üzerindeki yükten dolaym bant çalşmyor ve patinaj yapyor diye 

düşündüm ve Erkan Şef’e sordum ‘Bu neden böyle yapyor.’ dedim. O da, ‘4. bandn 

Tahrik Motorlar devreye girmiyor. Aynsn yaparsa kapat ve tekrar çalştr.’ dedi. 

Termigin açmas için (sigortann atmas için) uzun süre lazm, en az beş dakika. Beş 
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dakika o motorun devir daim yapmas lazm. Pano snacak, termik snacak, ondan sonra 

atacak. Termiğin atmas için dediğim gibi yüke gelmesi lazm. Termiğin belki açma 

süresiyle oynanmş olabilir, beş dakikadr iki dakikaya, iki dakikadr bir buçuk dakikaya 

düşürülmüştür. 

İbrahim Genç arkadaşmla C panosunda çalştk. Onlar 1. ve 2. Ayakta çalştlar. 

Ben 3. Ayakta çalştm. Çalştğmz 3. Ayak gaz var diye kapatld. Ne tür bir gaz 

olduğunu bilmiyorum ama emniyetçimiz ‘Burada gaz var, buradan kesinlikle mal 

vermeyin’ dedi. Haritada 6 numarann arkas ve su cebinin olduğu yerde C panosunun 

hava girişi ve band vard. Bant boyunda nefesliğe yani kirli havaya bağlanan bir Kelebe 

(iki galeriyi birbirine bağlayan ve genelde kapal olmas gereken dik ve dar bir geçit) 

vard. Haritada 5 ile 7 arasnn hem rampa ve hemde çok scak olduğu için 3. İnsan nakil 

bandna buradan çkardk. (Muhtemelen C panosunda çalşrken 10 ile 7 arasndaki bant 

boyundan gelip 7 den 5 numaraya çkmak yerine, daha ksa ama riskli bir yol olan 

kelebeden geçiyorlard.)”  

U3 bölgesinde tarama yapan işçilerden İsmail Hakk Aksoy’un ifadeleri; 

“U3 Trafo bölgesinde taban temizliği yapyorduk. İşimizi bitirdik ve haritada 2 ile 

3 ün arasnda bir yere temiz havaya çekildik. Arkamzdan dumann içinden (haritada 3 ile 

5 arasnda) bu arkadaşn (Ramazan Demir’in) şğn ve dumann içinden geldiğini 

gördük. “Yardm edin.” dedi ve iki arkadaş elinden tuttuk ve temiz havaya doğru çektik.”  

U3 bölgesinde tarama işçisi Fethi Çantal ifadesi: 

“U 3 bölgesinde işimizi yaparken saat üçe çeyrek kala veya yirmi kala olmas 

lazm, beyaz bir duman geldi ve bir dakika sonra duman siyaha dönüştü. Duman bizim 

bulunduğumuz bölgeye hzl bir şekilde girdi. Duman beyaz olduğu için büyük bir şey 

olacağn zannetmemiştim ama, bir dakika sürmeden koyulaştğn fark ettik. Temiz 

havann olduğu ana galeriye (haritada 2 numaral yere) atladk. Duman 4. Banttan 

geliyordu. Ana galeriye duman yukardan yayldğ için alçaktan sürünerek kendi 

çabalarmzla temiz havann olduğu yere geldik. Daha sonra hem alttan hem üstten duman 

ana galeriyi kaplayarak geldi. Dumann şiddeti belki temiz havann 5 kat fazlayd. 

Ocak..”. 

DİKKAT 

U3 bölgesinde tarama yapan Cüneyt Suay ifadesinde: 
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U3 bölgesi şartelcisi Ramazan Demir’in ifadeleri:  

“Soma kömürlerinde birinci snf işçi olarak çalşyorum. Olay günü U3 trafo 

bölgesindeki şartelci hatlk izinde olduğu için Rahmetli Başçavuşum Hüseyin Avkaş beni 

U3 bölgesinde şartelci olarak görevlendirdi. O gün sabah saat 10.30 ile 11.00 civarnda 

taramaclar bantlarn kabaran altn temizlemek için emniyet şeridine aldlar ve 3 nolu 

bandn altnda kabarmalar temizlemek için dinamit atlar. (Haritada 3 ile 5 arasnda ve 5 

numaraya daha yakn bir yer). Daha sonra öğleyin saat 14:30 civarnda 4. bandn başnn 

bulunduğu yere benzer şekilde bir dinamit daha attlar sabah atlan dinamitten 20 metre 

merkeze doğru ve 4. bandn baş 3. bandn kuyruğu civaryd. Bant yerleştirildi. 3. Bandn 

startna bastm bant çalşt. 4. Bandn startna bastm bantta bir yüklenme ve zorlama oldu 

ve kapattm. Tekrar basacaktm ‘Duman Geliyor.’ dediler. Ben kendimde duman gördüm 

bant çalşmaynca aşağya baktm ve duman fark ettim. Çalştrmak için tekrar bastm 

yine çalşmad ve duman görür görmez kapatmaya bastm. O esnada arkadaşm borucu 

Mesut Efe vard, o bandn emniyetini çekti. Duman bir dakika geçmeden bizi içine ald. 

Dumann içinden gelen varm diye baktm kimseyi göremeyince temiz havaya doğru 

koştum. Yerdeki malzemelerden dolay zor ilerledim ‘Arkadaşlar bana yardn edin diye 

bağrdm, taramac arkadaşlar beni dumandan çekip haritada 2 numaral yere çkarttlar.. 

Dumann tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum ancak duman tahrik motorlarnn 

önünde iken fark ettim. Bir alev görmedim. 2 numar yere beni çkarttklarnda Rekup un 

girişinin bulunduğu 2 numaral yerden aşağ 9 numaral yere baktğmda 2 ile 9 aras 

tamamen dumand ve duman devridaim yaplyordu. Emniyet mühendisimiz geldiğinde 

kama yanğ kokusu geliyordu ve Emniyet Mühendisimiz ‘tavandan scak su damlyor.’ 

dedi. Dinamit atlmadan önce tahrik motorlarna kadar gittim ve orada bir anormallik 

görmedim. Daha sonra kutarma ekibinde olan arkadaşlarm bana kazadan sonra tahrik 

motorlarnn olduğu yerin göçtüğünü söylediler. Haritada 5 numarann olduğu yerde su ve 

hortumumuz vard. Eğer alevli yangn görseydik söndürürdük. Haritada 5 ile 9 arasnda 

havalandrma yoktur iki tahrik motoru bu bölgededir. Bu nedenle oras çok scaktr ve 

kimse oraya girmek ve oradan geçmek istemez.  

Öğleden önce tahrik motorlar 4-5 defa zorlanp patinaj yapt ama termik(siğorta) 

açmad. Acaba dedim üzerindeki yükten dolaym bant çalşmyor ve patinaj yapyor diye 

düşündüm ve Erkan Şef’e sordum ‘Bu neden böyle yapyor.’ dedim. O da, ‘4. bandn 

Tahrik Motorlar devreye girmiyor. Aynsn yaparsa kapat ve tekrar çalştr.’ dedi. 

Termigin açmas için (sigortann atmas için) uzun süre lazm, en az beş dakika. Beş 
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dakika o motorun devir daim yapmas lazm. Pano snacak, termik snacak, ondan sonra 

atacak. Termiğin atmas için dediğim gibi yüke gelmesi lazm. Termiğin belki açma 

süresiyle oynanmş olabilir, beş dakikadr iki dakikaya, iki dakikadr bir buçuk dakikaya 

düşürülmüştür. 

İbrahim Genç arkadaşmla C panosunda çalştk. Onlar 1. ve 2. Ayakta çalştlar. 

Ben 3. Ayakta çalştm. Çalştğmz 3. Ayak gaz var diye kapatld. Ne tür bir gaz 

olduğunu bilmiyorum ama emniyetçimiz ‘Burada gaz var, buradan kesinlikle mal 

vermeyin’ dedi. Haritada 6 numarann arkas ve su cebinin olduğu yerde C panosunun 

hava girişi ve band vard. Bant boyunda nefesliğe yani kirli havaya bağlanan bir Kelebe 

(iki galeriyi birbirine bağlayan ve genelde kapal olmas gereken dik ve dar bir geçit) 

vard. Haritada 5 ile 7 arasnn hem rampa ve hemde çok scak olduğu için 3. İnsan nakil 

bandna buradan çkardk. (Muhtemelen C panosunda çalşrken 10 ile 7 arasndaki bant 

boyundan gelip 7 den 5 numaraya çkmak yerine, daha ksa ama riskli bir yol olan 

kelebeden geçiyorlard.)”  

U3 bölgesinde tarama yapan işçilerden İsmail Hakk Aksoy’un ifadeleri; 

“U3 Trafo bölgesinde taban temizliği yapyorduk. İşimizi bitirdik ve haritada 2 ile 

3 ün arasnda bir yere temiz havaya çekildik. Arkamzdan dumann içinden (haritada 3 ile 

5 arasnda) bu arkadaşn (Ramazan Demir’in) şğn ve dumann içinden geldiğini 

gördük. “Yardm edin.” dedi ve iki arkadaş elinden tuttuk ve temiz havaya doğru çektik.”  

U3 bölgesinde tarama işçisi Fethi Çantal ifadesi: 

“U 3 bölgesinde işimizi yaparken saat üçe çeyrek kala veya yirmi kala olmas 

lazm, beyaz bir duman geldi ve bir dakika sonra duman siyaha dönüştü. Duman bizim 

bulunduğumuz bölgeye hzl bir şekilde girdi. Duman beyaz olduğu için büyük bir şey 

olacağn zannetmemiştim ama, bir dakika sürmeden koyulaştğn fark ettik. Temiz 

havann olduğu ana galeriye (haritada 2 numaral yere) atladk. Duman 4. Banttan 

geliyordu. Ana galeriye duman yukardan yayldğ için alçaktan sürünerek kendi 

çabalarmzla temiz havann olduğu yere geldik. Daha sonra hem alttan hem üstten duman 

ana galeriyi kaplayarak geldi. Dumann şiddeti belki temiz havann 5 kat fazlayd. 

Ocak..”. 

DİKKAT 

U3 bölgesinde tarama yapan Cüneyt Suay ifadesinde: 
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O gün birlikteydik biz. Yusuf Koçhan’da yanmzda idi. Öbür kaplara bakn 

oralardan duman geliyor mu dediler ve hemen temiz havaya çktk. Dumann rengine 

dikkat ettim dumann rengi sar idi. İlk gelen duman beyazd daha sonra sar renk ald ve 

içinde yoğun ptrcklar vard. Duman iki üç dakika içerisinde yoğunlaşt. Hafif bir yank 

kokusu vard.  

Biz taramacyz ana yollarda çalşrz. Son iki yldr scaklk olarak ocak normal 

değildi. Ana yolda çeketle çalştğmz yerde atletle terliyorduk. Son bir hafta, on gündür 

midem aşr gaz yapyordu. Yeraltndan çktğmzda ayn su havuzundan çkmş gibi 

çkyorduk. S panosuna çkş yolu üzerinde revirin biraz yukarsnda 182 demiştik, biz 

orada tarama yaptk, taban aldk, ana yoldaki kömüre elimizi koyamyorduk, scakt ve 

buhar hâlinde ayn çay demliğinden çkmş gibi buharlaşrd (K panosunun hava girişleri). 

Bazen ayağn girişi olan rekuplara gittiğimizde rekupun ağzndaki snmş kömür toz 

hâlinde tozard.” 

U3 bölgesinde tarama yapan Aydn ÖGE’nin ifadesi: 

“Bu üç arkadaşla birlikteydik fakat ben ayr bir ekiptim. Arkadaşlarla aramzda 

15-20 metre vard. Ben 3. bandn kuyruğuna 30 metre mesafede (Haritada 5’in önü) 

tarama yapyorduk. Arkadaşlarmn anlattğ gibi ifadelerimiz ayn.” 

S Panolarndan sağ kurtulan İbrahim GENÇ’in ifadeleri 

On yldr Soma Kömür İşletmelerinde, daha öncesinde de bu “Balc...” adndayd, 

daha sonrasnda Soma Kömür İşletmeleri olarak 2009’dan beri Eynez bölgesinde 

çalşyorum. Öncelikle, benim bir sitemim var, bunu bir dillendireyim, ondan sonra 

konuşaym diye düşündüm. Bu olayn üzerinden çok zaman geçti, çok gün geçti ama, 

oradan tek kurtulmamdan kimsenin haberi yokmuş gibi oldu. Sizin aramanz dahi bana şey 

geldi...Şüpheci geldi, “Sürpriz” demeyeyim, şüpheci geldi. Acaba doğru bir yerden mi 

aranyorum? “Meclis’ten aranyorsun.” dediler ama şu ana kadar beni hiç kimse 

aramamş, sormamş. Ondan sonra araştrdm -böyle bir Komisyonun oluşturulduğundan 

dahi bir bilgim yoktu benim- böyle bir Komisyon kurulmuş. Neticesinde, hiç kimse 

aramad. Biz taşeron sistemiyle çalşyoruz, kendi taşeronum dahi beni aramad. Bir de 

ben taşerondan çkan tek kişiyim. Bizim ekipten 57 kişi girdi, 56 kişi öldü, diğer 

arkadaşlarm öldü, tek ben çktm ama, “Geçmiş olsun.” diye dahi aranmadm. 

Değişik bir şey yoktu ama, son bir aydan beri tahminimiz böyle ocak içerisindeki 

snn çok olduğunu biliyoruz ama biz, çalşma şeklimiz çok rahat olmadğndan dolay, 
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çoğu zaten - ben Yusuf arkadaşmz bile, isim olarak tanmyorum, sima olarak tanyorum- 

kişilerin veya yerlerin nasl olduğunu bilmiyoruz. Bizim tek bir yerimiz var, biz sadece 

oray biliriz. Çalşma şekli çok stresli, skc. O gün tarama işi yapyordum ben. 

Normalde ayak ustasym ama klasik ayaklarda sökümcü ustasydm, yar mekanize 

olduktan sonra havac arkadaşlar orada çalşyorlard, ben taramaya gidiyordum. O gün 

de taramadaydm. İşte her zamanki gibi iş skc, stresli, haddinden fazla iş yapamama 

korkusu, yapamadğn zaman karşdan alacağn tepkinin korkusu, çavuşlarn tepkisi, 

malzeme sknts haddinden fazla, bir iş yapacaksn malzeme yok. Çavuş diyor ki: “Git bul 

gel.” Arkadaşm, nereden bulaym ben? Olan bir şeyi bulmasam suç benim, ama yok bir 

şey, malzemen yok senin. Git iki saat bir malzeme bul gel, ondan sonra işi yetiştirmek için 

uğraşrsn artk. 

Hafif duman var. Şurada da bizim başçavuşlar var, telefonla görüşüyorlar, tertip 

veriyorlar her hâlde. Ben buraya geldiğim zaman, buradaki şarteldeki arkadaş bağryor: 

“Başçavuş, anayol yanyormuş, ayaklar boşaltacakmşsnz.” Bilgiyi nereden ald 

bilmiyorum. Öyle deyince ben biraz hzlandm, buraya geldim, duman yoğunlaşt, bandn 

altndan geçtim, anayola çktm. S-3 klasik ayak bu ama biz buradayz. Biz buraya 

gidiyoruz, hava buradan geliyor, buradan dolaşp şuraya çkyor. Duman yoğunluk olarak 

geliyordu artk, ben anayola çktğm zaman duman yoğunluğunu artryordu. Şurada 

kaplar olmas gerekiyor, şurada 2 tane veya 3 tane yanlş hatrlamyorsam, 2 olduğunu 

hatrlyorum da 3’üncüyü hatrlayamyorum. Açtm, birini kendim açtm buradaki kapnn, 

birini bir arkadaş açt,hava buradan dolaşmasn da direkt anayoldan gitsin diye. Şurada 

bizim telefonumuz var bir tane daha hava çkşnda. Burada telefonla Koray Bey 

görüşüyordu ama, duman yoğunlaşnca ... 

Koray Bey'in dediği: “Arkadaşlar, biz bu yoldan çkamayz, çkarsak hepimiz bant 

boyunda kalrz, bu hava çkşna girelim.” Ben oraya vardğm zaman telefonla görüşme 

bitti, kapatld. “Arkadaşlar, biz bu yoldan çkamayz, hepimiz bu bant boyunda kalrz, 

ölürüz, bu hava çkşa gidelim, duman gitsin -olayn büyüklüğünden belki haberi yoktu, 

bilmiyorum- arkadan bu duman dolaşp gelene kadar bu anayoldaki duman gider, biz de 

temiz havaya çkarz.” Biz buradan duman geleceğini de...Biz arkadan duman gelip bizi 

skştracağnn farkndayz onun da. Yok, bizim daha sonraki perdeleme işi şu S-3’le S-

2’nin arasnda, şurada bir irtibat var, bu irtibat kapatlsayd buraya duman hiç 

gelmeyecekti. Orada bizim irtibatmz var S-3’le S-2’nin irtibat var. Şimdi, biz ilk etapta 
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dakika o motorun devir daim yapmas lazm. Pano snacak, termik snacak, ondan sonra 

atacak. Termiğin atmas için dediğim gibi yüke gelmesi lazm. Termiğin belki açma 

süresiyle oynanmş olabilir, beş dakikadr iki dakikaya, iki dakikadr bir buçuk dakikaya 

düşürülmüştür. 

İbrahim Genç arkadaşmla C panosunda çalştk. Onlar 1. ve 2. Ayakta çalştlar. 

Ben 3. Ayakta çalştm. Çalştğmz 3. Ayak gaz var diye kapatld. Ne tür bir gaz 

olduğunu bilmiyorum ama emniyetçimiz ‘Burada gaz var, buradan kesinlikle mal 

vermeyin’ dedi. Haritada 6 numarann arkas ve su cebinin olduğu yerde C panosunun 

hava girişi ve band vard. Bant boyunda nefesliğe yani kirli havaya bağlanan bir Kelebe 

(iki galeriyi birbirine bağlayan ve genelde kapal olmas gereken dik ve dar bir geçit) 

vard. Haritada 5 ile 7 arasnn hem rampa ve hemde çok scak olduğu için 3. İnsan nakil 

bandna buradan çkardk. (Muhtemelen C panosunda çalşrken 10 ile 7 arasndaki bant 

boyundan gelip 7 den 5 numaraya çkmak yerine, daha ksa ama riskli bir yol olan 

kelebeden geçiyorlard.)”  

U3 bölgesinde tarama yapan işçilerden İsmail Hakk Aksoy’un ifadeleri; 

“U3 Trafo bölgesinde taban temizliği yapyorduk. İşimizi bitirdik ve haritada 2 ile 

3 ün arasnda bir yere temiz havaya çekildik. Arkamzdan dumann içinden (haritada 3 ile 

5 arasnda) bu arkadaşn (Ramazan Demir’in) şğn ve dumann içinden geldiğini 

gördük. “Yardm edin.” dedi ve iki arkadaş elinden tuttuk ve temiz havaya doğru çektik.”  

U3 bölgesinde tarama işçisi Fethi Çantal ifadesi: 

“U 3 bölgesinde işimizi yaparken saat üçe çeyrek kala veya yirmi kala olmas 

lazm, beyaz bir duman geldi ve bir dakika sonra duman siyaha dönüştü. Duman bizim 

bulunduğumuz bölgeye hzl bir şekilde girdi. Duman beyaz olduğu için büyük bir şey 

olacağn zannetmemiştim ama, bir dakika sürmeden koyulaştğn fark ettik. Temiz 

havann olduğu ana galeriye (haritada 2 numaral yere) atladk. Duman 4. Banttan 

geliyordu. Ana galeriye duman yukardan yayldğ için alçaktan sürünerek kendi 

çabalarmzla temiz havann olduğu yere geldik. Daha sonra hem alttan hem üstten duman 

ana galeriyi kaplayarak geldi. Dumann şiddeti belki temiz havann 5 kat fazlayd. 

Ocak..”. 

DİKKAT 

U3 bölgesinde tarama yapan Cüneyt Suay ifadesinde: 
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O gün birlikteydik biz. Yusuf Koçhan’da yanmzda idi. Öbür kaplara bakn 

oralardan duman geliyor mu dediler ve hemen temiz havaya çktk. Dumann rengine 

dikkat ettim dumann rengi sar idi. İlk gelen duman beyazd daha sonra sar renk ald ve 

içinde yoğun ptrcklar vard. Duman iki üç dakika içerisinde yoğunlaşt. Hafif bir yank 

kokusu vard.  

Biz taramacyz ana yollarda çalşrz. Son iki yldr scaklk olarak ocak normal 

değildi. Ana yolda çeketle çalştğmz yerde atletle terliyorduk. Son bir hafta, on gündür 

midem aşr gaz yapyordu. Yeraltndan çktğmzda ayn su havuzundan çkmş gibi 

çkyorduk. S panosuna çkş yolu üzerinde revirin biraz yukarsnda 182 demiştik, biz 

orada tarama yaptk, taban aldk, ana yoldaki kömüre elimizi koyamyorduk, scakt ve 

buhar hâlinde ayn çay demliğinden çkmş gibi buharlaşrd (K panosunun hava girişleri). 

Bazen ayağn girişi olan rekuplara gittiğimizde rekupun ağzndaki snmş kömür toz 

hâlinde tozard.” 

U3 bölgesinde tarama yapan Aydn ÖGE’nin ifadesi: 

“Bu üç arkadaşla birlikteydik fakat ben ayr bir ekiptim. Arkadaşlarla aramzda 

15-20 metre vard. Ben 3. bandn kuyruğuna 30 metre mesafede (Haritada 5’in önü) 

tarama yapyorduk. Arkadaşlarmn anlattğ gibi ifadelerimiz ayn.” 

S Panolarndan sağ kurtulan İbrahim GENÇ’in ifadeleri 

On yldr Soma Kömür İşletmelerinde, daha öncesinde de bu “Balc...” adndayd, 

daha sonrasnda Soma Kömür İşletmeleri olarak 2009’dan beri Eynez bölgesinde 

çalşyorum. Öncelikle, benim bir sitemim var, bunu bir dillendireyim, ondan sonra 

konuşaym diye düşündüm. Bu olayn üzerinden çok zaman geçti, çok gün geçti ama, 

oradan tek kurtulmamdan kimsenin haberi yokmuş gibi oldu. Sizin aramanz dahi bana şey 

geldi...Şüpheci geldi, “Sürpriz” demeyeyim, şüpheci geldi. Acaba doğru bir yerden mi 

aranyorum? “Meclis’ten aranyorsun.” dediler ama şu ana kadar beni hiç kimse 

aramamş, sormamş. Ondan sonra araştrdm -böyle bir Komisyonun oluşturulduğundan 

dahi bir bilgim yoktu benim- böyle bir Komisyon kurulmuş. Neticesinde, hiç kimse 

aramad. Biz taşeron sistemiyle çalşyoruz, kendi taşeronum dahi beni aramad. Bir de 

ben taşerondan çkan tek kişiyim. Bizim ekipten 57 kişi girdi, 56 kişi öldü, diğer 

arkadaşlarm öldü, tek ben çktm ama, “Geçmiş olsun.” diye dahi aranmadm. 

Değişik bir şey yoktu ama, son bir aydan beri tahminimiz böyle ocak içerisindeki 

snn çok olduğunu biliyoruz ama biz, çalşma şeklimiz çok rahat olmadğndan dolay, 
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çoğu zaten - ben Yusuf arkadaşmz bile, isim olarak tanmyorum, sima olarak tanyorum- 

kişilerin veya yerlerin nasl olduğunu bilmiyoruz. Bizim tek bir yerimiz var, biz sadece 

oray biliriz. Çalşma şekli çok stresli, skc. O gün tarama işi yapyordum ben. 

Normalde ayak ustasym ama klasik ayaklarda sökümcü ustasydm, yar mekanize 

olduktan sonra havac arkadaşlar orada çalşyorlard, ben taramaya gidiyordum. O gün 

de taramadaydm. İşte her zamanki gibi iş skc, stresli, haddinden fazla iş yapamama 

korkusu, yapamadğn zaman karşdan alacağn tepkinin korkusu, çavuşlarn tepkisi, 

malzeme sknts haddinden fazla, bir iş yapacaksn malzeme yok. Çavuş diyor ki: “Git bul 

gel.” Arkadaşm, nereden bulaym ben? Olan bir şeyi bulmasam suç benim, ama yok bir 

şey, malzemen yok senin. Git iki saat bir malzeme bul gel, ondan sonra işi yetiştirmek için 

uğraşrsn artk. 

Hafif duman var. Şurada da bizim başçavuşlar var, telefonla görüşüyorlar, tertip 

veriyorlar her hâlde. Ben buraya geldiğim zaman, buradaki şarteldeki arkadaş bağryor: 

“Başçavuş, anayol yanyormuş, ayaklar boşaltacakmşsnz.” Bilgiyi nereden ald 

bilmiyorum. Öyle deyince ben biraz hzlandm, buraya geldim, duman yoğunlaşt, bandn 

altndan geçtim, anayola çktm. S-3 klasik ayak bu ama biz buradayz. Biz buraya 

gidiyoruz, hava buradan geliyor, buradan dolaşp şuraya çkyor. Duman yoğunluk olarak 

geliyordu artk, ben anayola çktğm zaman duman yoğunluğunu artryordu. Şurada 

kaplar olmas gerekiyor, şurada 2 tane veya 3 tane yanlş hatrlamyorsam, 2 olduğunu 

hatrlyorum da 3’üncüyü hatrlayamyorum. Açtm, birini kendim açtm buradaki kapnn, 

birini bir arkadaş açt,hava buradan dolaşmasn da direkt anayoldan gitsin diye. Şurada 

bizim telefonumuz var bir tane daha hava çkşnda. Burada telefonla Koray Bey 

görüşüyordu ama, duman yoğunlaşnca ... 

Koray Bey'in dediği: “Arkadaşlar, biz bu yoldan çkamayz, çkarsak hepimiz bant 

boyunda kalrz, bu hava çkşna girelim.” Ben oraya vardğm zaman telefonla görüşme 

bitti, kapatld. “Arkadaşlar, biz bu yoldan çkamayz, hepimiz bu bant boyunda kalrz, 

ölürüz, bu hava çkşa gidelim, duman gitsin -olayn büyüklüğünden belki haberi yoktu, 

bilmiyorum- arkadan bu duman dolaşp gelene kadar bu anayoldaki duman gider, biz de 

temiz havaya çkarz.” Biz buradan duman geleceğini de...Biz arkadan duman gelip bizi 

skştracağnn farkndayz onun da. Yok, bizim daha sonraki perdeleme işi şu S-3’le S-

2’nin arasnda, şurada bir irtibat var, bu irtibat kapatlsayd buraya duman hiç 

gelmeyecekti. Orada bizim irtibatmz var S-3’le S-2’nin irtibat var. Şimdi, biz ilk etapta 
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dakika o motorun devir daim yapmas lazm. Pano snacak, termik snacak, ondan sonra 

atacak. Termiğin atmas için dediğim gibi yüke gelmesi lazm. Termiğin belki açma 

süresiyle oynanmş olabilir, beş dakikadr iki dakikaya, iki dakikadr bir buçuk dakikaya 

düşürülmüştür. 

İbrahim Genç arkadaşmla C panosunda çalştk. Onlar 1. ve 2. Ayakta çalştlar. 

Ben 3. Ayakta çalştm. Çalştğmz 3. Ayak gaz var diye kapatld. Ne tür bir gaz 

olduğunu bilmiyorum ama emniyetçimiz ‘Burada gaz var, buradan kesinlikle mal 

vermeyin’ dedi. Haritada 6 numarann arkas ve su cebinin olduğu yerde C panosunun 

hava girişi ve band vard. Bant boyunda nefesliğe yani kirli havaya bağlanan bir Kelebe 

(iki galeriyi birbirine bağlayan ve genelde kapal olmas gereken dik ve dar bir geçit) 

vard. Haritada 5 ile 7 arasnn hem rampa ve hemde çok scak olduğu için 3. İnsan nakil 

bandna buradan çkardk. (Muhtemelen C panosunda çalşrken 10 ile 7 arasndaki bant 

boyundan gelip 7 den 5 numaraya çkmak yerine, daha ksa ama riskli bir yol olan 

kelebeden geçiyorlard.)”  

U3 bölgesinde tarama yapan işçilerden İsmail Hakk Aksoy’un ifadeleri; 

“U3 Trafo bölgesinde taban temizliği yapyorduk. İşimizi bitirdik ve haritada 2 ile 

3 ün arasnda bir yere temiz havaya çekildik. Arkamzdan dumann içinden (haritada 3 ile 

5 arasnda) bu arkadaşn (Ramazan Demir’in) şğn ve dumann içinden geldiğini 

gördük. “Yardm edin.” dedi ve iki arkadaş elinden tuttuk ve temiz havaya doğru çektik.”  

U3 bölgesinde tarama işçisi Fethi Çantal ifadesi: 

“U 3 bölgesinde işimizi yaparken saat üçe çeyrek kala veya yirmi kala olmas 

lazm, beyaz bir duman geldi ve bir dakika sonra duman siyaha dönüştü. Duman bizim 

bulunduğumuz bölgeye hzl bir şekilde girdi. Duman beyaz olduğu için büyük bir şey 

olacağn zannetmemiştim ama, bir dakika sürmeden koyulaştğn fark ettik. Temiz 

havann olduğu ana galeriye (haritada 2 numaral yere) atladk. Duman 4. Banttan 

geliyordu. Ana galeriye duman yukardan yayldğ için alçaktan sürünerek kendi 

çabalarmzla temiz havann olduğu yere geldik. Daha sonra hem alttan hem üstten duman 

ana galeriyi kaplayarak geldi. Dumann şiddeti belki temiz havann 5 kat fazlayd. 

Ocak..”. 

DİKKAT 

U3 bölgesinde tarama yapan Cüneyt Suay ifadesinde: 
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“shunting” dediğimiz malzeme taşmak için kullandğmz bir alet var orada rayl sistem, 

onun kolum kalnlğnda bir hava hortumu var. Bu monoray, bir ray üzerinden hareket 

eden, basnçl havayla çalşan ksa mesafede yük taşmakta kullanlan bir “shunting; hava 

borular plastikti. 

Biz dumann hzl gitmesi için Koray Bey’le beraber “shunting” dediğimiz 

monorayn hortumunu kestik, vanay açtk, havaya tutuyoruz biz, hava hzl gitsin, bizim 

olduğumuz bölgeye girmesin hiç, ana yola tutuyoruz biz havay. Hava geliyor, hava hiç 

kesilmedi. Biz havay açtk orada. Koray Bey... Biz havay dumana karş hzl gitsin diye 

tuttuk. O arada Koray Bey diyor ki -Osman Çavuş vard bir tane- Osman Çavuş hortumu 

eline tut, havaya doğru tut, bu şekilde, buradan kimseyi geçirme sorumlusu sen olursun, 

çünkü aşr yoğun bir duman var. 

Daha sonrasnda bizim gaz maskesi dediğimiz maskeye güvenemiyorum. Koray Bey 

diyor ki, o arada küfür de ediyor: “Ya şu maskeye güvenebilsem şu perdeleme yapmak için 

rahat rahat gidip geleceğim.” Orada birkaç tane arkadaş ona maske verdi, 3 tane maske 

verdik, kendi maskesi yoktu o gün, belinde maskesi yoktu. Kendisi 3 tane maske ald, 

perdelemek için şu bizim irtibata kadar gitti geldi. S-3 irtibatna kadar gitti. Yani oradan 

S-3’e kirli hava gitmesin. Gitmesin diye perdelemek için gitti. 

Geri geldiğinde “Arkadaşlar, çok geç kaldm, yapamadm.” dedi. Ama dedi ki: bir 

şey yapmadan, duman yoğunlaşt, perdelemeyi yapamadm. Yanmza geldiği zaman: 

“Arkadaşlar çok geç kaldm, yapamadm, bekleyeceğiz” dedi. Bu arada saat dörde on var, 

o zamana kadar arkadaşlar ayaktayd. Yolda çok kargaşa var. Ben bandn üstüne çktm,

elim kolum bağl sadece bekliyorum. Baylan arkadaşlar var, belki ilk etapta 

ölmüyorlardr, bilmiyorum. Baylan arkadaşlar var, şimdi, taşyorlar, bir şeyler yapyor. 

Ya arkadaşm, kendi dilimle, ölen insana dokunmayn, enerjinizi harcamayn, kurtarlacak 

bir bölgemiz hiç yok. Yani sen buradan taşsan buraya götürsen yine bir şey fayda 

etmeyecek. 

Kendi enerjini harcama ölen öldüğü yerde kalsn, dokunma. Tabii, bunu kimi 

insanlk namna olur, taşmaya çalşyor, bir şey yapyor, iki dakika sonra üzerine kendi de 

yklyor. Bu arada plastik hortumda biz 15-20 tane falan bir delik deldik, hava hortumuna. 

Kesmeyi düşünmedik, sadece delik delelim herkes faydalansn. Şimdi, Hocam, çok panik 

yaptlar. Böyle bandmz var bizim, bandn üstüne çktğm yerde çok kargaşalar var, kimi 

kaktryor, kimi ittiriyor, bir şeyler yapyor. Ben çktm, elimi böyle bağladm. Arkadaşlar, 
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ölen arkadaşa dokunmayn, enerjinizi harcamayn, yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. 

Duman arkamzdan gelmeye başlad. Saat dörde on falan var her hâlde, tahminim saatim 

yoktu elimde. 

Yoğunluk öyle devam etti. Ben dedim oradaki arkadaşlara duyurabildiğim kadar: 

“Arkadaşlar, hakknz helal edin, biz buradan bugün hiçbirimiz çkamayz, çkmamz 

mümkün değil.” İşte hepimizin gözünde bir endişe, korku. İşte, orada “İbrahim, ne 

yapacağz?” “Ağabey -arkadaşlarma- yapacak hiçbir şey yok, öleceğiz.” “Eyvah!”, böyle 

çaresiz bir şekilde. Tabii, ben de ilk önce kendi direncimi kaybettim bir anda, sonra da 

düşündüm “Direnmem lazm, direne bildiğin kadar diren, ölürsen de öl ama önce bir 

diren.” Sonra herkes saat dörde on kala arkadan da duman gelince... Gaz maskesi 

dediğimiz maskeyi elime aldm hazr beklettim, o anda taktm, işte dörde on kala, 

arkamzdan duman geldi, çaresiz kaldğmzn farkna vardk. Ana yola yüklendi herkes, 

ana yoldaki duman daha yoğun. 

Arkadaşlar geri çekildi, tabii, bu arada nefes alyorlar, alnan nefes ciğeri 

mahvediyor, oturduklar yerde kald arkadaşlar. Ben maskemi taktm bu arada, bir on 

dakika falan kullandm. Herkes kargaşa bitti, bandn üstünden indim aşağya, Koray Bey 

vard orada rahmetli, vardm yanna: “Şef ne yapacağz?” Hoca derlerdi, işte, namaz 

klyoruz, “Hocam, yapacak bir şey yok.” dedi, geri yğld kald. Ama bu arada Koray Bey 

hortumu bir kendine tutuyor, bir arkadaşna tutuyor, diğerine tutuyor. 

Temiz hava hortumunu, benim kullandğm hortumu o kullanyordu, işte, birbirini 

tutuyor, sadece kendine tutmuyor, işte çaba sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalşyor. O da 

öyle bayld gitti. Feridun diye bir arkadaşm vard, “Gel havay kullanalm.” dedi. Koray 

Bey iyi bir amirdi. Yüzüne baktm, kaldm, arkadaş dedi: “Hocam, gel havay kullanalm.” 

Şimdi havay kullanyoruz. Ben şunu gördüm arkadaşlardaki gaz maskelerinin bir aparat 

var, hepimizdeki maskelerin bir aparat var, ağza alnyor, burnu kapatyor. Bu 

arkadaşlarda burnunu kapatan hiçbir arkadaş görmedim ben. 

Maske yok Feridun’da, işte çkarmş, atmş. Ben maskemin iplerini kestim bçakla, 

sadece burnumdaki aparat kald. Feridun’a diyorum ki: “Arkadaşm, şu burnunu kapat.” 

Defalarca kendi elimle sktm burnunu. Elime vuruyor benim, rahatsz oluyor her hâlde, 

çek elini der gibi. On dakika beraber hava aldk, sonra ayağa kalkt, “Gitme.” dedim, 

tuttum kolundan. Gitti, düştü orada kald. Oradaki plastik hortumu... 

Şimdi oradan kalktğmz zaman çok rahat bir şekilde hava alacağz, bizim 
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“shunting” dediğimiz malzeme taşmak için kullandğmz bir alet var orada rayl sistem, 

onun kolum kalnlğnda bir hava hortumu var. Bu monoray, bir ray üzerinden hareket 

eden, basnçl havayla çalşan ksa mesafede yük taşmakta kullanlan bir “shunting; hava 

borular plastikti. 

Biz dumann hzl gitmesi için Koray Bey’le beraber “shunting” dediğimiz 

monorayn hortumunu kestik, vanay açtk, havaya tutuyoruz biz, hava hzl gitsin, bizim 

olduğumuz bölgeye girmesin hiç, ana yola tutuyoruz biz havay. Hava geliyor, hava hiç 

kesilmedi. Biz havay açtk orada. Koray Bey... Biz havay dumana karş hzl gitsin diye 

tuttuk. O arada Koray Bey diyor ki -Osman Çavuş vard bir tane- Osman Çavuş hortumu 

eline tut, havaya doğru tut, bu şekilde, buradan kimseyi geçirme sorumlusu sen olursun, 

çünkü aşr yoğun bir duman var. 

Daha sonrasnda bizim gaz maskesi dediğimiz maskeye güvenemiyorum. Koray Bey 

diyor ki, o arada küfür de ediyor: “Ya şu maskeye güvenebilsem şu perdeleme yapmak için 

rahat rahat gidip geleceğim.” Orada birkaç tane arkadaş ona maske verdi, 3 tane maske 

verdik, kendi maskesi yoktu o gün, belinde maskesi yoktu. Kendisi 3 tane maske ald, 

perdelemek için şu bizim irtibata kadar gitti geldi. S-3 irtibatna kadar gitti. Yani oradan 

S-3’e kirli hava gitmesin. Gitmesin diye perdelemek için gitti. 

Geri geldiğinde “Arkadaşlar, çok geç kaldm, yapamadm.” dedi. Ama dedi ki: bir 

şey yapmadan, duman yoğunlaşt, perdelemeyi yapamadm. Yanmza geldiği zaman: 

“Arkadaşlar çok geç kaldm, yapamadm, bekleyeceğiz” dedi. Bu arada saat dörde on var, 

o zamana kadar arkadaşlar ayaktayd. Yolda çok kargaşa var. Ben bandn üstüne çktm,

elim kolum bağl sadece bekliyorum. Baylan arkadaşlar var, belki ilk etapta 

ölmüyorlardr, bilmiyorum. Baylan arkadaşlar var, şimdi, taşyorlar, bir şeyler yapyor. 

Ya arkadaşm, kendi dilimle, ölen insana dokunmayn, enerjinizi harcamayn, kurtarlacak 

bir bölgemiz hiç yok. Yani sen buradan taşsan buraya götürsen yine bir şey fayda 

etmeyecek. 

Kendi enerjini harcama ölen öldüğü yerde kalsn, dokunma. Tabii, bunu kimi 

insanlk namna olur, taşmaya çalşyor, bir şey yapyor, iki dakika sonra üzerine kendi de 

yklyor. Bu arada plastik hortumda biz 15-20 tane falan bir delik deldik, hava hortumuna. 

Kesmeyi düşünmedik, sadece delik delelim herkes faydalansn. Şimdi, Hocam, çok panik 

yaptlar. Böyle bandmz var bizim, bandn üstüne çktğm yerde çok kargaşalar var, kimi 

kaktryor, kimi ittiriyor, bir şeyler yapyor. Ben çktm, elimi böyle bağladm. Arkadaşlar, 
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ölen arkadaşa dokunmayn, enerjinizi harcamayn, yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. 

Duman arkamzdan gelmeye başlad. Saat dörde on falan var her hâlde, tahminim saatim 

yoktu elimde. 

Yoğunluk öyle devam etti. Ben dedim oradaki arkadaşlara duyurabildiğim kadar: 

“Arkadaşlar, hakknz helal edin, biz buradan bugün hiçbirimiz çkamayz, çkmamz 

mümkün değil.” İşte hepimizin gözünde bir endişe, korku. İşte, orada “İbrahim, ne 

yapacağz?” “Ağabey -arkadaşlarma- yapacak hiçbir şey yok, öleceğiz.” “Eyvah!”, böyle 

çaresiz bir şekilde. Tabii, ben de ilk önce kendi direncimi kaybettim bir anda, sonra da 

düşündüm “Direnmem lazm, direne bildiğin kadar diren, ölürsen de öl ama önce bir 

diren.” Sonra herkes saat dörde on kala arkadan da duman gelince... Gaz maskesi 

dediğimiz maskeyi elime aldm hazr beklettim, o anda taktm, işte dörde on kala, 

arkamzdan duman geldi, çaresiz kaldğmzn farkna vardk. Ana yola yüklendi herkes, 

ana yoldaki duman daha yoğun. 

Arkadaşlar geri çekildi, tabii, bu arada nefes alyorlar, alnan nefes ciğeri 

mahvediyor, oturduklar yerde kald arkadaşlar. Ben maskemi taktm bu arada, bir on 

dakika falan kullandm. Herkes kargaşa bitti, bandn üstünden indim aşağya, Koray Bey 

vard orada rahmetli, vardm yanna: “Şef ne yapacağz?” Hoca derlerdi, işte, namaz 

klyoruz, “Hocam, yapacak bir şey yok.” dedi, geri yğld kald. Ama bu arada Koray Bey 

hortumu bir kendine tutuyor, bir arkadaşna tutuyor, diğerine tutuyor. 

Temiz hava hortumunu, benim kullandğm hortumu o kullanyordu, işte, birbirini 

tutuyor, sadece kendine tutmuyor, işte çaba sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalşyor. O da 

öyle bayld gitti. Feridun diye bir arkadaşm vard, “Gel havay kullanalm.” dedi. Koray 

Bey iyi bir amirdi. Yüzüne baktm, kaldm, arkadaş dedi: “Hocam, gel havay kullanalm.” 

Şimdi havay kullanyoruz. Ben şunu gördüm arkadaşlardaki gaz maskelerinin bir aparat 

var, hepimizdeki maskelerin bir aparat var, ağza alnyor, burnu kapatyor. Bu 

arkadaşlarda burnunu kapatan hiçbir arkadaş görmedim ben. 

Maske yok Feridun’da, işte çkarmş, atmş. Ben maskemin iplerini kestim bçakla, 

sadece burnumdaki aparat kald. Feridun’a diyorum ki: “Arkadaşm, şu burnunu kapat.” 

Defalarca kendi elimle sktm burnunu. Elime vuruyor benim, rahatsz oluyor her hâlde, 

çek elini der gibi. On dakika beraber hava aldk, sonra ayağa kalkt, “Gitme.” dedim, 

tuttum kolundan. Gitti, düştü orada kald. Oradaki plastik hortumu... 

Şimdi oradan kalktğmz zaman çok rahat bir şekilde hava alacağz, bizim 
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buramza gelir mesela. Belki de oraya hava almaya m gitmek istedi, bilemedim, kolunu 

tuttum ama durmad, düştü, orada öldü. 

 Belki de oradaki plastik hortumdan m hava almak istedi onu bilemiyorum. Bir 

arkadaş daha vard, “Ağabey havay bana da versene be” dedi. Ben de hava hortumunu 

aramdan aldm, bu şekilde tutuyordum, o da geldi, onda da burundaki aparat yok, maskesi 

yok, iki dakika nefes ald, orada kucağmda o da öldü veya bayld. 

Bu şekilde bir yerdeydik, bu şekilde dura dura işte boyun damarlarm gerilmeye 

başlad, başm ağrmaya başlad, pozisyonumu değiştirmem gerektiğinin de farkna 

vardm, ciğerim şişmiyor, nefes alrken, ters dönmem gerekti, işte nefesimi bir kere tuttum, 

ayağa kalktm, döndüm, oturacak yer yok, yani belki anlatrken herkes anlayamayabilir, 

anlamayan bir insan, hadi lan diyebilir de oturacak bir yer yok. Herkes üst üste, yan yana 

düşmüş. Oturdum, İsmail Canbal diye bir ağabeyimiz vard, yar srtna oturdum, yar 

yanna oturdum. Onun kolunda saat olduğunu biliyordum. Kolunu böyle çektim, saate 

baktm, beşi yirmi geçiyor ama, bu zamanda hiç kimsede ses yok, en son Feridun vard, o 

da gitti. 

Hareket kesildi. Ben sürekli lambam salyorum; işte arkama salyorum, önüme 

salyorum, sağa sola salyorum, bir tane benim gibi adam varsa gelsin, beraber 

faydalanalm diye. Nefesimi tutuyorum, bazen şöyle bir bakyorum, kimi bandn üstünde 

kafas sarkmş, kolu sarkmş, bareti düşmüş vaziyette. Su yok. Su ihtiyac ister istemez 

oluyor, ağzma hava geliyor sürekli, ağzm kuruyor bu sefer de. Su buldum orada bir tane 

şişenin içinde, kimindi bilmem, helal etsin, içemiyorum da suyu, ne zaman buradan 

kurtulacağm belli değil; ağzma alyorum, çalkalyorum, işte bir zaman durduktan sonra 

yutuyorum, bu yutkunmam dahi ciğerime batyor yani bu aradaki yutkunma dahi ciğerime 

batyor. 

Ben şöyle bir sistem yaptm orada: Hava hortumunu biraz uzun tuttum. Hortumun 

ağzna parmaklarm soktum. Şuradan bir tane delik deldim. Şimdi, buradaki hava üzerime 

duman getirmiyor, buradaki havayla da bu şekilde nefes alyordum. Şimdi ben bunu böyle 

yapmazsam başm yine dumann içinde kalacak. 

Ben öyle bir şey yaptm çünkü başm duman içinde kalsa benim aldğm havann bir 

anlam olmaz diye böyle kendime göre bir sistem yaptm ben öyle, duman başnn üzerinde 

yok ediyor, ben de burada nefes alyorum ama yutkunma ihtiyacn da, şöyle çekiyorum 

ağzm, yutkunuyorum, bu arada ciğerime bçak gibi batyor o kirli hava. Tabii, diğer 
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arkadaşlarn nefes alp da ölmesi veya baylmas çok normal geliyor bana. Saat alty 

çeyrek geçe lambay sallyordum, Orhan da geldi, lamba sallad. Böyle yaknmdaymş. 

Tuttum elini, o da elini uzatt, çektim. O da ayn hortumdan hava alyordu herhâlde.  

Hortum çok uzun olduğundan çünkü bir başkas da kullanr diye hortumu yar kestim, 

parmaklarm soktum, ağzma dayadm. O arada lamba sallarken o da lamba sallad, 

geldi, onun da ne ağznda ne burnunda hiçbir şey yok, onun da burnunu defalarca 

kapattm. Suyu gördü, tabii bu arada işaret verdi “Suyu içme, hepsini içme yani saat daha 

beşi yirmi geçiyor, ne zaman ne yapacağmz belli değil, hepsini içme.” Hatta yanna ald, 

ben şişeyi aldm, buray koydum, hepsini içer diye, bunalmş. Alty çeyrek geçiyordu, 

geriye yğld, işte şöyle şöyle bir hareket yapt, ondan sonra hareketsiz kald. Ben dedim 

ki: “Tüh, bir arkadaş daha vard, o da öldü.” Kendim kaldm. Tabii, bu arada aklma her 

şey geliyor, ailem geliyor, arkadaşlarm geliyor. Diyorum ki: Burada bu arkadaşlarn 

hepsi öldü ama sen sağ çkacağm diye bakma, birazdan sen de öleceksin yani bu kadar 

adam öldüyse burada sen de öleceksin, çaresizsin yani, bekliyorum işte. Saat yedide uykum 

geldi, uyuklatyor zaten. 3 defa bir derin uyku hâli oldu, dedim: “Ya Rabbi, biraz daha 

dayanma gücü ver bana.” 

Yedi buçukta geldiler, ben lamba sallyorum. Yedi buçukta geldiler bana, lamba 

salladm. Bir ara gelen lamba geri döndü, “Eyvah, ne oldu?” dedim, adam beni görmedi, 

işte lambay biraz daha fazla salladm. Sesini duydum, “İçeride bir adam var, onu alalm.” 

dedi. 3 kişi gelmişler. Bizim Erol Dinç vard, başçavuştu, giren vardiyann, paşa 

vardiyasnda çalşyordu, o geldi, “Seni çkaracağz.” dediler. Ben işaret ettim, “Duman, 

ben çkamam.” “Bir gayret.” dedi. Niyetlendim, dermanm kesilmiş. “Hadi ustam, bir 

daha.” dedi, tuttu kolumdan, işte koşarak, arkadaşlarn üzerine basa basa ana yola çktm, 

tertemiz. Ana yola çktm, temiz, dedim ki: “Beni brakn, geri gidin, arkadaşlara bir bakn, 

belki bir tane benim gibi vardr.” Öyle kendim çktm. İşte revire vardm, oradan 

hastaneye gittim. 

Evet, ben çoğu arkadaşlarma baktm, nabzna baktm durdum, çoğunun atmyordu, 

yanmdaki, uzanabildiğim bölgedekilerin. Onlar zaten... Mesela ben İsmail Ağabey’in 

nabzna baktğmda beşi yirmi geçiyordu, baktm. İlk onun yanna geldim, oturdum artk, 

beklemem gerekiyor orada; nabzna baktm, atmyor, hatta suyunu muyunu... Rahmetli, 

suya ihtiyac olur, çantasnn ipini kestim, termos varmş, attm, suya baktm şişeye, su 

bitmiş “İsmail Ağabey, adam bir su brakr, suya ihtiyac var.” Bu şekilde, olay böyle oldu. 
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ölen arkadaşa dokunmayn, enerjinizi harcamayn, yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. 

Duman arkamzdan gelmeye başlad. Saat dörde on falan var her hâlde, tahminim saatim 

yoktu elimde. 

Yoğunluk öyle devam etti. Ben dedim oradaki arkadaşlara duyurabildiğim kadar: 

“Arkadaşlar, hakknz helal edin, biz buradan bugün hiçbirimiz çkamayz, çkmamz 

mümkün değil.” İşte hepimizin gözünde bir endişe, korku. İşte, orada “İbrahim, ne 

yapacağz?” “Ağabey -arkadaşlarma- yapacak hiçbir şey yok, öleceğiz.” “Eyvah!”, böyle 

çaresiz bir şekilde. Tabii, ben de ilk önce kendi direncimi kaybettim bir anda, sonra da 

düşündüm “Direnmem lazm, direne bildiğin kadar diren, ölürsen de öl ama önce bir 

diren.” Sonra herkes saat dörde on kala arkadan da duman gelince... Gaz maskesi 

dediğimiz maskeyi elime aldm hazr beklettim, o anda taktm, işte dörde on kala, 

arkamzdan duman geldi, çaresiz kaldğmzn farkna vardk. Ana yola yüklendi herkes, 

ana yoldaki duman daha yoğun. 

Arkadaşlar geri çekildi, tabii, bu arada nefes alyorlar, alnan nefes ciğeri 

mahvediyor, oturduklar yerde kald arkadaşlar. Ben maskemi taktm bu arada, bir on 

dakika falan kullandm. Herkes kargaşa bitti, bandn üstünden indim aşağya, Koray Bey 

vard orada rahmetli, vardm yanna: “Şef ne yapacağz?” Hoca derlerdi, işte, namaz 

klyoruz, “Hocam, yapacak bir şey yok.” dedi, geri yğld kald. Ama bu arada Koray Bey 

hortumu bir kendine tutuyor, bir arkadaşna tutuyor, diğerine tutuyor. 

Temiz hava hortumunu, benim kullandğm hortumu o kullanyordu, işte, birbirini 

tutuyor, sadece kendine tutmuyor, işte çaba sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalşyor. O da 

öyle bayld gitti. Feridun diye bir arkadaşm vard, “Gel havay kullanalm.” dedi. Koray 

Bey iyi bir amirdi. Yüzüne baktm, kaldm, arkadaş dedi: “Hocam, gel havay kullanalm.” 

Şimdi havay kullanyoruz. Ben şunu gördüm arkadaşlardaki gaz maskelerinin bir aparat 

var, hepimizdeki maskelerin bir aparat var, ağza alnyor, burnu kapatyor. Bu 

arkadaşlarda burnunu kapatan hiçbir arkadaş görmedim ben. 

Maske yok Feridun’da, işte çkarmş, atmş. Ben maskemin iplerini kestim bçakla, 

sadece burnumdaki aparat kald. Feridun’a diyorum ki: “Arkadaşm, şu burnunu kapat.” 

Defalarca kendi elimle sktm burnunu. Elime vuruyor benim, rahatsz oluyor her hâlde, 

çek elini der gibi. On dakika beraber hava aldk, sonra ayağa kalkt, “Gitme.” dedim, 

tuttum kolundan. Gitti, düştü orada kald. Oradaki plastik hortumu... 

Şimdi oradan kalktğmz zaman çok rahat bir şekilde hava alacağz, bizim 
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buramza gelir mesela. Belki de oraya hava almaya m gitmek istedi, bilemedim, kolunu 

tuttum ama durmad, düştü, orada öldü. 

 Belki de oradaki plastik hortumdan m hava almak istedi onu bilemiyorum. Bir 

arkadaş daha vard, “Ağabey havay bana da versene be” dedi. Ben de hava hortumunu 

aramdan aldm, bu şekilde tutuyordum, o da geldi, onda da burundaki aparat yok, maskesi 

yok, iki dakika nefes ald, orada kucağmda o da öldü veya bayld. 

Bu şekilde bir yerdeydik, bu şekilde dura dura işte boyun damarlarm gerilmeye 

başlad, başm ağrmaya başlad, pozisyonumu değiştirmem gerektiğinin de farkna 

vardm, ciğerim şişmiyor, nefes alrken, ters dönmem gerekti, işte nefesimi bir kere tuttum, 

ayağa kalktm, döndüm, oturacak yer yok, yani belki anlatrken herkes anlayamayabilir, 

anlamayan bir insan, hadi lan diyebilir de oturacak bir yer yok. Herkes üst üste, yan yana 

düşmüş. Oturdum, İsmail Canbal diye bir ağabeyimiz vard, yar srtna oturdum, yar 

yanna oturdum. Onun kolunda saat olduğunu biliyordum. Kolunu böyle çektim, saate 

baktm, beşi yirmi geçiyor ama, bu zamanda hiç kimsede ses yok, en son Feridun vard, o 

da gitti. 

Hareket kesildi. Ben sürekli lambam salyorum; işte arkama salyorum, önüme 

salyorum, sağa sola salyorum, bir tane benim gibi adam varsa gelsin, beraber 

faydalanalm diye. Nefesimi tutuyorum, bazen şöyle bir bakyorum, kimi bandn üstünde 

kafas sarkmş, kolu sarkmş, bareti düşmüş vaziyette. Su yok. Su ihtiyac ister istemez 

oluyor, ağzma hava geliyor sürekli, ağzm kuruyor bu sefer de. Su buldum orada bir tane 

şişenin içinde, kimindi bilmem, helal etsin, içemiyorum da suyu, ne zaman buradan 

kurtulacağm belli değil; ağzma alyorum, çalkalyorum, işte bir zaman durduktan sonra 

yutuyorum, bu yutkunmam dahi ciğerime batyor yani bu aradaki yutkunma dahi ciğerime 

batyor. 

Ben şöyle bir sistem yaptm orada: Hava hortumunu biraz uzun tuttum. Hortumun 

ağzna parmaklarm soktum. Şuradan bir tane delik deldim. Şimdi, buradaki hava üzerime 

duman getirmiyor, buradaki havayla da bu şekilde nefes alyordum. Şimdi ben bunu böyle 

yapmazsam başm yine dumann içinde kalacak. 

Ben öyle bir şey yaptm çünkü başm duman içinde kalsa benim aldğm havann bir 

anlam olmaz diye böyle kendime göre bir sistem yaptm ben öyle, duman başnn üzerinde 

yok ediyor, ben de burada nefes alyorum ama yutkunma ihtiyacn da, şöyle çekiyorum 

ağzm, yutkunuyorum, bu arada ciğerime bçak gibi batyor o kirli hava. Tabii, diğer 
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arkadaşlarn nefes alp da ölmesi veya baylmas çok normal geliyor bana. Saat alty 

çeyrek geçe lambay sallyordum, Orhan da geldi, lamba sallad. Böyle yaknmdaymş. 

Tuttum elini, o da elini uzatt, çektim. O da ayn hortumdan hava alyordu herhâlde.  

Hortum çok uzun olduğundan çünkü bir başkas da kullanr diye hortumu yar kestim, 

parmaklarm soktum, ağzma dayadm. O arada lamba sallarken o da lamba sallad, 

geldi, onun da ne ağznda ne burnunda hiçbir şey yok, onun da burnunu defalarca 

kapattm. Suyu gördü, tabii bu arada işaret verdi “Suyu içme, hepsini içme yani saat daha 

beşi yirmi geçiyor, ne zaman ne yapacağmz belli değil, hepsini içme.” Hatta yanna ald, 

ben şişeyi aldm, buray koydum, hepsini içer diye, bunalmş. Alty çeyrek geçiyordu, 

geriye yğld, işte şöyle şöyle bir hareket yapt, ondan sonra hareketsiz kald. Ben dedim 

ki: “Tüh, bir arkadaş daha vard, o da öldü.” Kendim kaldm. Tabii, bu arada aklma her 

şey geliyor, ailem geliyor, arkadaşlarm geliyor. Diyorum ki: Burada bu arkadaşlarn 

hepsi öldü ama sen sağ çkacağm diye bakma, birazdan sen de öleceksin yani bu kadar 

adam öldüyse burada sen de öleceksin, çaresizsin yani, bekliyorum işte. Saat yedide uykum 

geldi, uyuklatyor zaten. 3 defa bir derin uyku hâli oldu, dedim: “Ya Rabbi, biraz daha 

dayanma gücü ver bana.” 

Yedi buçukta geldiler, ben lamba sallyorum. Yedi buçukta geldiler bana, lamba 

salladm. Bir ara gelen lamba geri döndü, “Eyvah, ne oldu?” dedim, adam beni görmedi, 

işte lambay biraz daha fazla salladm. Sesini duydum, “İçeride bir adam var, onu alalm.” 

dedi. 3 kişi gelmişler. Bizim Erol Dinç vard, başçavuştu, giren vardiyann, paşa 

vardiyasnda çalşyordu, o geldi, “Seni çkaracağz.” dediler. Ben işaret ettim, “Duman, 

ben çkamam.” “Bir gayret.” dedi. Niyetlendim, dermanm kesilmiş. “Hadi ustam, bir 

daha.” dedi, tuttu kolumdan, işte koşarak, arkadaşlarn üzerine basa basa ana yola çktm, 

tertemiz. Ana yola çktm, temiz, dedim ki: “Beni brakn, geri gidin, arkadaşlara bir bakn, 

belki bir tane benim gibi vardr.” Öyle kendim çktm. İşte revire vardm, oradan 

hastaneye gittim. 

Evet, ben çoğu arkadaşlarma baktm, nabzna baktm durdum, çoğunun atmyordu, 

yanmdaki, uzanabildiğim bölgedekilerin. Onlar zaten... Mesela ben İsmail Ağabey’in 

nabzna baktğmda beşi yirmi geçiyordu, baktm. İlk onun yanna geldim, oturdum artk, 

beklemem gerekiyor orada; nabzna baktm, atmyor, hatta suyunu muyunu... Rahmetli, 

suya ihtiyac olur, çantasnn ipini kestim, termos varmş, attm, suya baktm şişeye, su 

bitmiş “İsmail Ağabey, adam bir su brakr, suya ihtiyac var.” Bu şekilde, olay böyle oldu. 
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ölen arkadaşa dokunmayn, enerjinizi harcamayn, yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. 

Duman arkamzdan gelmeye başlad. Saat dörde on falan var her hâlde, tahminim saatim 

yoktu elimde. 

Yoğunluk öyle devam etti. Ben dedim oradaki arkadaşlara duyurabildiğim kadar: 

“Arkadaşlar, hakknz helal edin, biz buradan bugün hiçbirimiz çkamayz, çkmamz 

mümkün değil.” İşte hepimizin gözünde bir endişe, korku. İşte, orada “İbrahim, ne 

yapacağz?” “Ağabey -arkadaşlarma- yapacak hiçbir şey yok, öleceğiz.” “Eyvah!”, böyle 

çaresiz bir şekilde. Tabii, ben de ilk önce kendi direncimi kaybettim bir anda, sonra da 

düşündüm “Direnmem lazm, direne bildiğin kadar diren, ölürsen de öl ama önce bir 

diren.” Sonra herkes saat dörde on kala arkadan da duman gelince... Gaz maskesi 

dediğimiz maskeyi elime aldm hazr beklettim, o anda taktm, işte dörde on kala, 

arkamzdan duman geldi, çaresiz kaldğmzn farkna vardk. Ana yola yüklendi herkes, 

ana yoldaki duman daha yoğun. 

Arkadaşlar geri çekildi, tabii, bu arada nefes alyorlar, alnan nefes ciğeri 

mahvediyor, oturduklar yerde kald arkadaşlar. Ben maskemi taktm bu arada, bir on 

dakika falan kullandm. Herkes kargaşa bitti, bandn üstünden indim aşağya, Koray Bey 

vard orada rahmetli, vardm yanna: “Şef ne yapacağz?” Hoca derlerdi, işte, namaz 

klyoruz, “Hocam, yapacak bir şey yok.” dedi, geri yğld kald. Ama bu arada Koray Bey 

hortumu bir kendine tutuyor, bir arkadaşna tutuyor, diğerine tutuyor. 

Temiz hava hortumunu, benim kullandğm hortumu o kullanyordu, işte, birbirini 

tutuyor, sadece kendine tutmuyor, işte çaba sarf ediyor, bir şeyler yapmaya çalşyor. O da 

öyle bayld gitti. Feridun diye bir arkadaşm vard, “Gel havay kullanalm.” dedi. Koray 

Bey iyi bir amirdi. Yüzüne baktm, kaldm, arkadaş dedi: “Hocam, gel havay kullanalm.” 

Şimdi havay kullanyoruz. Ben şunu gördüm arkadaşlardaki gaz maskelerinin bir aparat 

var, hepimizdeki maskelerin bir aparat var, ağza alnyor, burnu kapatyor. Bu 

arkadaşlarda burnunu kapatan hiçbir arkadaş görmedim ben. 

Maske yok Feridun’da, işte çkarmş, atmş. Ben maskemin iplerini kestim bçakla, 

sadece burnumdaki aparat kald. Feridun’a diyorum ki: “Arkadaşm, şu burnunu kapat.” 

Defalarca kendi elimle sktm burnunu. Elime vuruyor benim, rahatsz oluyor her hâlde, 

çek elini der gibi. On dakika beraber hava aldk, sonra ayağa kalkt, “Gitme.” dedim, 

tuttum kolundan. Gitti, düştü orada kald. Oradaki plastik hortumu... 

Şimdi oradan kalktğmz zaman çok rahat bir şekilde hava alacağz, bizim 
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Koray Bey 3 vardiya amiri. Sabit gündüzdeki amir. Bizim oradaki amir Burak 

Karayel vard, Mehmet Azman geliyordu ara sra. Burak Bey de oradayd. Ocağn 

geneline baktğmz zaman bizim çalştğmz bölgeyi biliyoruz, daha önce aşağlarda 

çalştk ama ocağa hâkimiyet sağlayamad şirket. Çok genişletti, bu sefer hâkimiyet 

sağlayamad. 

 Burak Karayel de Koray Bey’in yanna beraber perdelemek için gittiler, oralarda 

kald, gelmedi. Koray 3 vardiya amiri, Burak vardiya amiri. Ocağn geneline baktğmz 

zaman, demin dedim ya, hâkimiyet sağlayamadlar ocağa malzeme olmuyor, aşr bask. 

Tabii, işçi konusunu da düşünürsek, işçi çok skntl, haddinden fazla sknt var. Orada 

taşeronluk sistemi hâlâ mevcuttu. Benim taşeronum Nurettin Atmş, GEMA. 

Taşeronler saha konusunda değil de madencilik yani iyi madencidir, bizim 

taşeronumuz iyi, işçiliğine sözüm yoktur ama oradaki ağalk sistemi milletin moralini 

bozuyor. Şimdi, mesela ayak çekim olacak, ayakta kömür var, çekilmemesi gerekiyor, 

diyorlar ki: “Ayağ çekelim.” Önce Nurettin’e soruyor bizim çavuşlar, sonra vardiya 

amirine. Nurettin Atmş “Ayağ çek.” dediği zaman bu ayak çekilir, söz sahibi olduğundan 

dolay. Soma kömürlerine bir işçi girecek, Soma kömürleri işçiyi alyorsa Nurettin Atmş 

bu adam alr veya aldrr. Böyle bir söz sahibidir ama işçi de ondan korkar. 

S Panolarndan sağ kurtulan Orhan TURAN’n ifadeleri 

Saat üçe yirmi vard. Ben S-2 panosunun sonundaym yani ayağn en dibindeyim. 

Burada vardiya sonu bir redüktörü değiştirecektim. Bizim bant redüktörü var. S-2 

panosunun tam üstünde S-3 var. S-3 kapand orada sökülen bantlar var bizim orada 

omzuma iki tane zinciri aldm. Çünkü vardiye sonu hazrlk yapyorum, zircirleri 

takacağm ve redüktçrü değiştireceğim. Tam kavşaktaym bu kaplarn üstünde pres var. 

Oraya vardm ben, aşağ doğru inerken öyle bir koku geliyorki aşağdan, daha önce böyle 

bir koku görmedim ben, duymadm. Bak yedi sene madenciliğim var daha bu şekilde koku 

duymadm ama duman yok, bak, sadece kokuvar. Omuzumdan zincirleri attm yere, yukar 

doğru kaçmaya başladm. Yari mekanizenin önüne vardm yani 1031 (telefon) in olduğu 

yere vardm. Oraya varmadan bizim burada bir tane su cebi var yani su tankeri var. 

Orada tişörtümü çkarttm. Zaten tişörtüm terden slakt. Kafamda 1. Bandn kuyruğu 

geçiyor benim. Devletin sürdüğü bacalara gideceğim ben. Kafamda sadece buras geçiyor 

benim. 1231 e vardm baktm Koray Bey var orada. Koray Bey kolumdan tuttu içeri 

çevirdi. ‘Şefim adam çevirme, brak beni. Arkadan çok büyük bir duman geliyor. Bak! 
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Koku geliyor, dedim’. ‘Ben bu riski alamam, adamlar salamam.’ dedi. Bizi salmad 

buradan. Gelenide içeri çevirdi, gideni de içeri çevirdi bu. Bizim burada, ayn, affedersiniz 

koyunu ağla sürersin ya ayn şekil olduk. Benim geldiğimde daha duman yoktu. Bizim 

bulduğumuz yere duman gelene kadar 10-15 dakika geçti. Devletin sürdüğü baca benim 

bulunduğum yere 80-90 metre ancak vard. Geri kalan arkadaşmzn (İbrahim Genç’in) 

dediği gibi. Koray Bey’in İsmail Adal ile telefon görüşmesi yaptğn gördüm. İşte 

anlattğm arkadaşmz dediği gibi yani, herkes balk istifi gibi. Ben orada iki maske 

kullandm. İstim borusu var zaten. İbrahim bunun başndayd. Ben de bantç olduğum için 

yanmda sürekli falçata vard. fatçatayla borudan ağzma göre yer açtm, ağzm soktum 

oraya. Burnumu elimle kapattm ve ağzm soktum. 

Bu şekilde nefes alp veriyorum. Rahmetli Eskişehirli Ergun vard bizim. Rahmetli 

ta üstüme düştü. O günde çocuğu oldu onun. Rahmetli tam üzerime düştü. Cenazelerin 

üzerine çok uzanmak zorunda kaldk. 

Koray Bey duman geldi ve geçecek hesab yapt, her hâlde. Zaten kendisi orada 

üçüncü kişi olarak öldü. En saate baktğmda saat 18.15’tii. Ondan sonrasn 

hatrlamyorum. 

Hiç kimse çkmad oradan sadece üçümüz (İbrahim Genç, Sadettin Özkoç ve ben) 

sağ çktk. Yiyeceğimiz ekmek varmş ve Cenab- Allah’m çoluğumuza çocuğumuza 

bağşlad bizi. 

S Panolarndan sağ kurtulan Sadettin ÖZKOÇ’un ifadeleri: 

Saat on beş civarnda şartelci arkadaş ‘bir kablo yanmş, patlama oldu, ayağ 

boşaltn’ dedi. Biz yukarda S-3’teyiz. Hemen torbalarmz aldk, ana yol çktk. Bu 

arkadaşlar bizim önümüzden daha evvel çkmş. Biz arka tarafta kaldk. Ne oldu dedik? 

‘Pis hava yukar çkmş, bizi salmad amir.’ dediler. Ondan sonra Koray Bey bizim 

yanmza geldi. Biz, ‘Şefim gidelim.’ dedik. ‘Pis hava yukar çkt, hepiniz çkamazsnz, 

ölürsünüz yollarda. Oturun, sakin olun, panik yapmayn.’ dedi. O anda herkes oturdu. 

‘Çantalarnz çkartn.’ dedi. Çantalar çkardk. Orada ben toz maskelerini takdm, ilk 

evvela. Zaten oaraya vardk, beş-on dakika içinde arkadaşlar başlad baylmaya. Yani 

maskeleri takmadan tek tük baylmaya başladlar, yani öldüler. O anda maskeleri çkarttk 

biz, maskeleri taktk, biraz daha oturduk, on, on beş dakika sonra daha çok arkadaş 

ölmeye başlaynca... Arka tarafta hava vard. Havann sesini duydum ben. Dedim ben 

oraya gideyim, hiç olmazsa belki bir beş-on dakika daha dururuz veyahut da hayatmz 
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Koray Bey 3 vardiya amiri. Sabit gündüzdeki amir. Bizim oradaki amir Burak 

Karayel vard, Mehmet Azman geliyordu ara sra. Burak Bey de oradayd. Ocağn 

geneline baktğmz zaman bizim çalştğmz bölgeyi biliyoruz, daha önce aşağlarda 

çalştk ama ocağa hâkimiyet sağlayamad şirket. Çok genişletti, bu sefer hâkimiyet 

sağlayamad. 

 Burak Karayel de Koray Bey’in yanna beraber perdelemek için gittiler, oralarda 

kald, gelmedi. Koray 3 vardiya amiri, Burak vardiya amiri. Ocağn geneline baktğmz 

zaman, demin dedim ya, hâkimiyet sağlayamadlar ocağa malzeme olmuyor, aşr bask. 

Tabii, işçi konusunu da düşünürsek, işçi çok skntl, haddinden fazla sknt var. Orada 

taşeronluk sistemi hâlâ mevcuttu. Benim taşeronum Nurettin Atmş, GEMA. 

Taşeronler saha konusunda değil de madencilik yani iyi madencidir, bizim 

taşeronumuz iyi, işçiliğine sözüm yoktur ama oradaki ağalk sistemi milletin moralini 

bozuyor. Şimdi, mesela ayak çekim olacak, ayakta kömür var, çekilmemesi gerekiyor, 

diyorlar ki: “Ayağ çekelim.” Önce Nurettin’e soruyor bizim çavuşlar, sonra vardiya 

amirine. Nurettin Atmş “Ayağ çek.” dediği zaman bu ayak çekilir, söz sahibi olduğundan 

dolay. Soma kömürlerine bir işçi girecek, Soma kömürleri işçiyi alyorsa Nurettin Atmş 

bu adam alr veya aldrr. Böyle bir söz sahibidir ama işçi de ondan korkar. 

S Panolarndan sağ kurtulan Orhan TURAN’n ifadeleri 

Saat üçe yirmi vard. Ben S-2 panosunun sonundaym yani ayağn en dibindeyim. 

Burada vardiya sonu bir redüktörü değiştirecektim. Bizim bant redüktörü var. S-2 

panosunun tam üstünde S-3 var. S-3 kapand orada sökülen bantlar var bizim orada 

omzuma iki tane zinciri aldm. Çünkü vardiye sonu hazrlk yapyorum, zircirleri 

takacağm ve redüktçrü değiştireceğim. Tam kavşaktaym bu kaplarn üstünde pres var. 

Oraya vardm ben, aşağ doğru inerken öyle bir koku geliyorki aşağdan, daha önce böyle 

bir koku görmedim ben, duymadm. Bak yedi sene madenciliğim var daha bu şekilde koku 

duymadm ama duman yok, bak, sadece kokuvar. Omuzumdan zincirleri attm yere, yukar 

doğru kaçmaya başladm. Yari mekanizenin önüne vardm yani 1031 (telefon) in olduğu 

yere vardm. Oraya varmadan bizim burada bir tane su cebi var yani su tankeri var. 

Orada tişörtümü çkarttm. Zaten tişörtüm terden slakt. Kafamda 1. Bandn kuyruğu 

geçiyor benim. Devletin sürdüğü bacalara gideceğim ben. Kafamda sadece buras geçiyor 

benim. 1231 e vardm baktm Koray Bey var orada. Koray Bey kolumdan tuttu içeri 

çevirdi. ‘Şefim adam çevirme, brak beni. Arkadan çok büyük bir duman geliyor. Bak! 
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Koku geliyor, dedim’. ‘Ben bu riski alamam, adamlar salamam.’ dedi. Bizi salmad 

buradan. Gelenide içeri çevirdi, gideni de içeri çevirdi bu. Bizim burada, ayn, affedersiniz 

koyunu ağla sürersin ya ayn şekil olduk. Benim geldiğimde daha duman yoktu. Bizim 

bulduğumuz yere duman gelene kadar 10-15 dakika geçti. Devletin sürdüğü baca benim 

bulunduğum yere 80-90 metre ancak vard. Geri kalan arkadaşmzn (İbrahim Genç’in) 

dediği gibi. Koray Bey’in İsmail Adal ile telefon görüşmesi yaptğn gördüm. İşte 

anlattğm arkadaşmz dediği gibi yani, herkes balk istifi gibi. Ben orada iki maske 

kullandm. İstim borusu var zaten. İbrahim bunun başndayd. Ben de bantç olduğum için 

yanmda sürekli falçata vard. fatçatayla borudan ağzma göre yer açtm, ağzm soktum 

oraya. Burnumu elimle kapattm ve ağzm soktum. 

Bu şekilde nefes alp veriyorum. Rahmetli Eskişehirli Ergun vard bizim. Rahmetli 

ta üstüme düştü. O günde çocuğu oldu onun. Rahmetli tam üzerime düştü. Cenazelerin 

üzerine çok uzanmak zorunda kaldk. 

Koray Bey duman geldi ve geçecek hesab yapt, her hâlde. Zaten kendisi orada 

üçüncü kişi olarak öldü. En saate baktğmda saat 18.15’tii. Ondan sonrasn 

hatrlamyorum. 

Hiç kimse çkmad oradan sadece üçümüz (İbrahim Genç, Sadettin Özkoç ve ben) 

sağ çktk. Yiyeceğimiz ekmek varmş ve Cenab- Allah’m çoluğumuza çocuğumuza 

bağşlad bizi. 

S Panolarndan sağ kurtulan Sadettin ÖZKOÇ’un ifadeleri: 

Saat on beş civarnda şartelci arkadaş ‘bir kablo yanmş, patlama oldu, ayağ 

boşaltn’ dedi. Biz yukarda S-3’teyiz. Hemen torbalarmz aldk, ana yol çktk. Bu 

arkadaşlar bizim önümüzden daha evvel çkmş. Biz arka tarafta kaldk. Ne oldu dedik? 

‘Pis hava yukar çkmş, bizi salmad amir.’ dediler. Ondan sonra Koray Bey bizim 

yanmza geldi. Biz, ‘Şefim gidelim.’ dedik. ‘Pis hava yukar çkt, hepiniz çkamazsnz, 

ölürsünüz yollarda. Oturun, sakin olun, panik yapmayn.’ dedi. O anda herkes oturdu. 

‘Çantalarnz çkartn.’ dedi. Çantalar çkardk. Orada ben toz maskelerini takdm, ilk 

evvela. Zaten oaraya vardk, beş-on dakika içinde arkadaşlar başlad baylmaya. Yani 

maskeleri takmadan tek tük baylmaya başladlar, yani öldüler. O anda maskeleri çkarttk 

biz, maskeleri taktk, biraz daha oturduk, on, on beş dakika sonra daha çok arkadaş 

ölmeye başlaynca... Arka tarafta hava vard. Havann sesini duydum ben. Dedim ben 

oraya gideyim, hiç olmazsa belki bir beş-on dakika daha dururuz veyahut da hayatmz 
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kurtarrz. Arka tarafa vardm ben, 2 kişi varmş orada kafa kafaya duruyorlard. Bende 

vardm oraya. Orada havay değişip kafa kafaya verdik, maskeler takl ağzmzda. Sadece 

oradan havay üfürtüyoruz birbirimize. Yani pis hava sağa sola savurtuyoruz gaz. Öbür 

taraftaki arkadaşn biri daha vefat etti, ykld öbür tarafa. Birine böyle şöyle yapt. O 

bayağ yarm saat falan durdu, ondan sonra o arkadaşta vefat etti. Tek başna ben kaldm, 

orada havann yannda. Bir kaldrdm kafay, bir baktm, arkadaşlar komple, hiç kimse, 

canl insan yok. Arkadaşlar (İbrahim ve Orhan’ kast ediyor) göremedim o anda. 

Bunlarda 30 metre üst taraftaymş. Saatim yoktu ama saat on alt civarlar, on alt buçuk 

civarlaryd. Yani hiç canl görmedim ben orada, hepsi ölmüştü. Oradan lamba salladm o 

tarafa doğru, acaba gelen olur mu diye.  

Onlar motor başna gelmişler, bir bakmşlar, içeri girmişler, zaten karbonmonoksit 

çok yüksek olduğu için bakmşlar herkes yatyor. Ben de kafam böyle eğik olduğu için 

arkadaşlar beni görmemişler, gelen tahlisiye ekibi. Bizim taşeron ‘Burada lamba var, 

buraya girin’ demiş. O zaman giriyorlar, o zaman ben tekrar lambam salladm. O zaman 

geldiler. İşte beni ekipler kurtard yani. 50 metre yerden hiç yere basamadm, arkadaşlarn 

üstünden geçtim. Benim yeryüzüne çktğmda akşam sekizin üzerindeydi. Evet yani üç saat 

bayağ elim ayağm uyuşmuştu. Yani ben devamk diz geldim. Belki kmldayamadm, hava 

altndan ayrlmadm. Havadan ayrlsaydm bende ölürdüm yani. Beklemek zorunda kaldk. 

İki üç kere kendimi yokladm, iyi hissettim. Çok zaman geçti. Demek ki bir yerden bize ekip 

gelecek, kurtulacağz o hesab yaptm. Tam sen 3 kere hava alrsn, 4 üncüye gidersin yani. 

Devletin bacasna milleti salsalard çoğu kurtulurdu yani. Bu 5 kişinin çktğ yerde 

birinci bandn kçna. Yani bizim oraya 100-150 metre bir mesafe vard. ‘maskeleri takn 

arkadaşlar panik yapmayn, gidin’ deselerdi çok kurtulan olurdu yani. Kime işin bu kadar 

büyük olduğunu tahmin edemedi. (Duman gelir, geçer sanld.) 

Şeklinde ifade verdiler. Bu işçiler komisyonumuza verdikleri ifadelerin benzerlerini 

savclğa ve müfettişlere verdiklerini söylemişlerdir.  

Tarama Amiri Necati DEMİRCİ’nin İfadeleri: 

“İsmim Necati Demirci, maden teknikeriyim, sekiz yldan beri Soma kömürlerinde 

çalşyorum. Kendim, İmbat’tan emekli oldum 2004 ylnda, on yl kadar da emniyetçilik 

yaptm. Şimdi, burada, Soma’da tarama ekibi sorumlusu olarak görev aldm. Bizim o gün 

olay olduğu anda arkadaşlarn sabah tertibini yaptk, gönderdik. Kendim de S panosu 

dediğimiz yerden, hava çkşndan girdim, ekibi kontrol ede ede geldim, en son bu 427 

arkadaşlarn yanna geldim. Bunlar U3 pano cebi dediğimiz yerde, şurada taban alyordu. 

Evet, 4 numaral yerde taban alyordu 2 arkadaş. 

Önünde. Arkadaşlar, buras pano cebi, elektrik panolar var bunun içinde, orada 

taban temizliği yapyorlar. Diğer arkadaşlar da şurada tarama yapyorlar, şu 3 numarann 

olduğu yerde. Bu 2 arkadaşlar da kontrol ettikten sonra kendim buradan normal şeyden 

geri gittim. Şurada bizim depo var, depoda kum ayrdğmz. Saat iki, iki buçuğa doğru 

dşar çktm. Dşarda saat üçe beş var, tertip yapacağz, paşa vardiyasnn işlerini 

gönderecektik yer altna. O esnada, “Ocakta U3’te patlama olmuş.” dediler, bize bilgi 

öyle geldi. Daha kyafetlerim üzerimdeydi, ben hemen ocağa iniş yaptm, ocağa 

indiğimizde şu 2’nci, şuralarda bizim 2’nci bant var, burada birisi kaplarn arasnda 

kalmş ‘Ağabey, içeride dumanda adam kald, bunu kurtar.’ dedi, buraya girdim, kapnn 

önünde bir adam vard, onu aldk, oradan şu hava çkş burada. Buraya girdiğimizde, 

buradaki adam aldk, bu dedi ‘10 metre içeride bir adam daha var.’ ama duman çok aşr, 

göz gözü görmüyor hiç. Saat üçü çeyrek ya da yirmi geçiyor. 

Buraya gittim göremedim. Ben orada maskemi taktm. Maskeden nefes alamadk, 

maskeyi çkardk.  

Ya, ben şunu söyleyeyim: O anda maske mi çalşmyor, ben mi uyum 

sağlayamadm, ben anlayamadm onu. Ferdî monoksit maskesiydi. 

Duman çok yoğun ama maskeden dolay biz şey alamadk, ferdî karbonmonoksit 

maskesi vard. Tabii, çalşmyor. Ama, ana hava çkş yeri, burada komple hava çkyor, o 

yüzden o kadar da değildir yani 18’in altnda değildir. O arkadaş göremedik, hemen 

oradan tekrar geri geldim. Bu arada zehirlenmişim kendim de, kendimi dşar attğmda bu 

arkadaş var, hemen o su, ayran verdi, kendimize geldik. Tekrar oradan indim, buraya 

geldim. Buraya geldiğimde bizim amirlerimiz buradayd. 

 Şimdi, gelelim bu tahrik motorlarnn olduğu yere, bu arkadaşlarn anlattğ 

olaya. Biz bunun süzgecini yaptk, arkadaşlar sk sk konuştuk ‘Neden, nasl olur bu?’ diye. 

Zaman zaman bu bantlarn da zorlandğ oluyor, termik de açyor, açmyor veya şalter 

stop ediyor çünkü tambur döndüğünde bant lastiği yanmasn, duman çkarmasn diye. 

Bizim burada zaman zaman araştrdğmzda elektrik motorlarnn bağl olduğu kablonun 

bu şalterin dur kalk, dur kalk yapma annda aşr akm çekiyor elektrik. O anda panoda 

patlama sesi olduğunu… Bunun şu tabann olduğu yerde bizim, şöyle bahsedeyim, şu 5 

numarann altnda, tahrik motorlar şurada, motor başndan tahrik vanas 45 metre kadar 
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kurtarrz. Arka tarafa vardm ben, 2 kişi varmş orada kafa kafaya duruyorlard. Bende 

vardm oraya. Orada havay değişip kafa kafaya verdik, maskeler takl ağzmzda. Sadece 

oradan havay üfürtüyoruz birbirimize. Yani pis hava sağa sola savurtuyoruz gaz. Öbür 

taraftaki arkadaşn biri daha vefat etti, ykld öbür tarafa. Birine böyle şöyle yapt. O 

bayağ yarm saat falan durdu, ondan sonra o arkadaşta vefat etti. Tek başna ben kaldm, 

orada havann yannda. Bir kaldrdm kafay, bir baktm, arkadaşlar komple, hiç kimse, 

canl insan yok. Arkadaşlar (İbrahim ve Orhan’ kast ediyor) göremedim o anda. 

Bunlarda 30 metre üst taraftaymş. Saatim yoktu ama saat on alt civarlar, on alt buçuk 

civarlaryd. Yani hiç canl görmedim ben orada, hepsi ölmüştü. Oradan lamba salladm o 

tarafa doğru, acaba gelen olur mu diye.  

Onlar motor başna gelmişler, bir bakmşlar, içeri girmişler, zaten karbonmonoksit 

çok yüksek olduğu için bakmşlar herkes yatyor. Ben de kafam böyle eğik olduğu için 

arkadaşlar beni görmemişler, gelen tahlisiye ekibi. Bizim taşeron ‘Burada lamba var, 

buraya girin’ demiş. O zaman giriyorlar, o zaman ben tekrar lambam salladm. O zaman 

geldiler. İşte beni ekipler kurtard yani. 50 metre yerden hiç yere basamadm, arkadaşlarn 

üstünden geçtim. Benim yeryüzüne çktğmda akşam sekizin üzerindeydi. Evet yani üç saat 

bayağ elim ayağm uyuşmuştu. Yani ben devamk diz geldim. Belki kmldayamadm, hava 

altndan ayrlmadm. Havadan ayrlsaydm bende ölürdüm yani. Beklemek zorunda kaldk. 

İki üç kere kendimi yokladm, iyi hissettim. Çok zaman geçti. Demek ki bir yerden bize ekip 

gelecek, kurtulacağz o hesab yaptm. Tam sen 3 kere hava alrsn, 4 üncüye gidersin yani. 

Devletin bacasna milleti salsalard çoğu kurtulurdu yani. Bu 5 kişinin çktğ yerde 

birinci bandn kçna. Yani bizim oraya 100-150 metre bir mesafe vard. ‘maskeleri takn 

arkadaşlar panik yapmayn, gidin’ deselerdi çok kurtulan olurdu yani. Kime işin bu kadar 

büyük olduğunu tahmin edemedi. (Duman gelir, geçer sanld.) 

Şeklinde ifade verdiler. Bu işçiler komisyonumuza verdikleri ifadelerin benzerlerini 

savclğa ve müfettişlere verdiklerini söylemişlerdir.  

Tarama Amiri Necati DEMİRCİ’nin İfadeleri: 

“İsmim Necati Demirci, maden teknikeriyim, sekiz yldan beri Soma kömürlerinde 

çalşyorum. Kendim, İmbat’tan emekli oldum 2004 ylnda, on yl kadar da emniyetçilik 

yaptm. Şimdi, burada, Soma’da tarama ekibi sorumlusu olarak görev aldm. Bizim o gün 

olay olduğu anda arkadaşlarn sabah tertibini yaptk, gönderdik. Kendim de S panosu 

dediğimiz yerden, hava çkşndan girdim, ekibi kontrol ede ede geldim, en son bu 427 

arkadaşlarn yanna geldim. Bunlar U3 pano cebi dediğimiz yerde, şurada taban alyordu. 

Evet, 4 numaral yerde taban alyordu 2 arkadaş. 

Önünde. Arkadaşlar, buras pano cebi, elektrik panolar var bunun içinde, orada 

taban temizliği yapyorlar. Diğer arkadaşlar da şurada tarama yapyorlar, şu 3 numarann 

olduğu yerde. Bu 2 arkadaşlar da kontrol ettikten sonra kendim buradan normal şeyden 

geri gittim. Şurada bizim depo var, depoda kum ayrdğmz. Saat iki, iki buçuğa doğru 

dşar çktm. Dşarda saat üçe beş var, tertip yapacağz, paşa vardiyasnn işlerini 

gönderecektik yer altna. O esnada, “Ocakta U3’te patlama olmuş.” dediler, bize bilgi 

öyle geldi. Daha kyafetlerim üzerimdeydi, ben hemen ocağa iniş yaptm, ocağa 

indiğimizde şu 2’nci, şuralarda bizim 2’nci bant var, burada birisi kaplarn arasnda 

kalmş ‘Ağabey, içeride dumanda adam kald, bunu kurtar.’ dedi, buraya girdim, kapnn 

önünde bir adam vard, onu aldk, oradan şu hava çkş burada. Buraya girdiğimizde, 

buradaki adam aldk, bu dedi ‘10 metre içeride bir adam daha var.’ ama duman çok aşr, 

göz gözü görmüyor hiç. Saat üçü çeyrek ya da yirmi geçiyor. 

Buraya gittim göremedim. Ben orada maskemi taktm. Maskeden nefes alamadk, 

maskeyi çkardk.  

Ya, ben şunu söyleyeyim: O anda maske mi çalşmyor, ben mi uyum 

sağlayamadm, ben anlayamadm onu. Ferdî monoksit maskesiydi. 

Duman çok yoğun ama maskeden dolay biz şey alamadk, ferdî karbonmonoksit 

maskesi vard. Tabii, çalşmyor. Ama, ana hava çkş yeri, burada komple hava çkyor, o 

yüzden o kadar da değildir yani 18’in altnda değildir. O arkadaş göremedik, hemen 

oradan tekrar geri geldim. Bu arada zehirlenmişim kendim de, kendimi dşar attğmda bu 

arkadaş var, hemen o su, ayran verdi, kendimize geldik. Tekrar oradan indim, buraya 

geldim. Buraya geldiğimde bizim amirlerimiz buradayd. 

 Şimdi, gelelim bu tahrik motorlarnn olduğu yere, bu arkadaşlarn anlattğ 

olaya. Biz bunun süzgecini yaptk, arkadaşlar sk sk konuştuk ‘Neden, nasl olur bu?’ diye. 

Zaman zaman bu bantlarn da zorlandğ oluyor, termik de açyor, açmyor veya şalter 

stop ediyor çünkü tambur döndüğünde bant lastiği yanmasn, duman çkarmasn diye. 

Bizim burada zaman zaman araştrdğmzda elektrik motorlarnn bağl olduğu kablonun 

bu şalterin dur kalk, dur kalk yapma annda aşr akm çekiyor elektrik. O anda panoda 

patlama sesi olduğunu… Bunun şu tabann olduğu yerde bizim, şöyle bahsedeyim, şu 5 

numarann altnda, tahrik motorlar şurada, motor başndan tahrik vanas 45 metre kadar 
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mesafede, 30 metre-40 metre aras. 

5 ile 7’nin arasnda. Tahrik motorlar aşağda. Yani, şaltercinin bunun görmesi 

mümkün değil, arasnda 35-40 metre var yani. Bu tambur da bu aşağda, tahrik motorlar. 

Bunun altnda ve bizim yine şu mekanize eski çalştğmz, mekanize ayak var, tahrik 

motorlarn o mekanizenin ve kulbunun ağzna yapmştk, tam şuraya, bunun altndan. 

Bizim artk bu kendi arkadaşlarla yorumumuz acaba oradan metan m geliyordu, metan 

elektrik patlamasyla beraber kvlcm ald, ateş ald da yangn buradan m başlad? Bu 

yanmayla beraber metan patlamas değil, metan szmas vard… Bu taban bölgeleri hep 

taş bölge yani kömür olay yok, kömür gerilerde yani bunun tavanlarnda filan kömür yok, 

ara kesme kömürler de bu gerilerde.  

 Kömür yok, hiç kömür yok, srf taş. Biz onu hatta 2 metre filan da yükselttik şilt 

indireceğiz diye on beş gün önce. Çünkü ana yola bu şiltler indi, tambura şiltler gitti. Bu 

şiltlerin geçmesi için 16 metrekare kesit yaptk biz buralara, 1,5 metre genişlettik oray biz. 

Bunlar da şilt yoluna arkadaşlar, Ertan Bey hazr ekibi sürdü, scak olmasnn 

sebebi eskiden buradan gelen hava buraya giderken ksa yolu seçti, ksa devre, buradan 

aşağya indi, buras sirkülasyon yapmad, hava biraz tamponlu kald, biraz tahrik motoru, 

biraz hava sirküle edilmeyince scaklk oldu yoksa herhangi bir yerin yanmasndan dolay 

değil, hava akmnn olmamasndan, havay soğutmamasndan kaynaklanyor. 

Şimdi, şunu söyleyeyim: Bu şu bölgede (S panolarna giden yol) kesitimiz çok 

dard. Son Akn Beylerle, İsmail Bey’le görüştüğümüzde biz şu bölgeyi bayağ hallettik. Şu 

şiltleri indirdiğimiz, şu kesit 16 metrekarenin üzerinde, 16 metrekareydi, sra buraya 

gelmişti. 

S panosunda Akn Bey dedi ki: “Dakikada 4.000 metreküp hava emici sistem 

kuruyorum, havay düzenleyecek.” Bunun çalşmalar vard zaten makine, sistem alnd. “9 

metrekareden aşağya kesit olmayacak.” diye bize talimat verdi, en az. 

Evet, “K” dediğimiz şu pano aslnda. Buralar yine iyiydi de şu K panosunun 

olduğu yerlerde biraz kesit vard. Buralarda da taban alnd, temizlik yapld. Kesit vard 

yani burada. 

6 metrekare, 4 metrekare. Tabii, Işklar’n yaplş şekli zaten baştan 21 metre… 6 

metrekare bayağ düşük ama bunlar taban alnd, rahatlad biraz daha. Yani, bu ocak 

içindeki havann scak olmas, herhangi bir kömürün lokal bir yerde yanmasndan 
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mesafede, 30 metre-40 metre aras. 

5 ile 7’nin arasnda. Tahrik motorlar aşağda. Yani, şaltercinin bunun görmesi 

mümkün değil, arasnda 35-40 metre var yani. Bu tambur da bu aşağda, tahrik motorlar. 

Bunun altnda ve bizim yine şu mekanize eski çalştğmz, mekanize ayak var, tahrik 

motorlarn o mekanizenin ve kulbunun ağzna yapmştk, tam şuraya, bunun altndan. 

Bizim artk bu kendi arkadaşlarla yorumumuz acaba oradan metan m geliyordu, metan 

elektrik patlamasyla beraber kvlcm ald, ateş ald da yangn buradan m başlad? Bu 

yanmayla beraber metan patlamas değil, metan szmas vard… Bu taban bölgeleri hep 

taş bölge yani kömür olay yok, kömür gerilerde yani bunun tavanlarnda filan kömür yok, 

ara kesme kömürler de bu gerilerde.  

 Kömür yok, hiç kömür yok, srf taş. Biz onu hatta 2 metre filan da yükselttik şilt 

indireceğiz diye on beş gün önce. Çünkü ana yola bu şiltler indi, tambura şiltler gitti. Bu 

şiltlerin geçmesi için 16 metrekare kesit yaptk biz buralara, 1,5 metre genişlettik oray biz. 

Bunlar da şilt yoluna arkadaşlar, Ertan Bey hazr ekibi sürdü, scak olmasnn 

sebebi eskiden buradan gelen hava buraya giderken ksa yolu seçti, ksa devre, buradan 

aşağya indi, buras sirkülasyon yapmad, hava biraz tamponlu kald, biraz tahrik motoru, 

biraz hava sirküle edilmeyince scaklk oldu yoksa herhangi bir yerin yanmasndan dolay 

değil, hava akmnn olmamasndan, havay soğutmamasndan kaynaklanyor. 

Şimdi, şunu söyleyeyim: Bu şu bölgede (S panolarna giden yol) kesitimiz çok 

dard. Son Akn Beylerle, İsmail Bey’le görüştüğümüzde biz şu bölgeyi bayağ hallettik. Şu 

şiltleri indirdiğimiz, şu kesit 16 metrekarenin üzerinde, 16 metrekareydi, sra buraya 

gelmişti. 

S panosunda Akn Bey dedi ki: “Dakikada 4.000 metreküp hava emici sistem 

kuruyorum, havay düzenleyecek.” Bunun çalşmalar vard zaten makine, sistem alnd. “9 

metrekareden aşağya kesit olmayacak.” diye bize talimat verdi, en az. 

Evet, “K” dediğimiz şu pano aslnda. Buralar yine iyiydi de şu K panosunun 

olduğu yerlerde biraz kesit vard. Buralarda da taban alnd, temizlik yapld. Kesit vard 

yani burada. 

6 metrekare, 4 metrekare. Tabii, Işklar’n yaplş şekli zaten baştan 21 metre… 6 

metrekare bayağ düşük ama bunlar taban alnd, rahatlad biraz daha. Yani, bu ocak 

içindeki havann scak olmas, herhangi bir kömürün lokal bir yerde yanmasndan 
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kaynaklanmyor, tamamen hava sirkülasyonunun… Çünkü buras bizim ocağn komple 

hava çkş, emici sistem ta ocak ağznda. 

Seri havalandrma, tabii. Biz en ufak bir şüphe görsek, bir yerde bir yangn olsa 

zaten emniyetçi olarak emniyetçi arkadaşlara bildiriyoruz, ben de uzun yllar emniyetçilik 

yaptğm için. Böyle bir şeyde ne kendimizi riske atarz ne de başkasn atarz yani. Ama, o 

gün ne hikmetse ne koku duyduk, ne bir scaklk hissettik orada, o bölgede. 

Bu havalandrma konusundaki taban… Yani, ocağn genel scaklğ herhangi bir 

yerde lokal yangn olmasndan değil, tamamen hava sirkülasyonunun tam 

sağlanamamasndan kaynaklanyordu yani o scaklk. Herhangi bir yerde işte kömür 

yanyor, onun scaklğ buraya vuruyor, öyle bir şey yoktu, biz aşağda teknik olan 

arkadaşlarmzla görüştüğümüzde.” 

İş sağlğ ve Güvenliği Uzman, Maden Mühendisi ve kurtarma faaliyetlerinde 

görev alan Aygün EKİCİ’nin ifadeleri: 

“Sayn Başkanm, değerli vekillerim; bir kez daha huzurlarnzda bulunmaktan 

mutluluk duyuyorum. Bu olayn, bu felaketin aydnlatlmasnda küçük bir katkm olabilirse 

ne mutlu bana. 

Bu olay, söylediğiniz gibi, duyulduktan sonra, saat üç buçuk gibi bizim Genel 

Müdürümüz Gökalp Bey’e bunun bilgisi geldikten sonra derhâl kendisi olay yerine intikal 

etti ve sürekli beni… 

Olay yerine intikal eden Genel Müdürümüz hava çkştan kesif dumann geldiğini 

görünce durumun ciddiyetini derhâl bana telefonla bildirdi ve tahlisiye ekiplerini 

hazrlamamz, çok sayda oksijenli ferdî kurtarc ve ambulansla birlikte olay yerine 

intikal etmemizi istedi. Biz tahlisiye ekiplerini hazrlarken önce İşletme Müdürümüz Yavuz 

Burbut ve ben derhâl ikimiz olay yerine hemen geçtik. Saat dört civarndayd ve derhâl 

temiz hava girişinden… 

Tabii, tabii. 

Bildiğiniz gibi 2 tane temiz hava girişi var. Gerçi, bunlar aşağda birleşiyorlar, 

burada tek giriş hâline geliyor. Biz şu ortadaki girişten İmbat’n 3 müdürü, Gökalp Bey, 

ben ve Yavuz Bey İşletme Müdürümüz ve bir de Ereğli’den bir mühendis arkadaşla birlikte 

koşa koşa aşağ indik.  

Her birimizin elinde çuvallar, srtlarmzda oksijenli ferdî kurtarclar vard. O 
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mesafede, 30 metre-40 metre aras. 
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Bizim artk bu kendi arkadaşlarla yorumumuz acaba oradan metan m geliyordu, metan 

elektrik patlamasyla beraber kvlcm ald, ateş ald da yangn buradan m başlad? Bu 

yanmayla beraber metan patlamas değil, metan szmas vard… Bu taban bölgeleri hep 

taş bölge yani kömür olay yok, kömür gerilerde yani bunun tavanlarnda filan kömür yok, 

ara kesme kömürler de bu gerilerde.  

 Kömür yok, hiç kömür yok, srf taş. Biz onu hatta 2 metre filan da yükselttik şilt 

indireceğiz diye on beş gün önce. Çünkü ana yola bu şiltler indi, tambura şiltler gitti. Bu 

şiltlerin geçmesi için 16 metrekare kesit yaptk biz buralara, 1,5 metre genişlettik oray biz. 

Bunlar da şilt yoluna arkadaşlar, Ertan Bey hazr ekibi sürdü, scak olmasnn 

sebebi eskiden buradan gelen hava buraya giderken ksa yolu seçti, ksa devre, buradan 

aşağya indi, buras sirkülasyon yapmad, hava biraz tamponlu kald, biraz tahrik motoru, 

biraz hava sirküle edilmeyince scaklk oldu yoksa herhangi bir yerin yanmasndan dolay 

değil, hava akmnn olmamasndan, havay soğutmamasndan kaynaklanyor. 

Şimdi, şunu söyleyeyim: Bu şu bölgede (S panolarna giden yol) kesitimiz çok 

dard. Son Akn Beylerle, İsmail Bey’le görüştüğümüzde biz şu bölgeyi bayağ hallettik. Şu 

şiltleri indirdiğimiz, şu kesit 16 metrekarenin üzerinde, 16 metrekareydi, sra buraya 

gelmişti. 

S panosunda Akn Bey dedi ki: “Dakikada 4.000 metreküp hava emici sistem 

kuruyorum, havay düzenleyecek.” Bunun çalşmalar vard zaten makine, sistem alnd. “9 

metrekareden aşağya kesit olmayacak.” diye bize talimat verdi, en az. 

Evet, “K” dediğimiz şu pano aslnda. Buralar yine iyiydi de şu K panosunun 

olduğu yerlerde biraz kesit vard. Buralarda da taban alnd, temizlik yapld. Kesit vard 

yani burada. 

6 metrekare, 4 metrekare. Tabii, Işklar’n yaplş şekli zaten baştan 21 metre… 6 

metrekare bayağ düşük ama bunlar taban alnd, rahatlad biraz daha. Yani, bu ocak 

içindeki havann scak olmas, herhangi bir kömürün lokal bir yerde yanmasndan 
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kaynaklanmyor, tamamen hava sirkülasyonunun… Çünkü buras bizim ocağn komple 

hava çkş, emici sistem ta ocak ağznda. 

Seri havalandrma, tabii. Biz en ufak bir şüphe görsek, bir yerde bir yangn olsa 

zaten emniyetçi olarak emniyetçi arkadaşlara bildiriyoruz, ben de uzun yllar emniyetçilik 

yaptğm için. Böyle bir şeyde ne kendimizi riske atarz ne de başkasn atarz yani. Ama, o 

gün ne hikmetse ne koku duyduk, ne bir scaklk hissettik orada, o bölgede. 

Bu havalandrma konusundaki taban… Yani, ocağn genel scaklğ herhangi bir 

yerde lokal yangn olmasndan değil, tamamen hava sirkülasyonunun tam 

sağlanamamasndan kaynaklanyordu yani o scaklk. Herhangi bir yerde işte kömür 

yanyor, onun scaklğ buraya vuruyor, öyle bir şey yoktu, biz aşağda teknik olan 

arkadaşlarmzla görüştüğümüzde.” 

İş sağlğ ve Güvenliği Uzman, Maden Mühendisi ve kurtarma faaliyetlerinde 

görev alan Aygün EKİCİ’nin ifadeleri: 

“Sayn Başkanm, değerli vekillerim; bir kez daha huzurlarnzda bulunmaktan 

mutluluk duyuyorum. Bu olayn, bu felaketin aydnlatlmasnda küçük bir katkm olabilirse 

ne mutlu bana. 

Bu olay, söylediğiniz gibi, duyulduktan sonra, saat üç buçuk gibi bizim Genel 

Müdürümüz Gökalp Bey’e bunun bilgisi geldikten sonra derhâl kendisi olay yerine intikal 

etti ve sürekli beni… 

Olay yerine intikal eden Genel Müdürümüz hava çkştan kesif dumann geldiğini 

görünce durumun ciddiyetini derhâl bana telefonla bildirdi ve tahlisiye ekiplerini 

hazrlamamz, çok sayda oksijenli ferdî kurtarc ve ambulansla birlikte olay yerine 

intikal etmemizi istedi. Biz tahlisiye ekiplerini hazrlarken önce İşletme Müdürümüz Yavuz 

Burbut ve ben derhâl ikimiz olay yerine hemen geçtik. Saat dört civarndayd ve derhâl 

temiz hava girişinden… 

Tabii, tabii. 

Bildiğiniz gibi 2 tane temiz hava girişi var. Gerçi, bunlar aşağda birleşiyorlar, 

burada tek giriş hâline geliyor. Biz şu ortadaki girişten İmbat’n 3 müdürü, Gökalp Bey, 

ben ve Yavuz Bey İşletme Müdürümüz ve bir de Ereğli’den bir mühendis arkadaşla birlikte 

koşa koşa aşağ indik.  

Her birimizin elinde çuvallar, srtlarmzda oksijenli ferdî kurtarclar vard. O 
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hâlde… koşa koşa... Tahminim yirmi dakika faland.  

Yani, buradan buraya kadar inmek tahminim yirmi dakikay geçmemiştir, indik. 

Burada belirlediğiniz 2 no.lu havann ikiye ayrldğ kavşağ göremedik, oraya kadar 

gelemedik. Dumand,  

 Dörtten sonra yani, dört buçuk civar. Bizim oraya da inmemiz aşağ yukar beşe 

on kala falan olmuştur ya da çeyrek kala.  

İşte, biz dörtte artk olay yerine doğru yola çkyoruz, bakyoruz, durumun 

vahametini görüyoruz, buradan kesif duman çkyor. Tek hava girişten aşağya iniyoruz, bu 

2 no.lu kavşağ göremeden dumanla karşlaşyoruz ve orada da zaten Soma kömürün 

yetkilileri vard, İsmail Adal vard. 

Orasn bilemiyorum efendim. Buras, biliyorsunuz, eski, barajlanmş hâlde. 

Buras sökülmüş bir galeri. Yani, yannda da büyük bir bant var.  

Tabii. Temiz hava girişine doğru -havann mekanik havalandrma olmasna 

rağmen- duman, herhâlde biliyorsunuz buras daha yüksekte, buradaki scaklk vantilatöre 

rağmen de temiz hava girişine duman girebiliyor. 

Vantilatöre karş bir duman hareketi vard. Duman bu tarafa geliyor (Kaza 

plannda 2’den 1’e doğru).  

Dolaysyla, tabii, çok da iyi bilmiyoruz ocağn durumunu, sadece orada sorduk: 

“İşçiler nerede, üretim noktas nerede?” Herkes ileride. Yani, daha sonra da 

öğrendiğimizde tabii duman geriye gelince hava girişi burada olduğu için buradaki 

panolara da duman girmiş oluyordu.  

Evet, A ve H panolarna duman giriyordu. Yani hiçbir şekilde, hiçbir işçinin 

buradan çkmas mümkün değildi.  

Bu durumda yani burada yaplacak hiçbir kurtarma çalşmas söz konusu değildi. 

Durumu öğrenince, yani üretim panolarnn bu dumann arkasnda kaldğn öğrenince 

hava çkşlarndan, herhangi bir kurtarma çalşmasnn… Hava çkşlarnda kimsenin bu 

şekilde çkamayacağ göz önünde bulundurularak orada havann terse çevrilip 

çevrilmeyeceği konuşuldu. 

Şöyle de açklayabilirim efendim bunu: Yani, bizim maden tüzüğümüzde bilirkişi 

heyeti de bu konuya atf yapmş. Bu maden tüzüğü olay tarihinde geçerli olan, ancak 

Temmuz 2014’de yürürlükten kaldrlan bu maden tüzüğü madde 167’de ‘Vantilatör ve 
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aspiratör gerektiğinde hava akmn ters yöne çevirebilecek tipte düzenlenmiş olacaktr.’ 

şeklinde bir hüküm var. Buna da bilirkişi heyeti raporunda atf yaplmş.  

Bu durumda bu konuşuldu. Çünkü eğer hava terse çevrilebilseydi, bütün bu 

herkese buradan ulaşlabilecekti. Yani şöyle ki: Bu hava terse çevrildiğinde buradaki S 

panosunda çalşanlara buradan ve A ve H panosunda çalşanlar da yine tersten temiz hava 

-şu A ve H panolarnn nefesliği buras- geleceği için nefeslikten doğru A ve H panolarna 

da ulaşlabilecekti.  

Evet. Biz derhâl Gökalp Bey’le yukarya hareketlendik Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’y bu temiz hava girişini tamamen süpürmek üzere aşağda braktk. 

Bütün canl insanlar, bütün orada bulunan insanlar dşar çkartp daha sonra 

temiz havay ters çevirmek üzere… Ancak dşar çktğmzda şunu öğrendik… 

Saat beş gibi. Evet, beş sularnda diyelim. Yani, tabii, kimsenin saate bakmak da 

aklna gelmiyor, yaklaşk şeyler söylememiz daha doğru olur. Beş sularnda dşarya 

çktğmzda bu S panolarnn hemen üzerinde yer üstü bağlantl bacaya sğnmş 5 kişinin 

sağ olduğunu öğrendik, oradan telefon etmişler, oradaki bir telefondan, 5 kişi. Şimdi, bu 

sefer de aklmza şu takld: Bu havay terse vereceğiz, şu 1.000 metrelik havadaki zehirli 

gaz bunlarn üzerine gelecek. 

 Buraya kadar düz, buradan aşağya iniyor efendim. Yani, buradaki kesif duman 

geriye… Şimdi, emici sistemden üfleyici sisteme döndüğünüzde bunlarn üzerine 

gelebileceği endişesiyle buraya 5 kişilik bir tahlisiye ekibi gönderdik elindeki oksijenli 

ferdî kurtarclarla birlikte. 

Dumann içerisine gönderdik. 

Evet, kesinlikle ve bu arkadaşlar gerçekten -ilk defa burada söylüyorum- son 

derece zorlandlar, burunlarnn ucunu dâhi göremeden yaklaşk 20 kiloluk yükle buradan 

girdiler ve tutuna tutuna, yani hiçbir yeri göremiyorlar, sfr. El yordamyla buraya kadar 

gittiler ve bu arkadaşlara maskeleri ulaştrdlar. Ama, şu anda -ilk defa burada 

söylüyorum- bu arkadaşlarn hepsi psikolojik tedavi gördüler, 2’si gerçekten de ağr vaka 

olmak üzere, yani ilk defa da burada söylüyorum. 

 2’si çok ağr vaka olmak üzere 5’i de psikolojik bunalm içindeler. Çünkü 

gerçekten çok zor şartlarda buraya gittiler, daha sonra da buradaki trajik durumla da 

karşlaşnca çok etkilendiler olaydan. Yani, burada bu şöyle de bir örnek oldu bize daha 
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kaynaklanmyor, tamamen hava sirkülasyonunun… Çünkü buras bizim ocağn komple 

hava çkş, emici sistem ta ocak ağznda. 

Seri havalandrma, tabii. Biz en ufak bir şüphe görsek, bir yerde bir yangn olsa 

zaten emniyetçi olarak emniyetçi arkadaşlara bildiriyoruz, ben de uzun yllar emniyetçilik 

yaptğm için. Böyle bir şeyde ne kendimizi riske atarz ne de başkasn atarz yani. Ama, o 

gün ne hikmetse ne koku duyduk, ne bir scaklk hissettik orada, o bölgede. 

Bu havalandrma konusundaki taban… Yani, ocağn genel scaklğ herhangi bir 

yerde lokal yangn olmasndan değil, tamamen hava sirkülasyonunun tam 

sağlanamamasndan kaynaklanyordu yani o scaklk. Herhangi bir yerde işte kömür 

yanyor, onun scaklğ buraya vuruyor, öyle bir şey yoktu, biz aşağda teknik olan 
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etti ve sürekli beni… 
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görünce durumun ciddiyetini derhâl bana telefonla bildirdi ve tahlisiye ekiplerini 

hazrlamamz, çok sayda oksijenli ferdî kurtarc ve ambulansla birlikte olay yerine 

intikal etmemizi istedi. Biz tahlisiye ekiplerini hazrlarken önce İşletme Müdürümüz Yavuz 

Burbut ve ben derhâl ikimiz olay yerine hemen geçtik. Saat dört civarndayd ve derhâl 

temiz hava girişinden… 

Tabii, tabii. 

Bildiğiniz gibi 2 tane temiz hava girişi var. Gerçi, bunlar aşağda birleşiyorlar, 

burada tek giriş hâline geliyor. Biz şu ortadaki girişten İmbat’n 3 müdürü, Gökalp Bey, 

ben ve Yavuz Bey İşletme Müdürümüz ve bir de Ereğli’den bir mühendis arkadaşla birlikte 

koşa koşa aşağ indik.  

Her birimizin elinde çuvallar, srtlarmzda oksijenli ferdî kurtarclar vard. O 
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hâlde… koşa koşa... Tahminim yirmi dakika faland.  

Yani, buradan buraya kadar inmek tahminim yirmi dakikay geçmemiştir, indik. 

Burada belirlediğiniz 2 no.lu havann ikiye ayrldğ kavşağ göremedik, oraya kadar 

gelemedik. Dumand,  

 Dörtten sonra yani, dört buçuk civar. Bizim oraya da inmemiz aşağ yukar beşe 

on kala falan olmuştur ya da çeyrek kala.  

İşte, biz dörtte artk olay yerine doğru yola çkyoruz, bakyoruz, durumun 

vahametini görüyoruz, buradan kesif duman çkyor. Tek hava girişten aşağya iniyoruz, bu 

2 no.lu kavşağ göremeden dumanla karşlaşyoruz ve orada da zaten Soma kömürün 

yetkilileri vard, İsmail Adal vard. 

Orasn bilemiyorum efendim. Buras, biliyorsunuz, eski, barajlanmş hâlde. 

Buras sökülmüş bir galeri. Yani, yannda da büyük bir bant var.  

Tabii. Temiz hava girişine doğru -havann mekanik havalandrma olmasna 

rağmen- duman, herhâlde biliyorsunuz buras daha yüksekte, buradaki scaklk vantilatöre 

rağmen de temiz hava girişine duman girebiliyor. 

Vantilatöre karş bir duman hareketi vard. Duman bu tarafa geliyor (Kaza 

plannda 2’den 1’e doğru).  

Dolaysyla, tabii, çok da iyi bilmiyoruz ocağn durumunu, sadece orada sorduk: 

“İşçiler nerede, üretim noktas nerede?” Herkes ileride. Yani, daha sonra da 

öğrendiğimizde tabii duman geriye gelince hava girişi burada olduğu için buradaki 

panolara da duman girmiş oluyordu.  

Evet, A ve H panolarna duman giriyordu. Yani hiçbir şekilde, hiçbir işçinin 

buradan çkmas mümkün değildi.  

Bu durumda yani burada yaplacak hiçbir kurtarma çalşmas söz konusu değildi. 

Durumu öğrenince, yani üretim panolarnn bu dumann arkasnda kaldğn öğrenince 

hava çkşlarndan, herhangi bir kurtarma çalşmasnn… Hava çkşlarnda kimsenin bu 

şekilde çkamayacağ göz önünde bulundurularak orada havann terse çevrilip 

çevrilmeyeceği konuşuldu. 

Şöyle de açklayabilirim efendim bunu: Yani, bizim maden tüzüğümüzde bilirkişi 

heyeti de bu konuya atf yapmş. Bu maden tüzüğü olay tarihinde geçerli olan, ancak 

Temmuz 2014’de yürürlükten kaldrlan bu maden tüzüğü madde 167’de ‘Vantilatör ve 

431 

aspiratör gerektiğinde hava akmn ters yöne çevirebilecek tipte düzenlenmiş olacaktr.’ 

şeklinde bir hüküm var. Buna da bilirkişi heyeti raporunda atf yaplmş.  

Bu durumda bu konuşuldu. Çünkü eğer hava terse çevrilebilseydi, bütün bu 

herkese buradan ulaşlabilecekti. Yani şöyle ki: Bu hava terse çevrildiğinde buradaki S 

panosunda çalşanlara buradan ve A ve H panosunda çalşanlar da yine tersten temiz hava 

-şu A ve H panolarnn nefesliği buras- geleceği için nefeslikten doğru A ve H panolarna 

da ulaşlabilecekti.  

Evet. Biz derhâl Gökalp Bey’le yukarya hareketlendik Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’y bu temiz hava girişini tamamen süpürmek üzere aşağda braktk. 

Bütün canl insanlar, bütün orada bulunan insanlar dşar çkartp daha sonra 

temiz havay ters çevirmek üzere… Ancak dşar çktğmzda şunu öğrendik… 

Saat beş gibi. Evet, beş sularnda diyelim. Yani, tabii, kimsenin saate bakmak da 

aklna gelmiyor, yaklaşk şeyler söylememiz daha doğru olur. Beş sularnda dşarya 

çktğmzda bu S panolarnn hemen üzerinde yer üstü bağlantl bacaya sğnmş 5 kişinin 

sağ olduğunu öğrendik, oradan telefon etmişler, oradaki bir telefondan, 5 kişi. Şimdi, bu 

sefer de aklmza şu takld: Bu havay terse vereceğiz, şu 1.000 metrelik havadaki zehirli 

gaz bunlarn üzerine gelecek. 

 Buraya kadar düz, buradan aşağya iniyor efendim. Yani, buradaki kesif duman 

geriye… Şimdi, emici sistemden üfleyici sisteme döndüğünüzde bunlarn üzerine 

gelebileceği endişesiyle buraya 5 kişilik bir tahlisiye ekibi gönderdik elindeki oksijenli 

ferdî kurtarclarla birlikte. 

Dumann içerisine gönderdik. 

Evet, kesinlikle ve bu arkadaşlar gerçekten -ilk defa burada söylüyorum- son 

derece zorlandlar, burunlarnn ucunu dâhi göremeden yaklaşk 20 kiloluk yükle buradan 

girdiler ve tutuna tutuna, yani hiçbir yeri göremiyorlar, sfr. El yordamyla buraya kadar 

gittiler ve bu arkadaşlara maskeleri ulaştrdlar. Ama, şu anda -ilk defa burada 

söylüyorum- bu arkadaşlarn hepsi psikolojik tedavi gördüler, 2’si gerçekten de ağr vaka 

olmak üzere, yani ilk defa da burada söylüyorum. 

 2’si çok ağr vaka olmak üzere 5’i de psikolojik bunalm içindeler. Çünkü 

gerçekten çok zor şartlarda buraya gittiler, daha sonra da buradaki trajik durumla da 

karşlaşnca çok etkilendiler olaydan. Yani, burada bu şöyle de bir örnek oldu bize daha 
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kaynaklanmyor, tamamen hava sirkülasyonunun… Çünkü buras bizim ocağn komple 

hava çkş, emici sistem ta ocak ağznda. 

Seri havalandrma, tabii. Biz en ufak bir şüphe görsek, bir yerde bir yangn olsa 

zaten emniyetçi olarak emniyetçi arkadaşlara bildiriyoruz, ben de uzun yllar emniyetçilik 

yaptğm için. Böyle bir şeyde ne kendimizi riske atarz ne de başkasn atarz yani. Ama, o 

gün ne hikmetse ne koku duyduk, ne bir scaklk hissettik orada, o bölgede. 

Bu havalandrma konusundaki taban… Yani, ocağn genel scaklğ herhangi bir 

yerde lokal yangn olmasndan değil, tamamen hava sirkülasyonunun tam 

sağlanamamasndan kaynaklanyordu yani o scaklk. Herhangi bir yerde işte kömür 

yanyor, onun scaklğ buraya vuruyor, öyle bir şey yoktu, biz aşağda teknik olan 

arkadaşlarmzla görüştüğümüzde.” 

İş sağlğ ve Güvenliği Uzman, Maden Mühendisi ve kurtarma faaliyetlerinde 

görev alan Aygün EKİCİ’nin ifadeleri: 

“Sayn Başkanm, değerli vekillerim; bir kez daha huzurlarnzda bulunmaktan 

mutluluk duyuyorum. Bu olayn, bu felaketin aydnlatlmasnda küçük bir katkm olabilirse 

ne mutlu bana. 

Bu olay, söylediğiniz gibi, duyulduktan sonra, saat üç buçuk gibi bizim Genel 

Müdürümüz Gökalp Bey’e bunun bilgisi geldikten sonra derhâl kendisi olay yerine intikal 

etti ve sürekli beni… 

Olay yerine intikal eden Genel Müdürümüz hava çkştan kesif dumann geldiğini 

görünce durumun ciddiyetini derhâl bana telefonla bildirdi ve tahlisiye ekiplerini 

hazrlamamz, çok sayda oksijenli ferdî kurtarc ve ambulansla birlikte olay yerine 

intikal etmemizi istedi. Biz tahlisiye ekiplerini hazrlarken önce İşletme Müdürümüz Yavuz 

Burbut ve ben derhâl ikimiz olay yerine hemen geçtik. Saat dört civarndayd ve derhâl 

temiz hava girişinden… 

Tabii, tabii. 

Bildiğiniz gibi 2 tane temiz hava girişi var. Gerçi, bunlar aşağda birleşiyorlar, 

burada tek giriş hâline geliyor. Biz şu ortadaki girişten İmbat’n 3 müdürü, Gökalp Bey, 

ben ve Yavuz Bey İşletme Müdürümüz ve bir de Ereğli’den bir mühendis arkadaşla birlikte 

koşa koşa aşağ indik.  

Her birimizin elinde çuvallar, srtlarmzda oksijenli ferdî kurtarclar vard. O 
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sonrasnda: Burada hiçbir şekilde kurtarma çalşmas yaplamazd, hiçbir şekilde. 

Buradan işçileri tahliye etmek yani 1.000 metrelik mesafeden oksijenli ferdî kurtarclarla 

da tahliye etmek mümkün değildi. Bu havann ters çevrilme kararnn ne kadar doğru 

olduğuna bir kant olarak size sunuyorum efendim. 

Daha sonra, bunun peşinde havay ters çevirdikten sonra Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’nn yukarya gelmesi, bu tahlisiyecilerin buraya ulaşmas epey bir vakit ald. 17.40-

17.45 sularnda hava terse yöne çevrildi, üfleyici hâle getirildi. Buradan hava ters verildi 

ve buradan bir süre sonra duman çkt. Bizler de, kurtarma ekipleri de bu temiz havayla 

birlikte buraya doğru girmeye başladk ve bu S panolarna ulaştk. Burada tabii vefat eden 

kişiler ve kurtarlan kişiler oldu.  

Daha sonrasnda buralar tahliye edilirken de bu nefeslikten bu A ve H panolarna 

inilmeye başland. Oralarda, tabii, hâlâ bir miktar duman vard çünkü buradaki şu 4’nolu 

U3 bölgesindeki şu kaplardan kaçak vard, kaplardan duman böyle geliyordu, buraya 

doğru bir miktar duman geliyordu ama çok kesif bir duman değildi, biz o dumann içinde 

rahatça çalşabildik ve buradan insanlar, A ve H panosundakileri tahliyeye başladk. Bu 

tahliye aşağ yukar yirmi dört saat yani gece üç sularna kadar sürdü. Buradan 

alnabilecek kimse kalmad, buralarda, tabii, sağdan soldan bu ksmda cenazeler vard. 

Daha sonra biz gene gece vardiyasndaydk, tahminim kalan 17 kişiden söz ediliyordu, 

artk tahlisiye ekipleriyle bu bölgede kalan 17 kişiyi almamz bekleniyordu ama biz ne 

kadar hareketlendikse de şuradan çkan –tabii temiz hava buradan geliyor, duman 

buradan, bu iki galeriden çkyor- rüzgârn da ters etkisiyle buradan çkan duman hava 

girişten girmeye başlad. 200 ppm monoksit arkamzda, srtmzda. 

Biz hiçbir şekilde riske atamadk kurtarma ekiplerini bu aşamada ve orada bir 

heyet oluşturduk, o heyette yine işte İşletme Müdürü Akn Çelik de vard, diğer Soma 

Kömür çalşanlar vard, bu havann ilk durumuna getirilmesi konuşuldu ve bu şekilde yine 

Soma Kömür yetkililerinin talimatyla perşembe günü artk… 

İki gün sonra. Yani, ilk bir günde çkarld, ertesi gün bir gün kadar bir şey 

yaplamad ve daha sonra hava ilk durumuna getirildi. Amaç şuydu: Bu havay tekrar 

buradan girmek ve buradan bu ksma ulaşmak, o amaçla hava ilk durumuna getirildi ve 

tekrar buradan girdiğimizde bu yangnn yaklaşk şu bölgelere kadar geldiğini gördük.  

Evet, bu galeri yangn, bant yangn şeklinde. 

Hava ters çevrildiği için artk bu tarafa doğru yürümüyordu, terse doğru gitmiş 
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ama yanacak da bir şey kalmamş doğru dürüst. Yani, bant yangn; bant bitmiş, tabii, 

etrafta, sağda solda, orada, bütün her yerde şeyler vard, ufak tefek alevler yani korlar 

vard. Onlar söndüre söndüre biz buraya ulaştk.  

 Şimdi, burada eski baraj ağzlar var şuralarda, şuralarda eski baraj ağzlar 

var, bu yol üzerinde. İşte, bakn birisi şu. Şimdi, bu baraj ağzlarnda -tabii, bunlar tahta 

barajlar, arkas külle doldurulmuş var sayyoruz, etraf kömür- bunlarda dumanlar vard. 

Yani, biz bunlar söndürdük, kolay söndürdük, ilerledik. 

Şimdi, galeri yanmş, o barajn ağzn da yakmş. 

Tabii, barajn ağzndaki yangn. Kolay söndürdük yani o barajn arkasnda bir 

yangn olmadğn gösteriyor. Ancak şu 1 no.lu işaretlediğimiz yer, buras da galerinin 

altna doğru devam ediyor.  

Evet, şu A panosuna şiltleri geçirmişler buradan ve daha sonra da buradan C 

panosuna doğru devam etmişler.  

Evet. Şuradan şuraya doğru inmişler, A panosuna doğru inmişler.  

6’ya doğru, doğru, evet, şu. 

Burada müthiş bir yangn vard yani bu yangn farklyd. 

1 numarada müthiş bir yangn vard. Ben 16/24 vardiyasndaydm. Biz 

vardiyalara dağldk İmbat’n 3 müdürü olarak. Oraya dikkat çektik yani felaket su verdik, 

sönmüyor. Yani, hani yangn bayağ bir şey yaptk ama… 

Biraz, sanki, evet, o imaj vard. 

Tabii, bandn, bant lastiğinin yanmas. 

Bütün plastik kablolarn, hepsinin soyulmuş olmas. 

Dşnda veya diğer baraj ağzlarnda… 

Şimdi, orada da bir baraj var efendim, orada da bir baraj ağz var güya ama 

diğer baraj ağzlarndan biraz farklyd, çok aşr bir alev vard ve biz bunu bildirdik, 

yukarya bildirdik ve gelecek olan vardiyadaki bizim İşletme Müdürümüz Yavuz Bey geldi, 

kül konusunda çok tecrübeli teknik elemanlarla geldi ve oraya sabaha kadar kül verdi. 

Yani, kül enjekte etti ve oradaki yangn soğutuldu.  

İlk, perşembe günü artk, perşembe, cuma. 

432 

sonrasnda: Burada hiçbir şekilde kurtarma çalşmas yaplamazd, hiçbir şekilde. 

Buradan işçileri tahliye etmek yani 1.000 metrelik mesafeden oksijenli ferdî kurtarclarla 

da tahliye etmek mümkün değildi. Bu havann ters çevrilme kararnn ne kadar doğru 

olduğuna bir kant olarak size sunuyorum efendim. 

Daha sonra, bunun peşinde havay ters çevirdikten sonra Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’nn yukarya gelmesi, bu tahlisiyecilerin buraya ulaşmas epey bir vakit ald. 17.40-

17.45 sularnda hava terse yöne çevrildi, üfleyici hâle getirildi. Buradan hava ters verildi 

ve buradan bir süre sonra duman çkt. Bizler de, kurtarma ekipleri de bu temiz havayla 

birlikte buraya doğru girmeye başladk ve bu S panolarna ulaştk. Burada tabii vefat eden 

kişiler ve kurtarlan kişiler oldu.  

Daha sonrasnda buralar tahliye edilirken de bu nefeslikten bu A ve H panolarna 

inilmeye başland. Oralarda, tabii, hâlâ bir miktar duman vard çünkü buradaki şu 4’nolu 

U3 bölgesindeki şu kaplardan kaçak vard, kaplardan duman böyle geliyordu, buraya 

doğru bir miktar duman geliyordu ama çok kesif bir duman değildi, biz o dumann içinde 

rahatça çalşabildik ve buradan insanlar, A ve H panosundakileri tahliyeye başladk. Bu 

tahliye aşağ yukar yirmi dört saat yani gece üç sularna kadar sürdü. Buradan 

alnabilecek kimse kalmad, buralarda, tabii, sağdan soldan bu ksmda cenazeler vard. 

Daha sonra biz gene gece vardiyasndaydk, tahminim kalan 17 kişiden söz ediliyordu, 

artk tahlisiye ekipleriyle bu bölgede kalan 17 kişiyi almamz bekleniyordu ama biz ne 

kadar hareketlendikse de şuradan çkan –tabii temiz hava buradan geliyor, duman 

buradan, bu iki galeriden çkyor- rüzgârn da ters etkisiyle buradan çkan duman hava 

girişten girmeye başlad. 200 ppm monoksit arkamzda, srtmzda. 

Biz hiçbir şekilde riske atamadk kurtarma ekiplerini bu aşamada ve orada bir 

heyet oluşturduk, o heyette yine işte İşletme Müdürü Akn Çelik de vard, diğer Soma 

Kömür çalşanlar vard, bu havann ilk durumuna getirilmesi konuşuldu ve bu şekilde yine 

Soma Kömür yetkililerinin talimatyla perşembe günü artk… 

İki gün sonra. Yani, ilk bir günde çkarld, ertesi gün bir gün kadar bir şey 

yaplamad ve daha sonra hava ilk durumuna getirildi. Amaç şuydu: Bu havay tekrar 

buradan girmek ve buradan bu ksma ulaşmak, o amaçla hava ilk durumuna getirildi ve 

tekrar buradan girdiğimizde bu yangnn yaklaşk şu bölgelere kadar geldiğini gördük.  

Evet, bu galeri yangn, bant yangn şeklinde. 

Hava ters çevrildiği için artk bu tarafa doğru yürümüyordu, terse doğru gitmiş 
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sonrasnda: Burada hiçbir şekilde kurtarma çalşmas yaplamazd, hiçbir şekilde. 

Buradan işçileri tahliye etmek yani 1.000 metrelik mesafeden oksijenli ferdî kurtarclarla 

da tahliye etmek mümkün değildi. Bu havann ters çevrilme kararnn ne kadar doğru 

olduğuna bir kant olarak size sunuyorum efendim. 

Daha sonra, bunun peşinde havay ters çevirdikten sonra Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’nn yukarya gelmesi, bu tahlisiyecilerin buraya ulaşmas epey bir vakit ald. 17.40-

17.45 sularnda hava terse yöne çevrildi, üfleyici hâle getirildi. Buradan hava ters verildi 

ve buradan bir süre sonra duman çkt. Bizler de, kurtarma ekipleri de bu temiz havayla 

birlikte buraya doğru girmeye başladk ve bu S panolarna ulaştk. Burada tabii vefat eden 

kişiler ve kurtarlan kişiler oldu.  

Daha sonrasnda buralar tahliye edilirken de bu nefeslikten bu A ve H panolarna 

inilmeye başland. Oralarda, tabii, hâlâ bir miktar duman vard çünkü buradaki şu 4’nolu 

U3 bölgesindeki şu kaplardan kaçak vard, kaplardan duman böyle geliyordu, buraya 

doğru bir miktar duman geliyordu ama çok kesif bir duman değildi, biz o dumann içinde 

rahatça çalşabildik ve buradan insanlar, A ve H panosundakileri tahliyeye başladk. Bu 

tahliye aşağ yukar yirmi dört saat yani gece üç sularna kadar sürdü. Buradan 

alnabilecek kimse kalmad, buralarda, tabii, sağdan soldan bu ksmda cenazeler vard. 

Daha sonra biz gene gece vardiyasndaydk, tahminim kalan 17 kişiden söz ediliyordu, 

artk tahlisiye ekipleriyle bu bölgede kalan 17 kişiyi almamz bekleniyordu ama biz ne 

kadar hareketlendikse de şuradan çkan –tabii temiz hava buradan geliyor, duman 

buradan, bu iki galeriden çkyor- rüzgârn da ters etkisiyle buradan çkan duman hava 

girişten girmeye başlad. 200 ppm monoksit arkamzda, srtmzda. 

Biz hiçbir şekilde riske atamadk kurtarma ekiplerini bu aşamada ve orada bir 

heyet oluşturduk, o heyette yine işte İşletme Müdürü Akn Çelik de vard, diğer Soma 

Kömür çalşanlar vard, bu havann ilk durumuna getirilmesi konuşuldu ve bu şekilde yine 

Soma Kömür yetkililerinin talimatyla perşembe günü artk… 

İki gün sonra. Yani, ilk bir günde çkarld, ertesi gün bir gün kadar bir şey 

yaplamad ve daha sonra hava ilk durumuna getirildi. Amaç şuydu: Bu havay tekrar 

buradan girmek ve buradan bu ksma ulaşmak, o amaçla hava ilk durumuna getirildi ve 

tekrar buradan girdiğimizde bu yangnn yaklaşk şu bölgelere kadar geldiğini gördük.  

Evet, bu galeri yangn, bant yangn şeklinde. 

Hava ters çevrildiği için artk bu tarafa doğru yürümüyordu, terse doğru gitmiş 
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ama yanacak da bir şey kalmamş doğru dürüst. Yani, bant yangn; bant bitmiş, tabii, 

etrafta, sağda solda, orada, bütün her yerde şeyler vard, ufak tefek alevler yani korlar 

vard. Onlar söndüre söndüre biz buraya ulaştk.  

 Şimdi, burada eski baraj ağzlar var şuralarda, şuralarda eski baraj ağzlar 

var, bu yol üzerinde. İşte, bakn birisi şu. Şimdi, bu baraj ağzlarnda -tabii, bunlar tahta 

barajlar, arkas külle doldurulmuş var sayyoruz, etraf kömür- bunlarda dumanlar vard. 

Yani, biz bunlar söndürdük, kolay söndürdük, ilerledik. 

Şimdi, galeri yanmş, o barajn ağzn da yakmş. 

Tabii, barajn ağzndaki yangn. Kolay söndürdük yani o barajn arkasnda bir 

yangn olmadğn gösteriyor. Ancak şu 1 no.lu işaretlediğimiz yer, buras da galerinin 

altna doğru devam ediyor.  

Evet, şu A panosuna şiltleri geçirmişler buradan ve daha sonra da buradan C 

panosuna doğru devam etmişler.  

Evet. Şuradan şuraya doğru inmişler, A panosuna doğru inmişler.  

6’ya doğru, doğru, evet, şu. 

Burada müthiş bir yangn vard yani bu yangn farklyd. 

1 numarada müthiş bir yangn vard. Ben 16/24 vardiyasndaydm. Biz 

vardiyalara dağldk İmbat’n 3 müdürü olarak. Oraya dikkat çektik yani felaket su verdik, 

sönmüyor. Yani, hani yangn bayağ bir şey yaptk ama… 

Biraz, sanki, evet, o imaj vard. 

Tabii, bandn, bant lastiğinin yanmas. 

Bütün plastik kablolarn, hepsinin soyulmuş olmas. 

Dşnda veya diğer baraj ağzlarnda… 

Şimdi, orada da bir baraj var efendim, orada da bir baraj ağz var güya ama 

diğer baraj ağzlarndan biraz farklyd, çok aşr bir alev vard ve biz bunu bildirdik, 

yukarya bildirdik ve gelecek olan vardiyadaki bizim İşletme Müdürümüz Yavuz Bey geldi, 

kül konusunda çok tecrübeli teknik elemanlarla geldi ve oraya sabaha kadar kül verdi. 

Yani, kül enjekte etti ve oradaki yangn soğutuldu.  

İlk, perşembe günü artk, perşembe, cuma. 
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sonrasnda: Burada hiçbir şekilde kurtarma çalşmas yaplamazd, hiçbir şekilde. 

Buradan işçileri tahliye etmek yani 1.000 metrelik mesafeden oksijenli ferdî kurtarclarla 

da tahliye etmek mümkün değildi. Bu havann ters çevrilme kararnn ne kadar doğru 

olduğuna bir kant olarak size sunuyorum efendim. 

Daha sonra, bunun peşinde havay ters çevirdikten sonra Yavuz Bey ve İsmail 

Adal’nn yukarya gelmesi, bu tahlisiyecilerin buraya ulaşmas epey bir vakit ald. 17.40-

17.45 sularnda hava terse yöne çevrildi, üfleyici hâle getirildi. Buradan hava ters verildi 

ve buradan bir süre sonra duman çkt. Bizler de, kurtarma ekipleri de bu temiz havayla 

birlikte buraya doğru girmeye başladk ve bu S panolarna ulaştk. Burada tabii vefat eden 

kişiler ve kurtarlan kişiler oldu.  

Daha sonrasnda buralar tahliye edilirken de bu nefeslikten bu A ve H panolarna 

inilmeye başland. Oralarda, tabii, hâlâ bir miktar duman vard çünkü buradaki şu 4’nolu 

U3 bölgesindeki şu kaplardan kaçak vard, kaplardan duman böyle geliyordu, buraya 

doğru bir miktar duman geliyordu ama çok kesif bir duman değildi, biz o dumann içinde 

rahatça çalşabildik ve buradan insanlar, A ve H panosundakileri tahliyeye başladk. Bu 

tahliye aşağ yukar yirmi dört saat yani gece üç sularna kadar sürdü. Buradan 

alnabilecek kimse kalmad, buralarda, tabii, sağdan soldan bu ksmda cenazeler vard. 

Daha sonra biz gene gece vardiyasndaydk, tahminim kalan 17 kişiden söz ediliyordu, 

artk tahlisiye ekipleriyle bu bölgede kalan 17 kişiyi almamz bekleniyordu ama biz ne 

kadar hareketlendikse de şuradan çkan –tabii temiz hava buradan geliyor, duman 

buradan, bu iki galeriden çkyor- rüzgârn da ters etkisiyle buradan çkan duman hava 

girişten girmeye başlad. 200 ppm monoksit arkamzda, srtmzda. 

Biz hiçbir şekilde riske atamadk kurtarma ekiplerini bu aşamada ve orada bir 

heyet oluşturduk, o heyette yine işte İşletme Müdürü Akn Çelik de vard, diğer Soma 

Kömür çalşanlar vard, bu havann ilk durumuna getirilmesi konuşuldu ve bu şekilde yine 

Soma Kömür yetkililerinin talimatyla perşembe günü artk… 

İki gün sonra. Yani, ilk bir günde çkarld, ertesi gün bir gün kadar bir şey 

yaplamad ve daha sonra hava ilk durumuna getirildi. Amaç şuydu: Bu havay tekrar 

buradan girmek ve buradan bu ksma ulaşmak, o amaçla hava ilk durumuna getirildi ve 

tekrar buradan girdiğimizde bu yangnn yaklaşk şu bölgelere kadar geldiğini gördük.  

Evet, bu galeri yangn, bant yangn şeklinde. 

Hava ters çevrildiği için artk bu tarafa doğru yürümüyordu, terse doğru gitmiş 
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3’üncü gün ayn zamanda. 

Tabii, tabii. Şimdi, ama tersine dönüyoruz ya artk yani soğuta soğuta geldiğimiz 

için her tarafta… Yanmş bir galeriden söz ediyoruz, snmş. 

 Sönmüştü derken, efendim yani sağda solda mutlaka bu 400 metrelik -bu tarafa 

da geçtik- her tarafta illa kor vard. Yani, galeri yanmş da tamamen sönmüş değil yani 

orada burada yanan kamalar, kömürler yol boyunca hep vard. 

 Biz, tabii, yer altnda konuştuk, yer altnda yoktu Ramazan Bey. Doğru, ama 

çktğmzda vard. Çünkü konuşma yer altnda oldu. Ben ondan demin bahsettim. Yer 

altnda… Çünkü bakyorsunuz temiz hava girişinden dumanla karşlaşyorsunuz.  

Evet, Ramazan Bey oradayd. 

Yani o verdi ama orada da sorun şeydi, daha da gecikmesinin en önemli 

nedenlerinden birisi 5 kişinin içeride olmasyd.  

Evet. Şurada 5 kişinin olduğunu Ramazan Doğru telefonla öğrendiğini bize 

söyledi, biz de bunlarn hayatn riske atmamak için… Çünkü şu gördüğünüz tamamen 

kesif duman kapl şey… 

 Ve daha sonra, savclk temmuz aynda beni tahlisiye bilirkişisi olarak 

görevlendirdi yer altnda ve bu bilirkişi heyetini ocakta tespit yaptrabilmek için ocağ 

açmakla görevlendirdi. 

Tabii, ben vardm sadece zaten. 

Tabii ki yer altndaki sorumlu bendim yani bilirkişi heyetini yer altna sokmakla 

görevliydim ben.  

Bilirkişi heyetiyle beraber indik, burann göçmüş olduğunu gördük yani insanlar 

kurtardğmz bu 3 no.lu noktann göçmüş olduğunu gördük. Yani, insanlarn çktğ yerin 

göçmüş olduğunu tespit ettik. Orada onlar özellikle kömür aradlar yani dediğiniz gibi 

orada kömür var m diye, orada kömür olmadğn, daha önce de konuşmuştuk, oralarda 

kömür yok, kömür burada taban ksmlarnda kalyor diye gördüler ve buradan şu temiz, 

mavi ksma doğru gittik, mavi ksma doğru bir bağlant yani şu mavi ksma doğru kaplar 

vard burada buraya doğru geçtik, şu S panolarna giden şu noktaya kadar geldik.  

Evet. Bu noktada yine aşağdan duman geldiğini gördük bilirkişi heyetiyle. 

Evet, şu gördüğünüz hava akm doğrultusunda. Ama, bu nokta yani bu duman 
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gelen nokta, buradan m, daha aşağndan m… Yani, bu noktadan, şu mavi ile pembenin 

birleştiği noktadan aşağda olduğu ama nereden geldiği meçhul duman geldiğini temmuz 

aynda gördük ve daha da başka bir yere bilirkişiler gidemediler. 

Şurada var efendim, ben onu özellikle koydum, şuna koydum.. 

Şuras yani U3 trafo bölgesi buras. Burada bir bağlant yapmşlar ve buraya 

trafo koymuşlar anladğm kadaryla.  

Evet, taş. 

Şimdi, topuk nedir? Şuraya kadar kömür tabanda gelmiş olabilir ama burada taş 

giriyor. 

Şimdi, bu hazrlklar genel olarak kömürün tavannda sürülmüş ve burada üretim 

yaplmş bu noktaya kadar, burada üretim yaplmş bu noktaya kadar, şu alan, şu kalan 

noktaya “topuk” deniyor. 

Bu da işte şu topukta kalan ksm dedikleri bu.  

Tabii, aynen, böyle bu devam ediyor, bu topuk devam ediyor.  

Onlarn gösterdiği yer, yangn çkt denen yer buras.  

Sadece şu noktada gördüler yani şu noktaya ulaşt. Yani, duman geldiğini gördük 

ama buradan m geliyor, buradan m… 

Aşağya inemedik. 

4’ün üzerinde. 

Şurann göçmüş olduğunu gördük. 

Buradan, şu kaplar vard burada, kaplar geçerek şu noktaya geldik ve bu 

noktada aşağdan duman geldiğini gördük. Aşağdan geliyordu. 

 Önce şeyi söyleyeyim, Soma havzasnda belli başl kaz yöntemi ateşlemedir, 

delme-patlatmadr. Bilirkişi bunu vurgulamş diyor ki: “Delme ve patlatmadan, 

ateşlemeden sonra beş on dakika için de yükselir ve aşağya düşer monoksit miktar.” 

Bunu vurgulamş, ancak bu sensörlerin değerlerini alrken bunlarn ağrlkl ortalamasn 

aldrmş bilgisayara. Yani, şimdi, bakn, şurada, diyelim ki 400-500’leri bulan ateşleme 

sonucu çkan karbonmonoksit var, inmiş, şu seviyelere inmiş. Yani, bizim için geçerli olan 

şu seviyedir. Yani, bu seviye nedir? İşte, şunu 0 kabul edin, bunu 100 edin, bu 50’nin 
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3’üncü gün ayn zamanda. 

Tabii, tabii. Şimdi, ama tersine dönüyoruz ya artk yani soğuta soğuta geldiğimiz 

için her tarafta… Yanmş bir galeriden söz ediyoruz, snmş. 

 Sönmüştü derken, efendim yani sağda solda mutlaka bu 400 metrelik -bu tarafa 

da geçtik- her tarafta illa kor vard. Yani, galeri yanmş da tamamen sönmüş değil yani 

orada burada yanan kamalar, kömürler yol boyunca hep vard. 

 Biz, tabii, yer altnda konuştuk, yer altnda yoktu Ramazan Bey. Doğru, ama 

çktğmzda vard. Çünkü konuşma yer altnda oldu. Ben ondan demin bahsettim. Yer 

altnda… Çünkü bakyorsunuz temiz hava girişinden dumanla karşlaşyorsunuz.  

Evet, Ramazan Bey oradayd. 

Yani o verdi ama orada da sorun şeydi, daha da gecikmesinin en önemli 

nedenlerinden birisi 5 kişinin içeride olmasyd.  

Evet. Şurada 5 kişinin olduğunu Ramazan Doğru telefonla öğrendiğini bize 

söyledi, biz de bunlarn hayatn riske atmamak için… Çünkü şu gördüğünüz tamamen 

kesif duman kapl şey… 

 Ve daha sonra, savclk temmuz aynda beni tahlisiye bilirkişisi olarak 

görevlendirdi yer altnda ve bu bilirkişi heyetini ocakta tespit yaptrabilmek için ocağ 

açmakla görevlendirdi. 

Tabii, ben vardm sadece zaten. 

Tabii ki yer altndaki sorumlu bendim yani bilirkişi heyetini yer altna sokmakla 

görevliydim ben.  

Bilirkişi heyetiyle beraber indik, burann göçmüş olduğunu gördük yani insanlar 

kurtardğmz bu 3 no.lu noktann göçmüş olduğunu gördük. Yani, insanlarn çktğ yerin 

göçmüş olduğunu tespit ettik. Orada onlar özellikle kömür aradlar yani dediğiniz gibi 

orada kömür var m diye, orada kömür olmadğn, daha önce de konuşmuştuk, oralarda 

kömür yok, kömür burada taban ksmlarnda kalyor diye gördüler ve buradan şu temiz, 

mavi ksma doğru gittik, mavi ksma doğru bir bağlant yani şu mavi ksma doğru kaplar 

vard burada buraya doğru geçtik, şu S panolarna giden şu noktaya kadar geldik.  

Evet. Bu noktada yine aşağdan duman geldiğini gördük bilirkişi heyetiyle. 

Evet, şu gördüğünüz hava akm doğrultusunda. Ama, bu nokta yani bu duman 



‒ 437 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
434 

3’üncü gün ayn zamanda. 

Tabii, tabii. Şimdi, ama tersine dönüyoruz ya artk yani soğuta soğuta geldiğimiz 

için her tarafta… Yanmş bir galeriden söz ediyoruz, snmş. 

 Sönmüştü derken, efendim yani sağda solda mutlaka bu 400 metrelik -bu tarafa 

da geçtik- her tarafta illa kor vard. Yani, galeri yanmş da tamamen sönmüş değil yani 

orada burada yanan kamalar, kömürler yol boyunca hep vard. 

 Biz, tabii, yer altnda konuştuk, yer altnda yoktu Ramazan Bey. Doğru, ama 

çktğmzda vard. Çünkü konuşma yer altnda oldu. Ben ondan demin bahsettim. Yer 

altnda… Çünkü bakyorsunuz temiz hava girişinden dumanla karşlaşyorsunuz.  

Evet, Ramazan Bey oradayd. 

Yani o verdi ama orada da sorun şeydi, daha da gecikmesinin en önemli 

nedenlerinden birisi 5 kişinin içeride olmasyd.  

Evet. Şurada 5 kişinin olduğunu Ramazan Doğru telefonla öğrendiğini bize 

söyledi, biz de bunlarn hayatn riske atmamak için… Çünkü şu gördüğünüz tamamen 

kesif duman kapl şey… 

 Ve daha sonra, savclk temmuz aynda beni tahlisiye bilirkişisi olarak 

görevlendirdi yer altnda ve bu bilirkişi heyetini ocakta tespit yaptrabilmek için ocağ 

açmakla görevlendirdi. 

Tabii, ben vardm sadece zaten. 

Tabii ki yer altndaki sorumlu bendim yani bilirkişi heyetini yer altna sokmakla 

görevliydim ben.  

Bilirkişi heyetiyle beraber indik, burann göçmüş olduğunu gördük yani insanlar 

kurtardğmz bu 3 no.lu noktann göçmüş olduğunu gördük. Yani, insanlarn çktğ yerin 

göçmüş olduğunu tespit ettik. Orada onlar özellikle kömür aradlar yani dediğiniz gibi 

orada kömür var m diye, orada kömür olmadğn, daha önce de konuşmuştuk, oralarda 

kömür yok, kömür burada taban ksmlarnda kalyor diye gördüler ve buradan şu temiz, 

mavi ksma doğru gittik, mavi ksma doğru bir bağlant yani şu mavi ksma doğru kaplar 

vard burada buraya doğru geçtik, şu S panolarna giden şu noktaya kadar geldik.  

Evet. Bu noktada yine aşağdan duman geldiğini gördük bilirkişi heyetiyle. 

Evet, şu gördüğünüz hava akm doğrultusunda. Ama, bu nokta yani bu duman 
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gelen nokta, buradan m, daha aşağndan m… Yani, bu noktadan, şu mavi ile pembenin 

birleştiği noktadan aşağda olduğu ama nereden geldiği meçhul duman geldiğini temmuz 

aynda gördük ve daha da başka bir yere bilirkişiler gidemediler. 

Şurada var efendim, ben onu özellikle koydum, şuna koydum.. 

Şuras yani U3 trafo bölgesi buras. Burada bir bağlant yapmşlar ve buraya 

trafo koymuşlar anladğm kadaryla.  

Evet, taş. 

Şimdi, topuk nedir? Şuraya kadar kömür tabanda gelmiş olabilir ama burada taş 

giriyor. 

Şimdi, bu hazrlklar genel olarak kömürün tavannda sürülmüş ve burada üretim 

yaplmş bu noktaya kadar, burada üretim yaplmş bu noktaya kadar, şu alan, şu kalan 

noktaya “topuk” deniyor. 

Bu da işte şu topukta kalan ksm dedikleri bu.  

Tabii, aynen, böyle bu devam ediyor, bu topuk devam ediyor.  

Onlarn gösterdiği yer, yangn çkt denen yer buras.  

Sadece şu noktada gördüler yani şu noktaya ulaşt. Yani, duman geldiğini gördük 

ama buradan m geliyor, buradan m… 

Aşağya inemedik. 

4’ün üzerinde. 

Şurann göçmüş olduğunu gördük. 

Buradan, şu kaplar vard burada, kaplar geçerek şu noktaya geldik ve bu 

noktada aşağdan duman geldiğini gördük. Aşağdan geliyordu. 

 Önce şeyi söyleyeyim, Soma havzasnda belli başl kaz yöntemi ateşlemedir, 

delme-patlatmadr. Bilirkişi bunu vurgulamş diyor ki: “Delme ve patlatmadan, 

ateşlemeden sonra beş on dakika için de yükselir ve aşağya düşer monoksit miktar.” 

Bunu vurgulamş, ancak bu sensörlerin değerlerini alrken bunlarn ağrlkl ortalamasn 

aldrmş bilgisayara. Yani, şimdi, bakn, şurada, diyelim ki 400-500’leri bulan ateşleme 

sonucu çkan karbonmonoksit var, inmiş, şu seviyelere inmiş. Yani, bizim için geçerli olan 

şu seviyedir. Yani, bu seviye nedir? İşte, şunu 0 kabul edin, bunu 100 edin, bu 50’nin 
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3’üncü gün ayn zamanda. 

Tabii, tabii. Şimdi, ama tersine dönüyoruz ya artk yani soğuta soğuta geldiğimiz 

için her tarafta… Yanmş bir galeriden söz ediyoruz, snmş. 

 Sönmüştü derken, efendim yani sağda solda mutlaka bu 400 metrelik -bu tarafa 

da geçtik- her tarafta illa kor vard. Yani, galeri yanmş da tamamen sönmüş değil yani 

orada burada yanan kamalar, kömürler yol boyunca hep vard. 

 Biz, tabii, yer altnda konuştuk, yer altnda yoktu Ramazan Bey. Doğru, ama 

çktğmzda vard. Çünkü konuşma yer altnda oldu. Ben ondan demin bahsettim. Yer 

altnda… Çünkü bakyorsunuz temiz hava girişinden dumanla karşlaşyorsunuz.  

Evet, Ramazan Bey oradayd. 

Yani o verdi ama orada da sorun şeydi, daha da gecikmesinin en önemli 

nedenlerinden birisi 5 kişinin içeride olmasyd.  

Evet. Şurada 5 kişinin olduğunu Ramazan Doğru telefonla öğrendiğini bize 

söyledi, biz de bunlarn hayatn riske atmamak için… Çünkü şu gördüğünüz tamamen 

kesif duman kapl şey… 

 Ve daha sonra, savclk temmuz aynda beni tahlisiye bilirkişisi olarak 

görevlendirdi yer altnda ve bu bilirkişi heyetini ocakta tespit yaptrabilmek için ocağ 

açmakla görevlendirdi. 

Tabii, ben vardm sadece zaten. 

Tabii ki yer altndaki sorumlu bendim yani bilirkişi heyetini yer altna sokmakla 

görevliydim ben.  

Bilirkişi heyetiyle beraber indik, burann göçmüş olduğunu gördük yani insanlar 

kurtardğmz bu 3 no.lu noktann göçmüş olduğunu gördük. Yani, insanlarn çktğ yerin 

göçmüş olduğunu tespit ettik. Orada onlar özellikle kömür aradlar yani dediğiniz gibi 

orada kömür var m diye, orada kömür olmadğn, daha önce de konuşmuştuk, oralarda 

kömür yok, kömür burada taban ksmlarnda kalyor diye gördüler ve buradan şu temiz, 

mavi ksma doğru gittik, mavi ksma doğru bir bağlant yani şu mavi ksma doğru kaplar 

vard burada buraya doğru geçtik, şu S panolarna giden şu noktaya kadar geldik.  

Evet. Bu noktada yine aşağdan duman geldiğini gördük bilirkişi heyetiyle. 

Evet, şu gördüğünüz hava akm doğrultusunda. Ama, bu nokta yani bu duman 
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altnda yani 20 falandr bu. Yani, bunu baz almas lazmd. Diyecekti ki: “Bu, ateşleme 

dşnda yaplan şey, bu sensörde, bu panoda problem ben görmüyorum.” Nereden aldysa 

onu bilmiyorum. Bütün sensörler, grafikler böyle ama bilirkişi ne yapmş? Ağrlkl 

ortalamay alnca, bunlarn ağrlkl ortalamasn alnca hepsi 50’nin üzerinde çkar, 

yanlş yapmş. 

Çok sayda grafik var yani bunun gibi hepsi. Yani hepsinde böyle inme, iniş, 

çkşlar var.  

Kazann olduğu gün herhangi bir sensör, nerede olduğunu bilmiyorum yani hangi 

sensör olduğunu bilmiyorum. 

Bunun anlam, yine ateşlemeler sonrasndaki bu pikler diye gördüğünüz 

karbonmonoksit ateşleme sonras artmş ancak o ateşlemeler arasndaki vardiya 

aralarnda, ateşleme yaplmayan yerlerdeki baz alnmas gereken değerler bunlardr. Yani, 

bu ateşleme yaplmadğnda bu kaça kadar düşüyor? Buna bakarsanz, işte burada da 40-

50 civarnda, 50’nin altnda gibi gözüküyor. 

Bu 1’inci tahrik grubu, 2’nci tahrik grubu da burada. Şimdi, buradaki şaltercinin 

bir ifadesi var, o da, 2-3’üncü defa ‘start’a basyor, çalşmyor, basyor çalşmyor.  

3’üncü defa bastğnda da burada açk alev görüyor, aşağda bir şey görüyor. 

Ama, şunu şey yapaym, bütün ifadelerden sadece bu ifadenin üzerine gidersek…. Burann 

altnda, o demin yangnn olduğunu bahsettiğim yer bu A panosuna bağl. Bu A 

panosundan buraya bir bağlant var, şuraya bir bağlant var, şuradan bir bağlant var. Bu, 

tahrik grubunun altndan geçiyor.  

Yani, şu tahrik grubunun altndan geçen bir… 

Şimdi, şöyle düşünelim: Hava hz düşük, hava yok, yani şurada çok az bir hava 

var. Burada bir cep var, bu cep ana hava akmnn olmadğ bir cep. Yani, o cep demek, 

ana hava akmn görmüyor, ana hava akmnn yalamadğ, temizlemediği bir cep.  

Evet.  

Altnda eski bir galeri var, çok fazla kot fark yok ve en gazl panoyla bağlants 

var. Burada metan parlama ihtimalî var. Yani, burada szan gazlarn… “Patlama” 

demiyorum bakn, “patlama” demiyorum. Bu, 3,5, 4,5 arasnda bildiğiniz gibi bu metan 

parlama yapar ve çok kuvvetli parlama yapar yani insan da öldürür yaknndaysanz ve 

ölümler olmuştur o şekilde de. İnfilak yapmaz. 
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Hayr, hayr, infilak yok, böyle bir alev, bir yalaz, bir parlama yapar. 

O şeye bağl efendim, buradaki cebin hacmine yani bu metann burada ne kadar 

bir hacim kapladğna bağl.  

Var tabii, motor var burada.  

Her zaman var, her zaman o ihtimal vardr, en ex-proof motor da olsa onlarn 

çalşma aralklar, yani tüzüğümüze göre, yüzde 1,5’tur.  

Evet, öyle bir ifade var.  

Şimdi havann da az geçtiği yerlerde bu elektrik motorlar, rediktörler veya hava 

azsa ortam felaket strlar. Yani, şimdi, tabii, buradaki s sensörüyle ilgili de baz 

iddialar var yani ocak ikliminin sndğ ama oradaki rakamlar bulmas ocak ikliminin 

mümkün değil. Eğer bir ocak yangn o rakamlara ulaşmşsa olay zaten bitmiştir. Yani, o 

rakamlara gelmeden önce, o ocak ss o kadar snmadan önce mutlaka monoksit olarak 

buhar ortam olur. 

Ben, tabii, o işletme adna şu anda değil, sadece mesleğimiz adna, şu olayn 

aydnlatlmas adna konuşursam ben onda öyle bir ihtimal gerçekten görmüyorum ama 

onu hava miktarna bağlyorum. Hava azsa onca işçinin çalştğ, onca elektrikli aletin, 

ünitenin, kablonun bulunduğu yerde, makinenin bulunduğu yerde iklime bağl olarak da, 

şimdi kştan çklmş, bir ilkbahara gelinmiş, havalar snmş tabii ki ayn kşnki iklimi 

olmaz. Eğer, yani biraz da havayla soğutacağz ocağ yani az havayla çalşlmaz yani 

hiçbir şekilde. 

Yani yok, olay tabanda oluyor, yani kzşma da olsa kömür tabanda çünkü, kömür 

tabanda. Yani kömür tabanda olduğundan, yani olayn bütünüyle hani projeye falan 

girecek değilim. 

Ama, benim de burada anlatmaya çalştğm bu 6 no.lu noktann… 

…bu havann az geçtiği, karş kenarn altndan geçtiği ve dolaysyla oray 

tasmana uğrattğ yani orayla irtibat sağlamş olabilir yani mevzi ksmi bir tasman. Bu da 

bir tasman sonuçta 

Çok yerde bu var. Şimdi, bu işçi ifadelerinde hep belli oluyor yani S3 panolarnda 

da var yani snmalar… Şimd,i bu son derece yangna elverişli bir kömür. Şimdi, bununla 

ilgili mücadele yöntemleri, işte belli başl kül uygulamalar… 
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altnda yani 20 falandr bu. Yani, bunu baz almas lazmd. Diyecekti ki: “Bu, ateşleme 

dşnda yaplan şey, bu sensörde, bu panoda problem ben görmüyorum.” Nereden aldysa 

onu bilmiyorum. Bütün sensörler, grafikler böyle ama bilirkişi ne yapmş? Ağrlkl 

ortalamay alnca, bunlarn ağrlkl ortalamasn alnca hepsi 50’nin üzerinde çkar, 

yanlş yapmş. 

Çok sayda grafik var yani bunun gibi hepsi. Yani hepsinde böyle inme, iniş, 

çkşlar var.  

Kazann olduğu gün herhangi bir sensör, nerede olduğunu bilmiyorum yani hangi 

sensör olduğunu bilmiyorum. 

Bunun anlam, yine ateşlemeler sonrasndaki bu pikler diye gördüğünüz 

karbonmonoksit ateşleme sonras artmş ancak o ateşlemeler arasndaki vardiya 

aralarnda, ateşleme yaplmayan yerlerdeki baz alnmas gereken değerler bunlardr. Yani, 

bu ateşleme yaplmadğnda bu kaça kadar düşüyor? Buna bakarsanz, işte burada da 40-

50 civarnda, 50’nin altnda gibi gözüküyor. 

Bu 1’inci tahrik grubu, 2’nci tahrik grubu da burada. Şimdi, buradaki şaltercinin 

bir ifadesi var, o da, 2-3’üncü defa ‘start’a basyor, çalşmyor, basyor çalşmyor.  

3’üncü defa bastğnda da burada açk alev görüyor, aşağda bir şey görüyor. 

Ama, şunu şey yapaym, bütün ifadelerden sadece bu ifadenin üzerine gidersek…. Burann 

altnda, o demin yangnn olduğunu bahsettiğim yer bu A panosuna bağl. Bu A 

panosundan buraya bir bağlant var, şuraya bir bağlant var, şuradan bir bağlant var. Bu, 

tahrik grubunun altndan geçiyor.  

Yani, şu tahrik grubunun altndan geçen bir… 

Şimdi, şöyle düşünelim: Hava hz düşük, hava yok, yani şurada çok az bir hava 

var. Burada bir cep var, bu cep ana hava akmnn olmadğ bir cep. Yani, o cep demek, 

ana hava akmn görmüyor, ana hava akmnn yalamadğ, temizlemediği bir cep.  

Evet.  

Altnda eski bir galeri var, çok fazla kot fark yok ve en gazl panoyla bağlants 

var. Burada metan parlama ihtimalî var. Yani, burada szan gazlarn… “Patlama” 

demiyorum bakn, “patlama” demiyorum. Bu, 3,5, 4,5 arasnda bildiğiniz gibi bu metan 

parlama yapar ve çok kuvvetli parlama yapar yani insan da öldürür yaknndaysanz ve 

ölümler olmuştur o şekilde de. İnfilak yapmaz. 
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Hayr, hayr, infilak yok, böyle bir alev, bir yalaz, bir parlama yapar. 

O şeye bağl efendim, buradaki cebin hacmine yani bu metann burada ne kadar 

bir hacim kapladğna bağl.  

Var tabii, motor var burada.  

Her zaman var, her zaman o ihtimal vardr, en ex-proof motor da olsa onlarn 

çalşma aralklar, yani tüzüğümüze göre, yüzde 1,5’tur.  

Evet, öyle bir ifade var.  

Şimdi havann da az geçtiği yerlerde bu elektrik motorlar, rediktörler veya hava 

azsa ortam felaket strlar. Yani, şimdi, tabii, buradaki s sensörüyle ilgili de baz 

iddialar var yani ocak ikliminin sndğ ama oradaki rakamlar bulmas ocak ikliminin 

mümkün değil. Eğer bir ocak yangn o rakamlara ulaşmşsa olay zaten bitmiştir. Yani, o 

rakamlara gelmeden önce, o ocak ss o kadar snmadan önce mutlaka monoksit olarak 

buhar ortam olur. 

Ben, tabii, o işletme adna şu anda değil, sadece mesleğimiz adna, şu olayn 

aydnlatlmas adna konuşursam ben onda öyle bir ihtimal gerçekten görmüyorum ama 

onu hava miktarna bağlyorum. Hava azsa onca işçinin çalştğ, onca elektrikli aletin, 

ünitenin, kablonun bulunduğu yerde, makinenin bulunduğu yerde iklime bağl olarak da, 

şimdi kştan çklmş, bir ilkbahara gelinmiş, havalar snmş tabii ki ayn kşnki iklimi 

olmaz. Eğer, yani biraz da havayla soğutacağz ocağ yani az havayla çalşlmaz yani 

hiçbir şekilde. 

Yani yok, olay tabanda oluyor, yani kzşma da olsa kömür tabanda çünkü, kömür 

tabanda. Yani kömür tabanda olduğundan, yani olayn bütünüyle hani projeye falan 

girecek değilim. 

Ama, benim de burada anlatmaya çalştğm bu 6 no.lu noktann… 

…bu havann az geçtiği, karş kenarn altndan geçtiği ve dolaysyla oray 

tasmana uğrattğ yani orayla irtibat sağlamş olabilir yani mevzi ksmi bir tasman. Bu da 

bir tasman sonuçta 

Çok yerde bu var. Şimdi, bu işçi ifadelerinde hep belli oluyor yani S3 panolarnda 

da var yani snmalar… Şimd,i bu son derece yangna elverişli bir kömür. Şimdi, bununla 

ilgili mücadele yöntemleri, işte belli başl kül uygulamalar… 
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Şura m? 

Şimdi, bu mevzi snmalar her yerde olur. Burada benim söylemek istediğim 

şuydu: Bu olayda da kurtarma çalşmalar devam ederken bu A2 panosunun ki üstelik yani 

bu A panosundan dolay metanl pano üst taban yolunda açk alevli yangn çkt -belki 

kaytlarnzda vardr- açk alevli yangn çkt burada. Bu hiç ilgili olmayan yani genel 

yangnla ilgisi olmayan…  

Son günlerde, cuma günü falan. Açk alevli yangn çkt burada yani tam bu üst 

taban yolunda, A2 panosunun üst taban yolunda yani mevzu değil. Yok eski değil, yeni 

pano bu, bu yeni mekanize bir alan. Üst taban yolunda. Üst taban yolunda tam nefesliğe 

yakn bir yerde, burada açk alevli yangn çkt yani aklmz çkt yani çünkü hem kurtarma 

çalşmalar devam ediyor hem de metanl bir pano. Tabii tabii. Söndürüldü, falan filan, 

uğraşld. 

Alabilirsiniz yani, o da benim kadar biliyor. Oluyor yani bu snmalar sürekli 

olur.” 

Işklar İşletmesinde Maden Mühendisi ve İş Güvenliği Uzman Ali Haydar 

SAKİK’in ifadeleri: 

“O gün, olayn olduğu gün, 13 Maysta Işklar İşletmesinde uzman olarak 

çalşmaktaydk o zaman. Haberimiz olduğunda ulaşmamz dörde çeyrek kala civaryd. 

Ben şu gördüğünüz, yeni yol diye tarif ettiğimiz, ocaktan girip buraya geldiğimde dört, 

dört buçuk civarndayd. Buraya geldiğimde şu ksmda dumanlarn olduğunu…2 no.lu. 

Benim geldiğimde duman vard. Şu ksmlarda duman yoktu (1 nolu bölge) İrtibatn (2 nolu 

rekup’n) buradan aşağya doğru ve bu taraf komple duman içindeydi. Ben Aygün 

Bey’den sonra geldim. Benim geldiğimde Gökalp Bey, Yavuz Bey, Aygün Bey, İsmail Bey, 

Ertan Bey oradayd. 

Burada Gökalp Bey, İsmail Bey, Yavuz Bey’le görüşülüp havalandrmann terse 

çevrilmesi gerektiğiyle ilgili fikir birliğine vardk. Yer üstü tesisine de -o günkü Işklar 

İşletme Müdürü Haluk Evinç Bey vard- yer üstüne haber verildi, fanlarn çevrilmesi için 

hazrlklara başland. Bu esnada, çevirmeden önce şu yollardaki bütün arkadaşlar tahliye 

edildi. Saat 17.30 civaryd, havalandrma terse çevrildikten sonra tahlisiye cihazlarmz 

taktk. Benden bir önceki grup olan Ertürk Beyler 340 tabir ettiğimiz şu ksma kadar 

gelmişlerdi. Onlar da tahlisiye cihazlar takarak Başkanm, buraya kadar bir ekip 

ilerlemişti (340 dan devletin nefesliğine doğru). İlk ekip onlar hem 5 kişiyi kurtarma hem 
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de şuradaki S panolarndaki durum tespitini yapmak için. 

Ben olay öğrendiğimde üçe çeyrek vard, 14.45. İzleme arad, buradan bir duman 

geldiğini, ocakta skntl bir durum olabileceğini söylediler. Oradan sonra da biz de… 

İzlemeden aradlar. 14.45’te haberimiz oldu bizim. Beş dakika, on dakika fark edebilir 

Başkanm.  

Bize yangna müdahale edildiğini, şu anda bize ihtiyaçlar olmadğ bilgisini 

aldk, kendi tertibimizi yaptktan sonra da işletmeye gittik, olayn büyüdüğünü gördük 

orada. İlk ekip buraya kadar gelmişti(1 nolu bölgeye). Daha sonra, havalandrmay ters 

çevirdikten sonra yine önünüzü göremiyordunuz o kadar yoğun bir duman vard ki. 

Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben farkl bir işletmedeyim, Işklar İşletmesinde, dün 

bulunduysanz, o ocaktaydm. Tertibimizi yaptktan sonra üçü on geçe gibi tekrar arandk, 

tahlisiye ekipleriyle birlikte Eynez’e gelmemiz söylendi. Burada kurtarma çalşmalarna 

başlayabilmek için havalandrma çevrildikten sonra gözümüzün önünü göremediğimiz için 

bir müddet beklemek zorunda kaldk. Havalandrma terse çevrildikten sonra, seyreldikten 

sonra buradan aşağya doğru inmeye başladğmzda ilk etapta şuradaki vefat eden 

arkadaşlar ve bant boyunda vefat eden arkadaşlar gördük.  

Burada, kurtarma esnasnda, her ne kadar hava terse çevrilmiş olsa da buradaki 

monoksit değerleri biz maske taktğmz için kapal devre solunum cihazlaryla 500 ppm’in 

üzerinde, oksijen de 17 seviyelerindeydi. Buradan tekrar yukarya doğru çkmaya 

başladğmzda diğer tahlisiye ekiplerini gördük, bu ksmlarda oksijen ve monoksitin 

düşmüş olduğunu, monoksitin düşmüş olduğunu derken, bu yasal snrn altnda değildi, 

yine 80 ile 100 ppm arasnda monoksit vard ama o esnada gözünüz bir şey görmediği 

için… 

Şimdi, Sayn Başkanm, buradan yangn geldikten sonra şuraya kadar ulaşmak 

için yaklaşk 1.300-1.400 metre mesafe var.  

Burada havay terse çevirseniz bile en uç noktada monoksitle birlikte havay 

tekrar çevirdiğiniz için, burann boşalmas için bir süre geçmesi gerekiyor. O ortamn 

seyrelmesi, monoksit değerlerinin altna düşmesi bir süre geçiyor.  

Bu, hava hzna ve kesite bağl olarak değişebiliyor. O günkü fan değiştirme 

normalde on beş dakika sürüyor. Bu, havalandrmann terse çevrilme işinde karar 

alnmas gerekiyor, kolay bir karar değildi o. S panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok, A 
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de şuradaki S panolarndaki durum tespitini yapmak için. 

Ben olay öğrendiğimde üçe çeyrek vard, 14.45. İzleme arad, buradan bir duman 

geldiğini, ocakta skntl bir durum olabileceğini söylediler. Oradan sonra da biz de… 

İzlemeden aradlar. 14.45’te haberimiz oldu bizim. Beş dakika, on dakika fark edebilir 

Başkanm.  

Bize yangna müdahale edildiğini, şu anda bize ihtiyaçlar olmadğ bilgisini 

aldk, kendi tertibimizi yaptktan sonra da işletmeye gittik, olayn büyüdüğünü gördük 

orada. İlk ekip buraya kadar gelmişti(1 nolu bölgeye). Daha sonra, havalandrmay ters 

çevirdikten sonra yine önünüzü göremiyordunuz o kadar yoğun bir duman vard ki. 

Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben farkl bir işletmedeyim, Işklar İşletmesinde, dün 

bulunduysanz, o ocaktaydm. Tertibimizi yaptktan sonra üçü on geçe gibi tekrar arandk, 

tahlisiye ekipleriyle birlikte Eynez’e gelmemiz söylendi. Burada kurtarma çalşmalarna 

başlayabilmek için havalandrma çevrildikten sonra gözümüzün önünü göremediğimiz için 

bir müddet beklemek zorunda kaldk. Havalandrma terse çevrildikten sonra, seyreldikten 

sonra buradan aşağya doğru inmeye başladğmzda ilk etapta şuradaki vefat eden 

arkadaşlar ve bant boyunda vefat eden arkadaşlar gördük.  

Burada, kurtarma esnasnda, her ne kadar hava terse çevrilmiş olsa da buradaki 

monoksit değerleri biz maske taktğmz için kapal devre solunum cihazlaryla 500 ppm’in 

üzerinde, oksijen de 17 seviyelerindeydi. Buradan tekrar yukarya doğru çkmaya 

başladğmzda diğer tahlisiye ekiplerini gördük, bu ksmlarda oksijen ve monoksitin 

düşmüş olduğunu, monoksitin düşmüş olduğunu derken, bu yasal snrn altnda değildi, 

yine 80 ile 100 ppm arasnda monoksit vard ama o esnada gözünüz bir şey görmediği 

için… 

Şimdi, Sayn Başkanm, buradan yangn geldikten sonra şuraya kadar ulaşmak 

için yaklaşk 1.300-1.400 metre mesafe var.  

Burada havay terse çevirseniz bile en uç noktada monoksitle birlikte havay 

tekrar çevirdiğiniz için, burann boşalmas için bir süre geçmesi gerekiyor. O ortamn 

seyrelmesi, monoksit değerlerinin altna düşmesi bir süre geçiyor.  

Bu, hava hzna ve kesite bağl olarak değişebiliyor. O günkü fan değiştirme 

normalde on beş dakika sürüyor. Bu, havalandrmann terse çevrilme işinde karar 

alnmas gerekiyor, kolay bir karar değildi o. S panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok, A 
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Şura m? 

Şimdi, bu mevzi snmalar her yerde olur. Burada benim söylemek istediğim 

şuydu: Bu olayda da kurtarma çalşmalar devam ederken bu A2 panosunun ki üstelik yani 

bu A panosundan dolay metanl pano üst taban yolunda açk alevli yangn çkt -belki 

kaytlarnzda vardr- açk alevli yangn çkt burada. Bu hiç ilgili olmayan yani genel 

yangnla ilgisi olmayan…  

Son günlerde, cuma günü falan. Açk alevli yangn çkt burada yani tam bu üst 

taban yolunda, A2 panosunun üst taban yolunda yani mevzu değil. Yok eski değil, yeni 

pano bu, bu yeni mekanize bir alan. Üst taban yolunda. Üst taban yolunda tam nefesliğe 

yakn bir yerde, burada açk alevli yangn çkt yani aklmz çkt yani çünkü hem kurtarma 

çalşmalar devam ediyor hem de metanl bir pano. Tabii tabii. Söndürüldü, falan filan, 

uğraşld. 

Alabilirsiniz yani, o da benim kadar biliyor. Oluyor yani bu snmalar sürekli 

olur.” 

Işklar İşletmesinde Maden Mühendisi ve İş Güvenliği Uzman Ali Haydar 

SAKİK’in ifadeleri: 

“O gün, olayn olduğu gün, 13 Maysta Işklar İşletmesinde uzman olarak 

çalşmaktaydk o zaman. Haberimiz olduğunda ulaşmamz dörde çeyrek kala civaryd. 

Ben şu gördüğünüz, yeni yol diye tarif ettiğimiz, ocaktan girip buraya geldiğimde dört, 

dört buçuk civarndayd. Buraya geldiğimde şu ksmda dumanlarn olduğunu…2 no.lu. 

Benim geldiğimde duman vard. Şu ksmlarda duman yoktu (1 nolu bölge) İrtibatn (2 nolu 

rekup’n) buradan aşağya doğru ve bu taraf komple duman içindeydi. Ben Aygün 

Bey’den sonra geldim. Benim geldiğimde Gökalp Bey, Yavuz Bey, Aygün Bey, İsmail Bey, 

Ertan Bey oradayd. 

Burada Gökalp Bey, İsmail Bey, Yavuz Bey’le görüşülüp havalandrmann terse 

çevrilmesi gerektiğiyle ilgili fikir birliğine vardk. Yer üstü tesisine de -o günkü Işklar 

İşletme Müdürü Haluk Evinç Bey vard- yer üstüne haber verildi, fanlarn çevrilmesi için 

hazrlklara başland. Bu esnada, çevirmeden önce şu yollardaki bütün arkadaşlar tahliye 

edildi. Saat 17.30 civaryd, havalandrma terse çevrildikten sonra tahlisiye cihazlarmz 

taktk. Benden bir önceki grup olan Ertürk Beyler 340 tabir ettiğimiz şu ksma kadar 

gelmişlerdi. Onlar da tahlisiye cihazlar takarak Başkanm, buraya kadar bir ekip 

ilerlemişti (340 dan devletin nefesliğine doğru). İlk ekip onlar hem 5 kişiyi kurtarma hem 
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de şuradaki S panolarndaki durum tespitini yapmak için. 

Ben olay öğrendiğimde üçe çeyrek vard, 14.45. İzleme arad, buradan bir duman 

geldiğini, ocakta skntl bir durum olabileceğini söylediler. Oradan sonra da biz de… 

İzlemeden aradlar. 14.45’te haberimiz oldu bizim. Beş dakika, on dakika fark edebilir 

Başkanm.  

Bize yangna müdahale edildiğini, şu anda bize ihtiyaçlar olmadğ bilgisini 

aldk, kendi tertibimizi yaptktan sonra da işletmeye gittik, olayn büyüdüğünü gördük 

orada. İlk ekip buraya kadar gelmişti(1 nolu bölgeye). Daha sonra, havalandrmay ters 

çevirdikten sonra yine önünüzü göremiyordunuz o kadar yoğun bir duman vard ki. 

Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben farkl bir işletmedeyim, Işklar İşletmesinde, dün 

bulunduysanz, o ocaktaydm. Tertibimizi yaptktan sonra üçü on geçe gibi tekrar arandk, 

tahlisiye ekipleriyle birlikte Eynez’e gelmemiz söylendi. Burada kurtarma çalşmalarna 

başlayabilmek için havalandrma çevrildikten sonra gözümüzün önünü göremediğimiz için 

bir müddet beklemek zorunda kaldk. Havalandrma terse çevrildikten sonra, seyreldikten 

sonra buradan aşağya doğru inmeye başladğmzda ilk etapta şuradaki vefat eden 

arkadaşlar ve bant boyunda vefat eden arkadaşlar gördük.  

Burada, kurtarma esnasnda, her ne kadar hava terse çevrilmiş olsa da buradaki 

monoksit değerleri biz maske taktğmz için kapal devre solunum cihazlaryla 500 ppm’in 

üzerinde, oksijen de 17 seviyelerindeydi. Buradan tekrar yukarya doğru çkmaya 

başladğmzda diğer tahlisiye ekiplerini gördük, bu ksmlarda oksijen ve monoksitin 

düşmüş olduğunu, monoksitin düşmüş olduğunu derken, bu yasal snrn altnda değildi, 

yine 80 ile 100 ppm arasnda monoksit vard ama o esnada gözünüz bir şey görmediği 

için… 

Şimdi, Sayn Başkanm, buradan yangn geldikten sonra şuraya kadar ulaşmak 

için yaklaşk 1.300-1.400 metre mesafe var.  

Burada havay terse çevirseniz bile en uç noktada monoksitle birlikte havay 

tekrar çevirdiğiniz için, burann boşalmas için bir süre geçmesi gerekiyor. O ortamn 

seyrelmesi, monoksit değerlerinin altna düşmesi bir süre geçiyor.  

Bu, hava hzna ve kesite bağl olarak değişebiliyor. O günkü fan değiştirme 

normalde on beş dakika sürüyor. Bu, havalandrmann terse çevrilme işinde karar 

alnmas gerekiyor, kolay bir karar değildi o. S panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok, A 
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de şuradaki S panolarndaki durum tespitini yapmak için. 

Ben olay öğrendiğimde üçe çeyrek vard, 14.45. İzleme arad, buradan bir duman 

geldiğini, ocakta skntl bir durum olabileceğini söylediler. Oradan sonra da biz de… 

İzlemeden aradlar. 14.45’te haberimiz oldu bizim. Beş dakika, on dakika fark edebilir 

Başkanm.  

Bize yangna müdahale edildiğini, şu anda bize ihtiyaçlar olmadğ bilgisini 

aldk, kendi tertibimizi yaptktan sonra da işletmeye gittik, olayn büyüdüğünü gördük 

orada. İlk ekip buraya kadar gelmişti(1 nolu bölgeye). Daha sonra, havalandrmay ters 

çevirdikten sonra yine önünüzü göremiyordunuz o kadar yoğun bir duman vard ki. 

Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben farkl bir işletmedeyim, Işklar İşletmesinde, dün 

bulunduysanz, o ocaktaydm. Tertibimizi yaptktan sonra üçü on geçe gibi tekrar arandk, 

tahlisiye ekipleriyle birlikte Eynez’e gelmemiz söylendi. Burada kurtarma çalşmalarna 

başlayabilmek için havalandrma çevrildikten sonra gözümüzün önünü göremediğimiz için 

bir müddet beklemek zorunda kaldk. Havalandrma terse çevrildikten sonra, seyreldikten 

sonra buradan aşağya doğru inmeye başladğmzda ilk etapta şuradaki vefat eden 

arkadaşlar ve bant boyunda vefat eden arkadaşlar gördük.  

Burada, kurtarma esnasnda, her ne kadar hava terse çevrilmiş olsa da buradaki 

monoksit değerleri biz maske taktğmz için kapal devre solunum cihazlaryla 500 ppm’in 

üzerinde, oksijen de 17 seviyelerindeydi. Buradan tekrar yukarya doğru çkmaya 

başladğmzda diğer tahlisiye ekiplerini gördük, bu ksmlarda oksijen ve monoksitin 

düşmüş olduğunu, monoksitin düşmüş olduğunu derken, bu yasal snrn altnda değildi, 

yine 80 ile 100 ppm arasnda monoksit vard ama o esnada gözünüz bir şey görmediği 

için… 

Şimdi, Sayn Başkanm, buradan yangn geldikten sonra şuraya kadar ulaşmak 

için yaklaşk 1.300-1.400 metre mesafe var.  

Burada havay terse çevirseniz bile en uç noktada monoksitle birlikte havay 

tekrar çevirdiğiniz için, burann boşalmas için bir süre geçmesi gerekiyor. O ortamn 

seyrelmesi, monoksit değerlerinin altna düşmesi bir süre geçiyor.  

Bu, hava hzna ve kesite bağl olarak değişebiliyor. O günkü fan değiştirme 

normalde on beş dakika sürüyor. Bu, havalandrmann terse çevrilme işinde karar 

alnmas gerekiyor, kolay bir karar değildi o. S panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok, A 
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panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok. Bir süreç ald, fikir birliğine varmak süreç ald. 

Çünkü bir anda karar vereceksiniz. Belki tersi bir sonuç da olabilirdi. Tartştktan sonra 

havalandrmann terse çevrilmesi beş buçuk- alt civarn bulduk. Yoksa bu fann 

çevrilmesiyle ilgili herhangi bir sknt olmuyor. Kablo başlklar vardr bu fanlarn, 

yönlerinin art eksisi var, değiştirdiğiniz zaman emiciyse üfleyici, üfleyiciyse emici 

yapabiliyorsunuz. Ama, şu galeri komple monoksitle dolu olduğu için biz bunu daha sonra 

otopsi raporlarndan monoksitin 3 bin ile 8 bin ppm olduğunu öğrendik, otopsi 

sonuçlarnda. 

Evet, 3 bin ile 8 bin civar arasnda değişen monoksitten bahsediliyor. Ve bu süre 

8 ile10 dakikalk bir süreç. Orada çok ani karar verebilmeniz gerekiyor ki oradaki 

arkadaşlar kurtarabilelim. Havalandrmay terse çevirip çevirmemekle ilgili insanlarn 

kafalarnda soru işareti var. Biz havalandrmay terse çevirmemiş olsaydk o ocaktaki A 

mekanizede bulunan, H panosunda bulunan yaklaşk 120 tane arkadaşmz daha 

kaybedecektik. Bizim havalandrmay çevirmemizle doğru bir iş yaplmştr orada. Çünkü 

yangnn bölgesi buras, buradan havalandrmay çevirmeseydiniz bu yangn devam 

edecekti, şu panolar ve H panosu komple monoksitin içinde kalacakt hem temiz havas 

hem nefeslik ksm. Bu arkadaşlarn kurtulma diye bir imkân olmayacakt, havalandrma 

terse çevrildiği için buradaki arkadaşlar rahatlkla alabildik. 

8.2.1.3. Aliağa Kapal Ceza Evinde Bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yetkilileri ile 

27 Eylül 2014 TarihindeYaplan Komisyon Toplantsndaki İfadeler 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan DOĞRU’nun ifadeleri: 

“Öncelikle Sayn Başkanm ve Komisyonumuzun değerli üyeleri; hepiniz hoş 

geldiniz. Sizlerin huzurunda ülkemize, özellikle şehit ailelerimize ve özellikle çocuklarna 

bu yaşattğmz acdan dolay, sizlerin huzurunuzda, hepsinden özür diliyoruz. Yani, 

gerçekten, ülkemiz adna özellikle, büyük bir kaza yaşadk ve çok üzgünüz. Yani, böyle bir 

olayn içinde olmaktan ve bu olayn yaşanmasndan son derece üzgünüz. Yani, işte, 

yaklaşk dört ay geçti, buradayz. Yani, ne yapabilirdik, nasl önlem alabilirdik? İşte, 

koğuşta, ben, İşletme Müdürümüz Akn Bey ve teknik nezaretçimiz Ertan Ersoy’la beraber 

üçümüz kalyoruz. Ne yapabilirdik, ne olurdu, nasl yapsaydk, nasl bu kazann önüne 

geçebilirdik, hep konuşuyoruz.  

Olay başlangçta, işte, 13 Mays’taki olayda ilk başta, işte “trafo” dendi. 

Arkadaşlara trafo olarak yanstmşlar. Tabii, olayn bu şekilde olmadğ daha sonra 
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anlaşld. İnann, yani dört aydan beri, böyle bir kazann nasl meydana geldiğini bizler 

hâlâ çözmüş değiliz. Çünkü, ben yirmi beş yldan beri Soma’daym, Soma’da çalşyorum;  

Şimdi, biz burada katl çalşyoruz, 3 kat şeklinde çalşyoruz bu sahada. Yaklaşk 

25 den, 30 metre arasndaki kalnlkta da kömür var Soma’da. İşte, birinci kat, ikinci kat, 

üçüncü kat olarak alyoruz. Önce işte birinci kat alyoruz tavandan, sonra ikinci kat 

alyoruz, 10 metre falan aşağya inip ikinci kat alyoruz, en son üçüncü kat alacak şekilde 

-klasik çalştğmz yerlerde- üretim yapyoruz. Şimdi, yani, örneğin, işte 140 ayakta, 

sanrm burada… 

Şu ayak… Yani burada, hava girişi buras, hava çkş şuras. Yani, personel 

sanrm burada. Yani, şimdi, 20 oksijen giriyor, girmiş, oksijen 19’a düşmüş yani bunu bir 

‘yangn’ olarak belirtiyor. Hâlbuki bu ayak eski bir hattn altnda. Eski bir hattn altna 

dolaysyla şey gelir yani “eski bir hat” dediğimiz zaman, içinde zararl gazlar, dioksit, 

özellikle dioksit, yoğun dioksit vardr. Yani, bu ayağn arkasn krdğ zaman mutlaka 

dioksit gelecektir ve oksijende ilk anda bir düşüş olacaktr yani bunu Hocam bile şey 

yapar. Yani, burada, oksijende 1-2 puanlk düşüşleri ‘yangn’ olarak belirtmişler. 

Yani, dinamit atmlar var. Bu ayaklar, sanrm olaydan 5 gün önce falan 

herhâlde delinmişti yani şu bağlant yaplmşt, ayak işte şuras. Arkaya, 34 ayr yere yani 

bu şekilde, göçüğe doğru, tavana yoğun dinamit atşlar yapmş arkadaşlar. Bu da sürekli 

pikler yapyor yani 150 kilo, 200 kilo, her dinamitin atlmas sonucu. Sensör buradadr, 

ayağn hava çkşnda. Yani, burada atlan dinamitler tabii hava şeye geldiği için burada 

yüksek okunuyor yani bu tip şeyler, olaylar.  

Şimdi, bu olay bu kadar basit bir olay değil yani. Bizler yirmi beş yldan beri 

Soma’daydk yani yüzlerce ocak yangn gördük, gördüm yani. Sonuçta, ayaklarda yangn 

çkyor yani bakyoruz, izliyoruz ve sonuçta yangnla mücadelenin en büyük, en önemli 

yöntemi şey: Yani, eğer bir yerde, özellikle ayakta yangn çktğ zaman oray kapatmaktan 

başka çözümünüz yok. Çünkü, göçükte hiçbir müdahale etme şansmz yok. Kapatp, 

barajlayp yani Soma’ya özgü olan kül yöntemi var, kül yöntemi. Santraldan kül alyoruz 

ve bunu suyla karştrp göçüğe borular vastasyla atyoruz. Yani, bu, tabii, bir ayağa 

bazen 3 bin metreküp, 4 bin metreküp civarnda kül ve su karşm basyoruz ve bir süre 

bekledikten sonra bu kül ile suyun karşm ayn beton özelliği gösteriyor ve tekrar, sfrdan 

açarmş gibi oray yeniden açyoruz ve beton şeklinde aynen, resmen şey yapyoruz yani 

dinamit atarak ilerliyoruz şeyi kesmek için, beton oluyor çünkü. Yani, bunun için de bazen, 
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panosundaki arkadaşlardan bilgimiz yok. Bir süreç ald, fikir birliğine varmak süreç ald. 

Çünkü bir anda karar vereceksiniz. Belki tersi bir sonuç da olabilirdi. Tartştktan sonra 

havalandrmann terse çevrilmesi beş buçuk- alt civarn bulduk. Yoksa bu fann 

çevrilmesiyle ilgili herhangi bir sknt olmuyor. Kablo başlklar vardr bu fanlarn, 

yönlerinin art eksisi var, değiştirdiğiniz zaman emiciyse üfleyici, üfleyiciyse emici 

yapabiliyorsunuz. Ama, şu galeri komple monoksitle dolu olduğu için biz bunu daha sonra 

otopsi raporlarndan monoksitin 3 bin ile 8 bin ppm olduğunu öğrendik, otopsi 

sonuçlarnda. 

Evet, 3 bin ile 8 bin civar arasnda değişen monoksitten bahsediliyor. Ve bu süre 

8 ile10 dakikalk bir süreç. Orada çok ani karar verebilmeniz gerekiyor ki oradaki 

arkadaşlar kurtarabilelim. Havalandrmay terse çevirip çevirmemekle ilgili insanlarn 

kafalarnda soru işareti var. Biz havalandrmay terse çevirmemiş olsaydk o ocaktaki A 

mekanizede bulunan, H panosunda bulunan yaklaşk 120 tane arkadaşmz daha 

kaybedecektik. Bizim havalandrmay çevirmemizle doğru bir iş yaplmştr orada. Çünkü 

yangnn bölgesi buras, buradan havalandrmay çevirmeseydiniz bu yangn devam 

edecekti, şu panolar ve H panosu komple monoksitin içinde kalacakt hem temiz havas 

hem nefeslik ksm. Bu arkadaşlarn kurtulma diye bir imkân olmayacakt, havalandrma 

terse çevrildiği için buradaki arkadaşlar rahatlkla alabildik. 

8.2.1.3. Aliağa Kapal Ceza Evinde Bulunan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yetkilileri ile 

27 Eylül 2014 TarihindeYaplan Komisyon Toplantsndaki İfadeler 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan DOĞRU’nun ifadeleri: 

“Öncelikle Sayn Başkanm ve Komisyonumuzun değerli üyeleri; hepiniz hoş 

geldiniz. Sizlerin huzurunda ülkemize, özellikle şehit ailelerimize ve özellikle çocuklarna 

bu yaşattğmz acdan dolay, sizlerin huzurunuzda, hepsinden özür diliyoruz. Yani, 

gerçekten, ülkemiz adna özellikle, büyük bir kaza yaşadk ve çok üzgünüz. Yani, böyle bir 

olayn içinde olmaktan ve bu olayn yaşanmasndan son derece üzgünüz. Yani, işte, 

yaklaşk dört ay geçti, buradayz. Yani, ne yapabilirdik, nasl önlem alabilirdik? İşte, 

koğuşta, ben, İşletme Müdürümüz Akn Bey ve teknik nezaretçimiz Ertan Ersoy’la beraber 

üçümüz kalyoruz. Ne yapabilirdik, ne olurdu, nasl yapsaydk, nasl bu kazann önüne 

geçebilirdik, hep konuşuyoruz.  

Olay başlangçta, işte, 13 Mays’taki olayda ilk başta, işte “trafo” dendi. 

Arkadaşlara trafo olarak yanstmşlar. Tabii, olayn bu şekilde olmadğ daha sonra 
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anlaşld. İnann, yani dört aydan beri, böyle bir kazann nasl meydana geldiğini bizler 

hâlâ çözmüş değiliz. Çünkü, ben yirmi beş yldan beri Soma’daym, Soma’da çalşyorum;  

Şimdi, biz burada katl çalşyoruz, 3 kat şeklinde çalşyoruz bu sahada. Yaklaşk 

25 den, 30 metre arasndaki kalnlkta da kömür var Soma’da. İşte, birinci kat, ikinci kat, 

üçüncü kat olarak alyoruz. Önce işte birinci kat alyoruz tavandan, sonra ikinci kat 

alyoruz, 10 metre falan aşağya inip ikinci kat alyoruz, en son üçüncü kat alacak şekilde 

-klasik çalştğmz yerlerde- üretim yapyoruz. Şimdi, yani, örneğin, işte 140 ayakta, 

sanrm burada… 

Şu ayak… Yani burada, hava girişi buras, hava çkş şuras. Yani, personel 

sanrm burada. Yani, şimdi, 20 oksijen giriyor, girmiş, oksijen 19’a düşmüş yani bunu bir 

‘yangn’ olarak belirtiyor. Hâlbuki bu ayak eski bir hattn altnda. Eski bir hattn altna 

dolaysyla şey gelir yani “eski bir hat” dediğimiz zaman, içinde zararl gazlar, dioksit, 

özellikle dioksit, yoğun dioksit vardr. Yani, bu ayağn arkasn krdğ zaman mutlaka 

dioksit gelecektir ve oksijende ilk anda bir düşüş olacaktr yani bunu Hocam bile şey 

yapar. Yani, burada, oksijende 1-2 puanlk düşüşleri ‘yangn’ olarak belirtmişler. 

Yani, dinamit atmlar var. Bu ayaklar, sanrm olaydan 5 gün önce falan 

herhâlde delinmişti yani şu bağlant yaplmşt, ayak işte şuras. Arkaya, 34 ayr yere yani 

bu şekilde, göçüğe doğru, tavana yoğun dinamit atşlar yapmş arkadaşlar. Bu da sürekli 

pikler yapyor yani 150 kilo, 200 kilo, her dinamitin atlmas sonucu. Sensör buradadr, 

ayağn hava çkşnda. Yani, burada atlan dinamitler tabii hava şeye geldiği için burada 

yüksek okunuyor yani bu tip şeyler, olaylar.  

Şimdi, bu olay bu kadar basit bir olay değil yani. Bizler yirmi beş yldan beri 

Soma’daydk yani yüzlerce ocak yangn gördük, gördüm yani. Sonuçta, ayaklarda yangn 

çkyor yani bakyoruz, izliyoruz ve sonuçta yangnla mücadelenin en büyük, en önemli 

yöntemi şey: Yani, eğer bir yerde, özellikle ayakta yangn çktğ zaman oray kapatmaktan 

başka çözümünüz yok. Çünkü, göçükte hiçbir müdahale etme şansmz yok. Kapatp, 

barajlayp yani Soma’ya özgü olan kül yöntemi var, kül yöntemi. Santraldan kül alyoruz 

ve bunu suyla karştrp göçüğe borular vastasyla atyoruz. Yani, bu, tabii, bir ayağa 

bazen 3 bin metreküp, 4 bin metreküp civarnda kül ve su karşm basyoruz ve bir süre 

bekledikten sonra bu kül ile suyun karşm ayn beton özelliği gösteriyor ve tekrar, sfrdan 

açarmş gibi oray yeniden açyoruz ve beton şeklinde aynen, resmen şey yapyoruz yani 

dinamit atarak ilerliyoruz şeyi kesmek için, beton oluyor çünkü. Yani, bunun için de bazen, 
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çoğu zaman bu milyon dolarlk ekipmanlara kalyor. Kaytlarda vardr yani 3-4 defa tam 

mekanize… Geçen gün sanrm girdiniz, gördünüz, o ekipmanlarn da hepsi külün 

içerisinde kalyor, tamamen külün içerisinde kalyor yani çkarma şansnz yok. Yangn bir 

yerden başladktan sonra bunu oradan söküp şey yapma şansmz yok. Tek şansmz, kül 

basp göçüklere ve ayağn içerisine kül basp bu yangn önlemek, söndürmek. 

Yani, biz bunlar detayl yaşadk. Madenciliğin yani, özellikle Soma’da kömür 

madenciliğinde, doğasnda yangn var. Yani, kömür, Soma kömürleri de uçucusu 38-40 

civarnda, yanmaya son derece müsait bir kömür. Yani, öyle bir şey ki, havay fazla 

veriyorsunuz yanyor, az veriyorsunuz gene yanyor; bir şey var, bir denge var, dengeyi 

tutturmak gerekiyor.  

Şimdi, bu olayda biz, tabii olaydan sonra, olay gelişti, üç dört gün kurtarma 

işleriyle uğraşld yani şehitlerimizin hepsini çkardk. Başlangçta ‘Kapatalm, işte, sonra 

alrz.’ gibi şeyler vard. Özellikle Akn Bey arkadaşmz çok uğraşt yani şehitlerimizin 

çkartlmasyla ilgili. En son bir 20 kişi falan kalmşt A panolarnda, o bölgede. Onlar 

almak için kendileri de hayatn riske atacak şekilde o adamlar yani o arkadaşlarmz 

oradan çkardlar. Yani, çkartlmasayd daha kötü olurdu, geçmişte yaşadk biz bunlar. 

İşte, Zonguldak’ta panelden dolay oldu. Yani, insanlar, çalşanlar çkartamadlar; aylar 

sonra ocağa su basarak, aylar sonra deniz suyu basarak, aylar sonra yangn söndürüp bu 

şekilde aldlar. Bu, daha kötü olurdu.  

Şimdi, olayn başlangcyla ilgili, başlangçta “trafo” dendi, sonra, ‘İşte, bir 

yerde bir kzşma oldu, oradan yangn çkt…’ Fakat şeyi okuduktan sonra, özellikle 

buraya geldikten sonra, tanklarn yani olay yerini gören, olay yerinde olan arkadaşlarn 

yani görgü şahitlerinin ifadelerini tek tek okuduk burada, yüzlerce ifade var. Bu olayn, bu 

‘3’üncü bant’ denen, tavan taş, tabannda bir miktar kömür olan bandn boyundan, ilk 

dumann oradan geldiği söyleniyor ifadelerde. Önce gri bir duman, sonra, peşinden siyah 

bir duman gelip hzl bir şekilde yukarya doğru, şu bölgeden S panolarna doğru hava 

geliyor. Havann bir ksm buraya -kirli hava buradan gidiyor- diğer hava da temiz hava 

işte buradan S panolarna doğru çkyor ve şeyden çkyor, hzl bir şekilde buraya 

yayldğn söylüyorlar. 

Şimdi, şöyle: Şurada, revir vard, olayn yaklaşk 50 metre filan üst tarafnda. 

Revirde 15 kişi falan ald arkadaşlarmz. Yani, şimdi, yangn bu kadar hzl gelişmeseydi -

şurada- işte bu revirde, sanrm, arkadaşlarmzn ifadesine göre 250-300 civarnda 
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oksijen maskesi stok olarak bulunuyordu yani oksijen maskesi; monoksit maskesi değil, 

oksijen maskesi. Bunlar takp şuradan yaklaşk 50 metre geçip buraya geçeceklerdi. Bunu 

dahi arkadaşlarm başaramamşlar yani şu bölgeden şuraya geçememişler. Bu yangn eğer 

bahsedildiği gibi, böyle çok hzl bir şekilde, bir anda gelişmeseydi buradan buraya 

geçmez çok zor olmazd diye düşünüyorum. Özellikle buradaki insanlarn otopsi 

raporlarnda kandaki şey miktar yüzde 98 civarnda çkmas lazm ve belki bir nefeste 

veya iki nefeste bu insanlar hayatlarn kaybettiler, şu bölgedeki insanlar.  

Yani, şimdi, inann, samimiyetle söylüyorum, gerçekten bu olayn şu anda hâlâ 

nereden kaynakladğn, nasl olduğunu çözebilmiş değiliz. Şimdi, bununla ilgili, biz 

burada, tabii, ifadelerden, şundan, bundan yola çkarak yorum yapyoruz ama, bu şekil 

olduğunu da söylemiyorum. Şimdi, burada, benim ilk görüşüm şey: En yakn C panosu var. 

Burada biz, sanrm, iki kat çalştk herhâlde; tavan, sonra işte en alttaki kömürü alarak… 

Şurada bir fay vardr, sağnda; buradan başlar aşağya kadar giden bir fay. Fayn 

kenarndan başladk çalşmaya. Bu şekilde gelip, burada ayaklar braktk. B panosu, altta 

D panosu, yukarda M panosu ve bunun tamam burada belki bitmişti, hiçbir çalşmamz 

yoktu, şuraya kadar, şu bölgeler. Şimdi, yangn olay da burada oldu, ilk burada görüldü 

duman. Şöyle yorumluyorum ben, bu birinci yorumum: Soma havzasnda, bu bölgede 20-

25 metre civarnda bir kalnlk var kömürde. Kömürün üzerinde bir “yalanc tavan” 

dediğimiz ve son derece krlgan, çatlakl yaps olan bir formasyon var. Onun üzerinde, 80 

metre civarnda, yere yakn yükseklikte marn var, son derece sağlam “tavan taş” diye 

tabir ettiğimiz marn var. Onun üzerinde, tekrar kireçtaş formasyonu var, o da 80-100 

metre arasnda, o da son derece sağlam kalker. Onun üzerinde, P1 killeri, P ikame killeri, 

o şekilde yukar doğru istifleniyor. 

 Şimdi, bu bölgede ayak çalşrken birinci şart, ayağn arkasnn mutlaka 

oturtulmas gerekiyor yani krlmas gerekiyor. Burada yalanc tavan kryor, arkay 

dolduruyor. Zaman zaman bunlar Soma’da özellikle bizim başmza geliyordu yani ana 

tavan krmyor, ana tavan krmayabiliyor marn. Burada boşluk oluşuyor tavanda veya 

marn krlyor, onun üzerindeki kalker, kireçtaş tabakas krlyor. Bu bölgede böyle bir 

şey olabilir ve yukarda boşluk olabilir gözle gözükmeyen ve tespit edilmesine imkân 

olmayan boşluk. Bunu herhangi bir şey tetiklemiş olabilir ve sonuçta, ilelebet şey kalacak 

değil, mutlaka bir şekilde, varsa bir boşluk oturacak, oturmas gerekiyor. İşte, burada 

sürekli şey atlyor, buralarda dinamit atlyor veya başka sebepler. İşte “deprem” dediler, 

bilemiyorum, ne kadar etkisi var. Yani, bu ana tavan oturmuş olabilir. Burada biriken 
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çoğu zaman bu milyon dolarlk ekipmanlara kalyor. Kaytlarda vardr yani 3-4 defa tam 

mekanize… Geçen gün sanrm girdiniz, gördünüz, o ekipmanlarn da hepsi külün 

içerisinde kalyor, tamamen külün içerisinde kalyor yani çkarma şansnz yok. Yangn bir 
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veriyorsunuz yanyor, az veriyorsunuz gene yanyor; bir şey var, bir denge var, dengeyi 

tutturmak gerekiyor.  
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işleriyle uğraşld yani şehitlerimizin hepsini çkardk. Başlangçta ‘Kapatalm, işte, sonra 

alrz.’ gibi şeyler vard. Özellikle Akn Bey arkadaşmz çok uğraşt yani şehitlerimizin 

çkartlmasyla ilgili. En son bir 20 kişi falan kalmşt A panolarnda, o bölgede. Onlar 

almak için kendileri de hayatn riske atacak şekilde o adamlar yani o arkadaşlarmz 
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oksijen maskesi stok olarak bulunuyordu yani oksijen maskesi; monoksit maskesi değil, 
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şey olabilir ve yukarda boşluk olabilir gözle gözükmeyen ve tespit edilmesine imkân 

olmayan boşluk. Bunu herhangi bir şey tetiklemiş olabilir ve sonuçta, ilelebet şey kalacak 

değil, mutlaka bir şekilde, varsa bir boşluk oturacak, oturmas gerekiyor. İşte, burada 

sürekli şey atlyor, buralarda dinamit atlyor veya başka sebepler. İşte “deprem” dediler, 
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zehirli gazlar veyahut herhangi, işte, hava… Eğer şeylerin iddia ettiği gibi, bu topuk 

burada… Ve şuras topuktur, şu iki pano arasnda, B ve C panosu arasnda emniyet 

açsndan alnmamş bir bölge var, topuk braklmş. Faydan şuraya kadar topuktur yani 

kömür orada kalmş, alma şansmz da yok. Çünkü panolar arasnda mutlaka bir emniyet 

topuğu brakmamz gerekiyor. Burada B’yle C arasnda, C ve D arasnda bunlar hep 

kalmştr. Bunlar üretme imkânmz da yok. Yani, bu topukta bir yangn veya herhangi bir 

şey yangn olabilir. Bu ani oturmayla buradaki bu scak havay veya zehirli gazlar bu 

bölgeden çkarmş olabilir. Şuradan geçen bir baca var, bu bacadan yukar çkarmş 

olabilir -ilk burada- ve bu scak hava da oradaki bantlar, kablolar yakmş olabilir. 

Yangnn ilk çkş şekli bu olabilir. Yoksa bandn veya şeyin böyle çok çabuk bir şekilde 

yanmas mümkün değil, yani hart diye yanacak bir malzeme değil, bu birinci görüşüm. 

Yani, buradaki oturma sebebiyle oluşan hava dalgasnn buradan buradaki scak havay 

çkarp, 4 no.lu bandn altndan çkarp, oradaki scak havann bantlar veya kablolar 

yakp bu şekilde yangnn bir anda geliştiğini düşünüyorum, bu birinci görüşüm. 

İkinci görüşüm: Yine, ayn olay, tavan taş veya üzerindeki kalker tabakas 

oturmamş olabilir. Bu bölgede limit değerlerinin altnda olsa bile metan var, özellikle A 

panosunda yoğun metan vard. İşte buray, 2010’da sanrm, çalşamadk, kapattk. Daha 

sonra TKİ’nin de araclğyla, sanrm, Green Gas firmasyla bu bölgede sondajlar yapp 

bu A panosunun içindeki yoğun metan boşalttk. Yer üstünden, sanyorum, 2 veya 3 tane 

sondaj yaptk. Bu sondajlarla metan gaz emilerek burada limit değerlerinin altna 

düşürüldü metan değeri de. Tabii, burada herhangi bir şeyimiz olmadğ için burada tek 

kat çalşmştk, altnda ikinci kat hazrladk, yüksek metan olduğu için çalşamadk ve 

barajn kapattk, çalşmamza imkân vermiyordu yani olay baştan anlatmak istiyorum. İlk 

‘part’tan devraldğmz zaman burada tavan ayak vard tam mekanize çalşan. Biz 

devraldk, işte ayağa çalşmaya başladk. Ayağa çalşmaya başladğmz zaman da tavan 

ayaktan yüksek metan değerleri okumaya başladk. İşte, havalandrmay artrdk. Yani 150 

metreküp yerine 300, 300’ün yerine 400 metreküp hava geçirip… Çünkü tavan ayakta 

olduğu için arkada kömür yok, bu sefer tavandan kömür kesiyorsunuz, tam otomatik kaz 

makinesiyle kömür kesiyorsunuz. Yangn riski de yok, çünkü sadece tavan kömürü 

alyorsunuz, arkada kömür olmadğ için fazla hava veriyoruz, herhangi bir dezavantaj 

yok. Havay artrarak 150 yerine 200, 250 yerine… Sürekli hava çkşta metan değerini 

1’in altnda tutarak çalştk, 150’nin altnda tutarak çalştk ve bu ayağ bitirdik. 

Sanrm, işte 2010’un herhâlde Şubat aynda filan… Bunun altnda, klasik olarak 
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çalşacağmz, 120 metre uzunluğunda tam 10 metre altnda ikinci kat hazrladk, fakat 

hazrlarken -şu klasik ayak- ayak rekuplarnda giderken çok yoğun metan vard bacada. 

Yani, havalandrma fannn 3-5 dakikalk duruşunda metan değeri patlama snrlarnn 

üzerine çkyordu; yüzde 5, yüzde 6’ya çkyordu şu alt bacalarda. Şurada da bunun üst 

taban vardr ve şu ayağ biz bağladk, hazrladk ayağ, 120 metre civarnda. Bahtiyar 

Hocam sanrm bilir, o zaman o bölgede özellikle Bahtiyar Hoca’dan görüş almştk 

konuyla ilgili. Hazrladk ayağ ve alt kattaki ayağn içerisinden yukar tavana doğru 

sondaj delikleri deldik makinelerle ve göçükte yüzde 50’nin üzerinde metan olduğunu 

tespit ettik. 4-5, belki daha fazla -şu an tam saysn bilmiyorum- sondaj yaptk ve yüksek 

metan değerleri vard yukar göçükte. ‘Biz bu şekilde çalşamayz.’ dedik ve TKİ’ye 

bildirildi ve kapattk şeyi çünkü madende kalarak bu şeyi çalşmadk. Uzun görüşler 

sonucunda TKİ’yle, buras için bir heyet kurulmas, metann tespiti ve bir yol izlenmesi 

gerektiği konusunda görüş birliğine varld. En sonunda Green Gas firmasyla anlaşld 

yurt dş menşeli. Bunlarn önderliğinde, işte bize “Şuralarda sondaj yapn.” dediler yer 

üstünde, birkaç tane sondaj yaptrdlar, “Buradan bu gaz pompalarla emip atalm 

dşar.” denildi ve onu yaptk. Bu sondajlarla, ilk başlangçta göçükten sanrm yaklaşk 

350 metre civarnda kot vard. Burada, bu göçüğün içerisinde yüzde 75, yüzde 80 orannda 

metan tespit ettik. Hatta kömürün yaklaşk 30 metre üzerinde… Kömür sanrm buralarda 

110 kotlarnda falan. Her hâlde, 110-120 kotlarnda. Kömürün 10 metre üzerinde taş 

çatlamş ve o çatlayan taşlarn arasndan 30 metre yukarda, sondaj yaparken metan 

tespit ettik yüzde 60, yüzde 70 orannda ve pompalarla aylarca emerek bu gaz boşalttk. 

Şimdi, bu bölgeye, buraya gelecek olursak yani kazann oluşuyla ilgili ikinci 

görüşüm: Bu bölgede artk bizim çalşma şeyimiz yok, artk burada kömür kalmad, bir 

daha girme şansmz yoktu buralara. Yani, buralarda faydan veya alt panolardan, bu 

oturmayan, krlmayan ana taban veya ana taban üzerindeki kalker tabakasnn içerisinde 

bir metan birikmiş olabilir yukarda, bu tavann büyük blok hâlinde krlmas sonucunda… 

Sonuçta kalkerin üzerinde P-1 killeri var ve bunlar son derece geçirimsiz bir tabaka, 

bunun yukar kaçma şans da yok yani, oturduğu an, en zayf yer bu bölgeler, buralara 

gelecek gaz. Yani oturduğu an, bu yüksek orandaki metan gaznn bu bölgeye hücum 

ettiğini düşünüyorum. Burada, içeride, bu topukta olas bir kömür kzşmas olan bölgeden 

bu yüksek oranda metan gaz geçerken, yani bu içeride bir yanma, patlama değil de yanma 

şeklinde olduğunu, metan gaznn yandğn ve bunun basnçla, bu bölgeden -en zayf yer- 

buradan çkarttğn düşünüyorum. Çünkü birinci görüşüm ile ikinci görüşümü destekleyen 
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zehirli gazlar veyahut herhangi, işte, hava… Eğer şeylerin iddia ettiği gibi, bu topuk 
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topuğu brakmamz gerekiyor. Burada B’yle C arasnda, C ve D arasnda bunlar hep 

kalmştr. Bunlar üretme imkânmz da yok. Yani, bu topukta bir yangn veya herhangi bir 

şey yangn olabilir. Bu ani oturmayla buradaki bu scak havay veya zehirli gazlar bu 

bölgeden çkarmş olabilir. Şuradan geçen bir baca var, bu bacadan yukar çkarmş 

olabilir -ilk burada- ve bu scak hava da oradaki bantlar, kablolar yakmş olabilir. 

Yangnn ilk çkş şekli bu olabilir. Yoksa bandn veya şeyin böyle çok çabuk bir şekilde 

yanmas mümkün değil, yani hart diye yanacak bir malzeme değil, bu birinci görüşüm. 

Yani, buradaki oturma sebebiyle oluşan hava dalgasnn buradan buradaki scak havay 

çkarp, 4 no.lu bandn altndan çkarp, oradaki scak havann bantlar veya kablolar 

yakp bu şekilde yangnn bir anda geliştiğini düşünüyorum, bu birinci görüşüm. 

İkinci görüşüm: Yine, ayn olay, tavan taş veya üzerindeki kalker tabakas 

oturmamş olabilir. Bu bölgede limit değerlerinin altnda olsa bile metan var, özellikle A 

panosunda yoğun metan vard. İşte buray, 2010’da sanrm, çalşamadk, kapattk. Daha 

sonra TKİ’nin de araclğyla, sanrm, Green Gas firmasyla bu bölgede sondajlar yapp 

bu A panosunun içindeki yoğun metan boşalttk. Yer üstünden, sanyorum, 2 veya 3 tane 

sondaj yaptk. Bu sondajlarla metan gaz emilerek burada limit değerlerinin altna 

düşürüldü metan değeri de. Tabii, burada herhangi bir şeyimiz olmadğ için burada tek 

kat çalşmştk, altnda ikinci kat hazrladk, yüksek metan olduğu için çalşamadk ve 

barajn kapattk, çalşmamza imkân vermiyordu yani olay baştan anlatmak istiyorum. İlk 

‘part’tan devraldğmz zaman burada tavan ayak vard tam mekanize çalşan. Biz 

devraldk, işte ayağa çalşmaya başladk. Ayağa çalşmaya başladğmz zaman da tavan 

ayaktan yüksek metan değerleri okumaya başladk. İşte, havalandrmay artrdk. Yani 150 

metreküp yerine 300, 300’ün yerine 400 metreküp hava geçirip… Çünkü tavan ayakta 

olduğu için arkada kömür yok, bu sefer tavandan kömür kesiyorsunuz, tam otomatik kaz 

makinesiyle kömür kesiyorsunuz. Yangn riski de yok, çünkü sadece tavan kömürü 

alyorsunuz, arkada kömür olmadğ için fazla hava veriyoruz, herhangi bir dezavantaj 

yok. Havay artrarak 150 yerine 200, 250 yerine… Sürekli hava çkşta metan değerini 

1’in altnda tutarak çalştk, 150’nin altnda tutarak çalştk ve bu ayağ bitirdik. 

Sanrm, işte 2010’un herhâlde Şubat aynda filan… Bunun altnda, klasik olarak 
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barajn kapattk, çalşmamza imkân vermiyordu yani olay baştan anlatmak istiyorum. İlk 

‘part’tan devraldğmz zaman burada tavan ayak vard tam mekanize çalşan. Biz 

devraldk, işte ayağa çalşmaya başladk. Ayağa çalşmaya başladğmz zaman da tavan 

ayaktan yüksek metan değerleri okumaya başladk. İşte, havalandrmay artrdk. Yani 150 

metreküp yerine 300, 300’ün yerine 400 metreküp hava geçirip… Çünkü tavan ayakta 

olduğu için arkada kömür yok, bu sefer tavandan kömür kesiyorsunuz, tam otomatik kaz 

makinesiyle kömür kesiyorsunuz. Yangn riski de yok, çünkü sadece tavan kömürü 

alyorsunuz, arkada kömür olmadğ için fazla hava veriyoruz, herhangi bir dezavantaj 

yok. Havay artrarak 150 yerine 200, 250 yerine… Sürekli hava çkşta metan değerini 

1’in altnda tutarak çalştk, 150’nin altnda tutarak çalştk ve bu ayağ bitirdik. 

Sanrm, işte 2010’un herhâlde Şubat aynda filan… Bunun altnda, klasik olarak 
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çalşacağmz, 120 metre uzunluğunda tam 10 metre altnda ikinci kat hazrladk, fakat 

hazrlarken -şu klasik ayak- ayak rekuplarnda giderken çok yoğun metan vard bacada. 

Yani, havalandrma fannn 3-5 dakikalk duruşunda metan değeri patlama snrlarnn 

üzerine çkyordu; yüzde 5, yüzde 6’ya çkyordu şu alt bacalarda. Şurada da bunun üst 

taban vardr ve şu ayağ biz bağladk, hazrladk ayağ, 120 metre civarnda. Bahtiyar 

Hocam sanrm bilir, o zaman o bölgede özellikle Bahtiyar Hoca’dan görüş almştk 

konuyla ilgili. Hazrladk ayağ ve alt kattaki ayağn içerisinden yukar tavana doğru 

sondaj delikleri deldik makinelerle ve göçükte yüzde 50’nin üzerinde metan olduğunu 

tespit ettik. 4-5, belki daha fazla -şu an tam saysn bilmiyorum- sondaj yaptk ve yüksek 

metan değerleri vard yukar göçükte. ‘Biz bu şekilde çalşamayz.’ dedik ve TKİ’ye 

bildirildi ve kapattk şeyi çünkü madende kalarak bu şeyi çalşmadk. Uzun görüşler 

sonucunda TKİ’yle, buras için bir heyet kurulmas, metann tespiti ve bir yol izlenmesi 

gerektiği konusunda görüş birliğine varld. En sonunda Green Gas firmasyla anlaşld 

yurt dş menşeli. Bunlarn önderliğinde, işte bize “Şuralarda sondaj yapn.” dediler yer 

üstünde, birkaç tane sondaj yaptrdlar, “Buradan bu gaz pompalarla emip atalm 

dşar.” denildi ve onu yaptk. Bu sondajlarla, ilk başlangçta göçükten sanrm yaklaşk 

350 metre civarnda kot vard. Burada, bu göçüğün içerisinde yüzde 75, yüzde 80 orannda 

metan tespit ettik. Hatta kömürün yaklaşk 30 metre üzerinde… Kömür sanrm buralarda 

110 kotlarnda falan. Her hâlde, 110-120 kotlarnda. Kömürün 10 metre üzerinde taş 

çatlamş ve o çatlayan taşlarn arasndan 30 metre yukarda, sondaj yaparken metan 

tespit ettik yüzde 60, yüzde 70 orannda ve pompalarla aylarca emerek bu gaz boşalttk. 

Şimdi, bu bölgeye, buraya gelecek olursak yani kazann oluşuyla ilgili ikinci 

görüşüm: Bu bölgede artk bizim çalşma şeyimiz yok, artk burada kömür kalmad, bir 

daha girme şansmz yoktu buralara. Yani, buralarda faydan veya alt panolardan, bu 

oturmayan, krlmayan ana taban veya ana taban üzerindeki kalker tabakasnn içerisinde 

bir metan birikmiş olabilir yukarda, bu tavann büyük blok hâlinde krlmas sonucunda… 

Sonuçta kalkerin üzerinde P-1 killeri var ve bunlar son derece geçirimsiz bir tabaka, 

bunun yukar kaçma şans da yok yani, oturduğu an, en zayf yer bu bölgeler, buralara 

gelecek gaz. Yani oturduğu an, bu yüksek orandaki metan gaznn bu bölgeye hücum 

ettiğini düşünüyorum. Burada, içeride, bu topukta olas bir kömür kzşmas olan bölgeden 

bu yüksek oranda metan gaz geçerken, yani bu içeride bir yanma, patlama değil de yanma 

şeklinde olduğunu, metan gaznn yandğn ve bunun basnçla, bu bölgeden -en zayf yer- 

buradan çkarttğn düşünüyorum. Çünkü birinci görüşüm ile ikinci görüşümü destekleyen 
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zehirli gazlar veyahut herhangi, işte, hava… Eğer şeylerin iddia ettiği gibi, bu topuk 

burada… Ve şuras topuktur, şu iki pano arasnda, B ve C panosu arasnda emniyet 

açsndan alnmamş bir bölge var, topuk braklmş. Faydan şuraya kadar topuktur yani 

kömür orada kalmş, alma şansmz da yok. Çünkü panolar arasnda mutlaka bir emniyet 

topuğu brakmamz gerekiyor. Burada B’yle C arasnda, C ve D arasnda bunlar hep 

kalmştr. Bunlar üretme imkânmz da yok. Yani, bu topukta bir yangn veya herhangi bir 

şey yangn olabilir. Bu ani oturmayla buradaki bu scak havay veya zehirli gazlar bu 

bölgeden çkarmş olabilir. Şuradan geçen bir baca var, bu bacadan yukar çkarmş 

olabilir -ilk burada- ve bu scak hava da oradaki bantlar, kablolar yakmş olabilir. 

Yangnn ilk çkş şekli bu olabilir. Yoksa bandn veya şeyin böyle çok çabuk bir şekilde 

yanmas mümkün değil, yani hart diye yanacak bir malzeme değil, bu birinci görüşüm. 

Yani, buradaki oturma sebebiyle oluşan hava dalgasnn buradan buradaki scak havay 

çkarp, 4 no.lu bandn altndan çkarp, oradaki scak havann bantlar veya kablolar 

yakp bu şekilde yangnn bir anda geliştiğini düşünüyorum, bu birinci görüşüm. 

İkinci görüşüm: Yine, ayn olay, tavan taş veya üzerindeki kalker tabakas 

oturmamş olabilir. Bu bölgede limit değerlerinin altnda olsa bile metan var, özellikle A 

panosunda yoğun metan vard. İşte buray, 2010’da sanrm, çalşamadk, kapattk. Daha 

sonra TKİ’nin de araclğyla, sanrm, Green Gas firmasyla bu bölgede sondajlar yapp 

bu A panosunun içindeki yoğun metan boşalttk. Yer üstünden, sanyorum, 2 veya 3 tane 

sondaj yaptk. Bu sondajlarla metan gaz emilerek burada limit değerlerinin altna 

düşürüldü metan değeri de. Tabii, burada herhangi bir şeyimiz olmadğ için burada tek 

kat çalşmştk, altnda ikinci kat hazrladk, yüksek metan olduğu için çalşamadk ve 

barajn kapattk, çalşmamza imkân vermiyordu yani olay baştan anlatmak istiyorum. İlk 

‘part’tan devraldğmz zaman burada tavan ayak vard tam mekanize çalşan. Biz 

devraldk, işte ayağa çalşmaya başladk. Ayağa çalşmaya başladğmz zaman da tavan 

ayaktan yüksek metan değerleri okumaya başladk. İşte, havalandrmay artrdk. Yani 150 

metreküp yerine 300, 300’ün yerine 400 metreküp hava geçirip… Çünkü tavan ayakta 

olduğu için arkada kömür yok, bu sefer tavandan kömür kesiyorsunuz, tam otomatik kaz 

makinesiyle kömür kesiyorsunuz. Yangn riski de yok, çünkü sadece tavan kömürü 

alyorsunuz, arkada kömür olmadğ için fazla hava veriyoruz, herhangi bir dezavantaj 

yok. Havay artrarak 150 yerine 200, 250 yerine… Sürekli hava çkşta metan değerini 

1’in altnda tutarak çalştk, 150’nin altnda tutarak çalştk ve bu ayağ bitirdik. 

Sanrm, işte 2010’un herhâlde Şubat aynda filan… Bunun altnda, klasik olarak 
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şey var. Yani burada, bu duman, bu basnçla gelen duman, şuradaki şaltercilerin ifadesine 

göre bu bölgeye doğru basnç yapyor yani bu bölgeye geliyor, bu bölgeden çkmaya 

başladğ an şu bölgeden bu tarafa doğru hücum ediyor, bu tarafa. Şimdi havamz bu 

şekilde, yani zaten 2 bin metrelik civarnda bir hava akm var, yani bu hava akmnda 

herhangi bir basnç olmasa bu gaz niye bu tarafa doğru hücum etsin? Yani, bunun direkt 

yukar çkmas gerekiyor hava yönünden dolay. Ters tarafa doğru gaz ve duman hücum 

ediyor ve bu da bir basnç ortam altnda bunun bize geldiğini gösteriyor. 

Dediğim gibi, şimdi ‘O ayakta monoksit artmş, top atşlarndan.” veya 

“Oksijende 1-2 puanlk düşüş olmuş da bu yangn başlamş.’ gibi basit bir şekle 

indirgeyerek bu olay bu şekilde çözemeyiz yani gerçekten iyi araştrlmas gerekiyor. 

Soma’daki tüm madenler için hâlâ bu risk var, düşündüğüm şekilde bir olay varsa. Çünkü, 

yan tarafta, İMBAT’ta da yüzlerce metrelerde çalşlyor. Ana tavanda kontrol edilme 

şans olmayan ve görülme şans olmayan boşluklarda bu tip zehirli gazlar ve zararl gazlar 

birikmiş olabiliyor.  

Soma’da hâlâ 450-500 milyon ton civarnda bir kömür var, yani bu kömürün bir 

şekilde çkartlmas gerekiyor, bu ülkemiz için çok büyük bir değer. Yani, bu yüzden bu 

kazann çok iyi araştrlmas gerekiyor, bu özel kazann çok iyi araştrlmas gerekiyor. 

İşte, basit ‘Orada sensör, şey çkarmş ve burada şu olmuş.’ deyip bu şekilde bir rapor. Biz 

açkças şey olarak… Ben hâlâ bu olayn gerçek nedeninin bilirkişilerin, sayn 

hocalarmzn bahsettiği gibi olmadğn düşünüyorum.  

Başka bir görüş -ihtimal vermiyorum ama- ‘sabotaj ihtimali’ deniliyor. Yani 

‘Böyle bir olay nasl olur?’ O olay bir ara gündeme getirildi. 

Olayla ilgili söylemek istediklerim bunlar Sayn Başkanm. 

450-500 milyon ton civarnda sabit kömür var bölgede. 

Sayn Başkanm, scak olan bölge, yani şu S panolarndan bahsediyorum, özellikle 

klasikler scak gösteriyor. Şimdi, scaklk… Burada öğrendim, bir de şu hava çkşlarnn… 

Bizim arkadaşlar ta eskiden, TKİ döneminden kalma bir sölçer olduğundan bahsettiler ve 

onun böyle anormal şekilde yüksek scaklk ölçtüğünü, 45-46 derece yani şurada. Şimdi, 

böyle 46 derece ölçüyor ve bunun bozuk olduğunu söylediler arkadaşlar. Tabii, bu sonuçta 

şeyden çkacak, sanrm bu aleti TÜBİTAK’a gönderdiler. Yani, şimdi orada 45 dereceyse 

burada kaç derece? Burann 70-80 derece olmas… Onunla ilgili bizim el cihazlarmz var. 

Emniyette çalşan tüm arkadaşlarn elinde el cihazlar var. TÜBİTAK’ta onlarn şeyini 
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yaptrdlar, 23 derece çkt scaklklar. Yani, ocakta arkadaşlarn yapmş olduğu 

ölçümlerde scaklklar 23 derece. Şu bölgelerde işte ‘25-30 derece arasnda’ deniyor. 

Yani, bu bölgede klasik çalştğmz için, zaman zaman yollarda kömür şeyleri sunulduğu 

için damardan basyor ve sürekli bunu tarama ekipleri var. Yani, böyle şey scaklklar 

zaman zaman olabiliyor ama iddia edildiği kadar çok yüksek scaklklar olduğunu ben 

düşünmüyorum ve bana bu şekilde herhangi bir bilgi gelmedi. Şimdi, o alete bakarak ‘46 

derece’ deniyor. Şimdi, orada 46 dereceyse eğer tüm ocağn hava çkşnda… 

 Evet, K panosu şuras. 

Bu K panosunda biz iki kat çalştk. İşte, önce bir tavan ayak yaptk, 2010 ylnda 

yaptk bir tavan ayak. Sonra 10 metre altndan girerek tekrar ikinci kat ayak oluşuyor. 

Zaten kaytlarda vardr. Biz bu ayakta yaklaşk 4-5 tane yangn yeri kapattk, kül basarak 

yeniden açtk, yangn yerine kül bastk, tekrar açtk.  

 Dedim ya olay bana, sanrm -şu an tam hatrlamyorum- üç buçuk sralarnda 

falan haber verdiler bana. Soma’daydm dediğim gibi.  

Evet, o arayd ama, tam şu an hatrlamyorum şeyi, o srada haber verdiler. 

Telefonla haber verdiler ki personelde çalşan bir bayan arkadaş mesaj atarak haber verdi 

ve yarm saat içerisinde şantiyeye geldim. Tabii, şantiyeye geldiğim zaman her taraf ana 

baba günüydü. Ben ilk başta Hakk Bey’i aradm, müessese müdürümüzü aradm. Olayn 

büyüklüğünü görünce zaten diğer arkadaşlarn hepsi aşağya inmiş; o an, İsmail Bey, 

Erkan Beyler, şunlar ocağa inmişlerdi. Olay görünce olayn büyüklüğünü ben hissettim. 

Hissedince Hakk Bey’i aradm, ona ulaşamadm Ali Ulu Bey’e ulaştm, dedim olay çok 

büyük bir olay, çok acil bir şekilde yardm getirilmesi gerekiyor. Sağ olsunlar, işte, 

İmbat’tan Gökalp Beyler hemen yetiştiler, onlardan birisi daha önce haber vermişlerdi, 

işte, onlar tahlisiye ekipleri, şunlar, bunlar apar topar ocağa indiler. Yani, bu olay bu 

şekilde.  

İşletme Müdürü Akn ÇELİK’in ifadeleri: 

Şimdi, öncelikle, hayatn kaybeden arkadaşlarma Allah’tan rahmet diliyorum, 

ailelerine sabr ve başsağlğ diliyorum. Yani, bizim hâlâ yüreğimiz yanyor, sadece şey 

değil, biz her gece bunu çözmek için uğraşyoruz inann ki.  

Şimdi, 95 ylnda mezun oldum üniversiteden, bölüm birincisiydim, fakültede 

dereceye girdim. İşçi olarak başladm srf öğrenmek için. Her aşamasnda çalştm. Para 
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şey var. Yani burada, bu duman, bu basnçla gelen duman, şuradaki şaltercilerin ifadesine 

göre bu bölgeye doğru basnç yapyor yani bu bölgeye geliyor, bu bölgeden çkmaya 

başladğ an şu bölgeden bu tarafa doğru hücum ediyor, bu tarafa. Şimdi havamz bu 

şekilde, yani zaten 2 bin metrelik civarnda bir hava akm var, yani bu hava akmnda 

herhangi bir basnç olmasa bu gaz niye bu tarafa doğru hücum etsin? Yani, bunun direkt 

yukar çkmas gerekiyor hava yönünden dolay. Ters tarafa doğru gaz ve duman hücum 

ediyor ve bu da bir basnç ortam altnda bunun bize geldiğini gösteriyor. 

Dediğim gibi, şimdi ‘O ayakta monoksit artmş, top atşlarndan.” veya 

“Oksijende 1-2 puanlk düşüş olmuş da bu yangn başlamş.’ gibi basit bir şekle 

indirgeyerek bu olay bu şekilde çözemeyiz yani gerçekten iyi araştrlmas gerekiyor. 

Soma’daki tüm madenler için hâlâ bu risk var, düşündüğüm şekilde bir olay varsa. Çünkü, 

yan tarafta, İMBAT’ta da yüzlerce metrelerde çalşlyor. Ana tavanda kontrol edilme 

şans olmayan ve görülme şans olmayan boşluklarda bu tip zehirli gazlar ve zararl gazlar 

birikmiş olabiliyor.  

Soma’da hâlâ 450-500 milyon ton civarnda bir kömür var, yani bu kömürün bir 

şekilde çkartlmas gerekiyor, bu ülkemiz için çok büyük bir değer. Yani, bu yüzden bu 

kazann çok iyi araştrlmas gerekiyor, bu özel kazann çok iyi araştrlmas gerekiyor. 

İşte, basit ‘Orada sensör, şey çkarmş ve burada şu olmuş.’ deyip bu şekilde bir rapor. Biz 

açkças şey olarak… Ben hâlâ bu olayn gerçek nedeninin bilirkişilerin, sayn 

hocalarmzn bahsettiği gibi olmadğn düşünüyorum.  

Başka bir görüş -ihtimal vermiyorum ama- ‘sabotaj ihtimali’ deniliyor. Yani 

‘Böyle bir olay nasl olur?’ O olay bir ara gündeme getirildi. 

Olayla ilgili söylemek istediklerim bunlar Sayn Başkanm. 

450-500 milyon ton civarnda sabit kömür var bölgede. 

Sayn Başkanm, scak olan bölge, yani şu S panolarndan bahsediyorum, özellikle 

klasikler scak gösteriyor. Şimdi, scaklk… Burada öğrendim, bir de şu hava çkşlarnn… 

Bizim arkadaşlar ta eskiden, TKİ döneminden kalma bir sölçer olduğundan bahsettiler ve 

onun böyle anormal şekilde yüksek scaklk ölçtüğünü, 45-46 derece yani şurada. Şimdi, 

böyle 46 derece ölçüyor ve bunun bozuk olduğunu söylediler arkadaşlar. Tabii, bu sonuçta 

şeyden çkacak, sanrm bu aleti TÜBİTAK’a gönderdiler. Yani, şimdi orada 45 dereceyse 

burada kaç derece? Burann 70-80 derece olmas… Onunla ilgili bizim el cihazlarmz var. 

Emniyette çalşan tüm arkadaşlarn elinde el cihazlar var. TÜBİTAK’ta onlarn şeyini 
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yaptrdlar, 23 derece çkt scaklklar. Yani, ocakta arkadaşlarn yapmş olduğu 

ölçümlerde scaklklar 23 derece. Şu bölgelerde işte ‘25-30 derece arasnda’ deniyor. 

Yani, bu bölgede klasik çalştğmz için, zaman zaman yollarda kömür şeyleri sunulduğu 

için damardan basyor ve sürekli bunu tarama ekipleri var. Yani, böyle şey scaklklar 

zaman zaman olabiliyor ama iddia edildiği kadar çok yüksek scaklklar olduğunu ben 

düşünmüyorum ve bana bu şekilde herhangi bir bilgi gelmedi. Şimdi, o alete bakarak ‘46 

derece’ deniyor. Şimdi, orada 46 dereceyse eğer tüm ocağn hava çkşnda… 

 Evet, K panosu şuras. 

Bu K panosunda biz iki kat çalştk. İşte, önce bir tavan ayak yaptk, 2010 ylnda 

yaptk bir tavan ayak. Sonra 10 metre altndan girerek tekrar ikinci kat ayak oluşuyor. 

Zaten kaytlarda vardr. Biz bu ayakta yaklaşk 4-5 tane yangn yeri kapattk, kül basarak 

yeniden açtk, yangn yerine kül bastk, tekrar açtk.  

 Dedim ya olay bana, sanrm -şu an tam hatrlamyorum- üç buçuk sralarnda 

falan haber verdiler bana. Soma’daydm dediğim gibi.  

Evet, o arayd ama, tam şu an hatrlamyorum şeyi, o srada haber verdiler. 

Telefonla haber verdiler ki personelde çalşan bir bayan arkadaş mesaj atarak haber verdi 

ve yarm saat içerisinde şantiyeye geldim. Tabii, şantiyeye geldiğim zaman her taraf ana 

baba günüydü. Ben ilk başta Hakk Bey’i aradm, müessese müdürümüzü aradm. Olayn 

büyüklüğünü görünce zaten diğer arkadaşlarn hepsi aşağya inmiş; o an, İsmail Bey, 

Erkan Beyler, şunlar ocağa inmişlerdi. Olay görünce olayn büyüklüğünü ben hissettim. 

Hissedince Hakk Bey’i aradm, ona ulaşamadm Ali Ulu Bey’e ulaştm, dedim olay çok 

büyük bir olay, çok acil bir şekilde yardm getirilmesi gerekiyor. Sağ olsunlar, işte, 

İmbat’tan Gökalp Beyler hemen yetiştiler, onlardan birisi daha önce haber vermişlerdi, 

işte, onlar tahlisiye ekipleri, şunlar, bunlar apar topar ocağa indiler. Yani, bu olay bu 

şekilde.  

İşletme Müdürü Akn ÇELİK’in ifadeleri: 

Şimdi, öncelikle, hayatn kaybeden arkadaşlarma Allah’tan rahmet diliyorum, 

ailelerine sabr ve başsağlğ diliyorum. Yani, bizim hâlâ yüreğimiz yanyor, sadece şey 

değil, biz her gece bunu çözmek için uğraşyoruz inann ki.  

Şimdi, 95 ylnda mezun oldum üniversiteden, bölüm birincisiydim, fakültede 

dereceye girdim. İşçi olarak başladm srf öğrenmek için. Her aşamasnda çalştm. Para 
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da almadm başta yani srf öğreneyim diye çalşarak. Yirmi yllk deneyimim var, 95’ten, 

işçilikten her aşamasna, Türkiye’de özellikle Soma bölgesinde, başka yerde çalşmadm. 

İlk iş yerimdi. Brakmadm yani sürekli çalştm, her aşamasnda çalştm, her türlü 

eğitimini de aldm. İş güvenliği servisinde yllarca çalştm. Üretiminde uzmanlk 

alanlardan Türkiye’de en genç insanlardan bir tanesi benim. Kademe kademe her 

aşamasnda çalştm, mühendislik anlamnda en son işletme müdürlüğü aşamasna kadar.  

Şimdi, öncelikle bunun kesinlikle ortaya çkmas lazm, bu vebali biz taşyamayz. 

Bunun kesinlikle, neyse ortaya çkp buna göre çözüm üretilmesi lazm. Yani, raporlar da 

okuyorum, kurtarma çalşmasnn her aşamasnda ocaktaydm. Bize, ben kurtarma 

çalşmasndan çkarken, insanlar, bilmiyorum belki bilerek yaptlar “Kaç kişiyi daha 

betona gömdün, kaç kişiyi daha betona gömeceksin…” gibi arkamzdan… Hep içimize 

attk ama yemin ettim bütün insanlar çkaracağm diye. Yani, olanak olsayd da hepsini 

sağ çkarsaydm ama cenazesini çkarrken bile insanlar arkamzdan… Artk siyaset nasl 

bir şey bilmiyorum ama aileleri canma minnet, öldürsünler beni, umurumda değil ama 

yani bunu provoke eder gibi, işte 150 kişiyi betona gömmüşüz, 300 kişi de arkasnda 

varmş, böyle diyerek niçin böyle bir şeye giriyorlar? Yemin ettik arkadaşla beraber yer 

altnda hepsini çkaracağz bunlarn diye. Kimsenin… Sağ çkarmak iyi bir şey hepimizi 

biliyoruz ama ölen insanlarn da mezarnda dua edecek. Hiç brakmadm yani bir tane 

insan kalmasn diye. Ama yani bu boyuta getirdiler insanlar. Yemin ettim hepsini 

çkaracağz diye, kimse brakmasn, arkadaşlar, lütfen, hadi tutalm, edelim… Ama öyle bir 

noktaya geldi ki… Bunlar araştrlsn, bize çeşitli duyumlar geliyor zaten, insanlar 

olmayan şey varmş gibi, var olmaynca olmayan gibi çeşitli yönlendirme yapyor. Bu 

bulunsun. Ben kendimi… Yani ölüm benim için problem değil.  

Ben en son olay da anlatacağm. En son kaldğmz zaman da arkadaşm beni 

brakmak istemedi. Ben, sen git dedim ona. Biliyorum yani ben oradan çkamayacağm, 

öyle çok yoruldum ki. Beni brakmyor. Sen git, ben geleceğim arkandan, ben önemli 

değilim, sen git, ben gelirim dedim. Aslnda gelecek hâlim yoktu zaten. Bütün insanlar 

ocaktan çkarmak için, cenazelerini evlerini götürmeleri için elimizden geleni yaptk ama 

insanlar… Ya bir insan bir insan betona gömebilir mi? Yer altndan aldk ya. Neyse 

ortaya çksn lütfen. Yani bu bizim de isteğimiz.  

Şimdi, olay gününe… 

Şimdi, iş yerinde biz her sabah toplant yapyoruz. Sabah mühendisler, 
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başmühendisler işleri konuşuyoruz, iş güvenliğini konuşuyoruz. İş güvenliğinde 

başmühendis arkadaşlarmla -Allah rahmet eylesin- hep ocakla ilgili, neler yapacağz, ne 

edeceğiz, her gün sabah toplantmz olur. İşçilere tertiplerini veriyoruz, işçileri 

tembihliyoruz, nasl çalşacağn, nasl tedbir alacaklarn söylüyoruz; bunlar ocağn temel 

prensipleri. Ben yllarca… çalştm, belki on beş yl. Normal, hiçbir problemimiz yok. 

Çktk, benim çocuğum hastayd, İzmir’e götürmem gerekiyordu. Saat on gibi Ramazan 

Bey’i aradm, çocuğumu İzmir’e götüreceğim, ağznda yara var, onunla ilgili dedim. 

Ocaktan konuştuk, problem yok. İsmail Bey ocakta, benim yardmcm. Ben İzmir’e 

gidiyorum dedim, “Tamam Ağabey.” dedi. Hatta Mehmet’i gördüm, başmühendisimizi, 

saat on buçuk gibi falan. O gitti… Beraber olduğumuz sabahki arkadaşlarm… 

Evet.  

Saat on iki gibi izin almştm Ramazan Bey’den, “Tamam, gidebilirsin.” dedi. 

Ylmaz Bey de yanmzda, Mustafa Belgin de orada, Efkan Kurt da orada. Gittim ben, 

İzmir’deyim, doktora gittim. Daha İzmir’e vardm, saat üçü geçiyordu, on mu geçiyordu 

bilmiyorum yani üçten sonra. “Ağabey, ocakta duman var, İsmail Bey U3 tarafnda, oray 

tahliye etti ‘Boşaltn.’ dedi.” dedi. Tamam, tahliye edin, boşaltn, sebep ne? “Ağabey, 

bilmiyoruz, bilmiyoruz.” Aynen böyle. Ulaştnz m? Ulaşn, telefon edin, talimatlar 

verdim, boşaltn. “Tamam. Tahlisiye Ağabey giriyor.” şeklinde sürekli biz şeydeyiz ve 

hemen annda çktm, braktm çocuklarm, ben gidiyorum, yola çktm İzmir’den. Sürekli 

telefon trafiği, meşgul telefonlar sürekli. Bir şekilde aradm, yer altndan görüştüm İsmail 

Bey’le. Saat kaçt bilmiyorum, üç buçuğu geçiyordu herhâlde. “İsmail (Adal) olay ne?” 

“Ağabey, U3’ten öte geçemiyoruz şeyden.” 

 “Kavşaktan öte geçemiyoruz. Müthiş bir duman var. Yani, ne onlar gelebiliyor ne 

biz çkabiliyoruz.” İsmail, fan ters çevirin, havalandrmay çevirin. “Tamam Ağabey.” 

Yer üstünde kim var? Şimdi, herkes ocakta, tahlisiye de bir taraftan girmiş, öteki taraftan 

ötekiler girdi. Haluk Bey gelmiş, Haluk Bey’i aradm. “Ağabey, tahlisiyeciler gitti. Fan 

ters çevirin Ağabey, ocağn fann.” Ama ocakta tabii insanlar da var, o kurtarma 

çalşmasnda olanlar, temiz havada insanlar var. “Tamam.” dedi. Ben saat dört buçuk gibi 

falan şeye geldim, dördü yirmi geçe. O zaman o çalşmalar başlamşt zaten. … görmedim, 

sonradan öğreniyorum zaten. Ben direkt ocağa girdim yeni hava girişi tarafndan. 

Kaplarn oraya geldim. Kaplarn orada… 

Şuradan girdim… 
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da almadm başta yani srf öğreneyim diye çalşarak. Yirmi yllk deneyimim var, 95’ten, 

işçilikten her aşamasna, Türkiye’de özellikle Soma bölgesinde, başka yerde çalşmadm. 

İlk iş yerimdi. Brakmadm yani sürekli çalştm, her aşamasnda çalştm, her türlü 

eğitimini de aldm. İş güvenliği servisinde yllarca çalştm. Üretiminde uzmanlk 

alanlardan Türkiye’de en genç insanlardan bir tanesi benim. Kademe kademe her 

aşamasnda çalştm, mühendislik anlamnda en son işletme müdürlüğü aşamasna kadar.  

Şimdi, öncelikle bunun kesinlikle ortaya çkmas lazm, bu vebali biz taşyamayz. 

Bunun kesinlikle, neyse ortaya çkp buna göre çözüm üretilmesi lazm. Yani, raporlar da 

okuyorum, kurtarma çalşmasnn her aşamasnda ocaktaydm. Bize, ben kurtarma 

çalşmasndan çkarken, insanlar, bilmiyorum belki bilerek yaptlar “Kaç kişiyi daha 

betona gömdün, kaç kişiyi daha betona gömeceksin…” gibi arkamzdan… Hep içimize 

attk ama yemin ettim bütün insanlar çkaracağm diye. Yani, olanak olsayd da hepsini 

sağ çkarsaydm ama cenazesini çkarrken bile insanlar arkamzdan… Artk siyaset nasl 

bir şey bilmiyorum ama aileleri canma minnet, öldürsünler beni, umurumda değil ama 

yani bunu provoke eder gibi, işte 150 kişiyi betona gömmüşüz, 300 kişi de arkasnda 

varmş, böyle diyerek niçin böyle bir şeye giriyorlar? Yemin ettik arkadaşla beraber yer 

altnda hepsini çkaracağz bunlarn diye. Kimsenin… Sağ çkarmak iyi bir şey hepimizi 

biliyoruz ama ölen insanlarn da mezarnda dua edecek. Hiç brakmadm yani bir tane 

insan kalmasn diye. Ama yani bu boyuta getirdiler insanlar. Yemin ettim hepsini 

çkaracağz diye, kimse brakmasn, arkadaşlar, lütfen, hadi tutalm, edelim… Ama öyle bir 

noktaya geldi ki… Bunlar araştrlsn, bize çeşitli duyumlar geliyor zaten, insanlar 

olmayan şey varmş gibi, var olmaynca olmayan gibi çeşitli yönlendirme yapyor. Bu 

bulunsun. Ben kendimi… Yani ölüm benim için problem değil.  

Ben en son olay da anlatacağm. En son kaldğmz zaman da arkadaşm beni 

brakmak istemedi. Ben, sen git dedim ona. Biliyorum yani ben oradan çkamayacağm, 

öyle çok yoruldum ki. Beni brakmyor. Sen git, ben geleceğim arkandan, ben önemli 

değilim, sen git, ben gelirim dedim. Aslnda gelecek hâlim yoktu zaten. Bütün insanlar 

ocaktan çkarmak için, cenazelerini evlerini götürmeleri için elimizden geleni yaptk ama 

insanlar… Ya bir insan bir insan betona gömebilir mi? Yer altndan aldk ya. Neyse 

ortaya çksn lütfen. Yani bu bizim de isteğimiz.  

Şimdi, olay gününe… 

Şimdi, iş yerinde biz her sabah toplant yapyoruz. Sabah mühendisler, 
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da almadm başta yani srf öğreneyim diye çalşarak. Yirmi yllk deneyimim var, 95’ten, 

işçilikten her aşamasna, Türkiye’de özellikle Soma bölgesinde, başka yerde çalşmadm. 

İlk iş yerimdi. Brakmadm yani sürekli çalştm, her aşamasnda çalştm, her türlü 

eğitimini de aldm. İş güvenliği servisinde yllarca çalştm. Üretiminde uzmanlk 

alanlardan Türkiye’de en genç insanlardan bir tanesi benim. Kademe kademe her 

aşamasnda çalştm, mühendislik anlamnda en son işletme müdürlüğü aşamasna kadar.  

Şimdi, öncelikle bunun kesinlikle ortaya çkmas lazm, bu vebali biz taşyamayz. 

Bunun kesinlikle, neyse ortaya çkp buna göre çözüm üretilmesi lazm. Yani, raporlar da 

okuyorum, kurtarma çalşmasnn her aşamasnda ocaktaydm. Bize, ben kurtarma 

çalşmasndan çkarken, insanlar, bilmiyorum belki bilerek yaptlar “Kaç kişiyi daha 

betona gömdün, kaç kişiyi daha betona gömeceksin…” gibi arkamzdan… Hep içimize 

attk ama yemin ettim bütün insanlar çkaracağm diye. Yani, olanak olsayd da hepsini 

sağ çkarsaydm ama cenazesini çkarrken bile insanlar arkamzdan… Artk siyaset nasl 

bir şey bilmiyorum ama aileleri canma minnet, öldürsünler beni, umurumda değil ama 

yani bunu provoke eder gibi, işte 150 kişiyi betona gömmüşüz, 300 kişi de arkasnda 

varmş, böyle diyerek niçin böyle bir şeye giriyorlar? Yemin ettik arkadaşla beraber yer 

altnda hepsini çkaracağz bunlarn diye. Kimsenin… Sağ çkarmak iyi bir şey hepimizi 

biliyoruz ama ölen insanlarn da mezarnda dua edecek. Hiç brakmadm yani bir tane 

insan kalmasn diye. Ama yani bu boyuta getirdiler insanlar. Yemin ettim hepsini 

çkaracağz diye, kimse brakmasn, arkadaşlar, lütfen, hadi tutalm, edelim… Ama öyle bir 

noktaya geldi ki… Bunlar araştrlsn, bize çeşitli duyumlar geliyor zaten, insanlar 

olmayan şey varmş gibi, var olmaynca olmayan gibi çeşitli yönlendirme yapyor. Bu 

bulunsun. Ben kendimi… Yani ölüm benim için problem değil.  

Ben en son olay da anlatacağm. En son kaldğmz zaman da arkadaşm beni 

brakmak istemedi. Ben, sen git dedim ona. Biliyorum yani ben oradan çkamayacağm, 

öyle çok yoruldum ki. Beni brakmyor. Sen git, ben geleceğim arkandan, ben önemli 

değilim, sen git, ben gelirim dedim. Aslnda gelecek hâlim yoktu zaten. Bütün insanlar 

ocaktan çkarmak için, cenazelerini evlerini götürmeleri için elimizden geleni yaptk ama 

insanlar… Ya bir insan bir insan betona gömebilir mi? Yer altndan aldk ya. Neyse 

ortaya çksn lütfen. Yani bu bizim de isteğimiz.  

Şimdi, olay gününe… 

Şimdi, iş yerinde biz her sabah toplant yapyoruz. Sabah mühendisler, 
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başmühendisler işleri konuşuyoruz, iş güvenliğini konuşuyoruz. İş güvenliğinde 

başmühendis arkadaşlarmla -Allah rahmet eylesin- hep ocakla ilgili, neler yapacağz, ne 

edeceğiz, her gün sabah toplantmz olur. İşçilere tertiplerini veriyoruz, işçileri 

tembihliyoruz, nasl çalşacağn, nasl tedbir alacaklarn söylüyoruz; bunlar ocağn temel 

prensipleri. Ben yllarca… çalştm, belki on beş yl. Normal, hiçbir problemimiz yok. 

Çktk, benim çocuğum hastayd, İzmir’e götürmem gerekiyordu. Saat on gibi Ramazan 

Bey’i aradm, çocuğumu İzmir’e götüreceğim, ağznda yara var, onunla ilgili dedim. 

Ocaktan konuştuk, problem yok. İsmail Bey ocakta, benim yardmcm. Ben İzmir’e 

gidiyorum dedim, “Tamam Ağabey.” dedi. Hatta Mehmet’i gördüm, başmühendisimizi, 

saat on buçuk gibi falan. O gitti… Beraber olduğumuz sabahki arkadaşlarm… 

Evet.  

Saat on iki gibi izin almştm Ramazan Bey’den, “Tamam, gidebilirsin.” dedi. 

Ylmaz Bey de yanmzda, Mustafa Belgin de orada, Efkan Kurt da orada. Gittim ben, 

İzmir’deyim, doktora gittim. Daha İzmir’e vardm, saat üçü geçiyordu, on mu geçiyordu 

bilmiyorum yani üçten sonra. “Ağabey, ocakta duman var, İsmail Bey U3 tarafnda, oray 

tahliye etti ‘Boşaltn.’ dedi.” dedi. Tamam, tahliye edin, boşaltn, sebep ne? “Ağabey, 

bilmiyoruz, bilmiyoruz.” Aynen böyle. Ulaştnz m? Ulaşn, telefon edin, talimatlar 

verdim, boşaltn. “Tamam. Tahlisiye Ağabey giriyor.” şeklinde sürekli biz şeydeyiz ve 

hemen annda çktm, braktm çocuklarm, ben gidiyorum, yola çktm İzmir’den. Sürekli 

telefon trafiği, meşgul telefonlar sürekli. Bir şekilde aradm, yer altndan görüştüm İsmail 

Bey’le. Saat kaçt bilmiyorum, üç buçuğu geçiyordu herhâlde. “İsmail (Adal) olay ne?” 

“Ağabey, U3’ten öte geçemiyoruz şeyden.” 

 “Kavşaktan öte geçemiyoruz. Müthiş bir duman var. Yani, ne onlar gelebiliyor ne 

biz çkabiliyoruz.” İsmail, fan ters çevirin, havalandrmay çevirin. “Tamam Ağabey.” 

Yer üstünde kim var? Şimdi, herkes ocakta, tahlisiye de bir taraftan girmiş, öteki taraftan 

ötekiler girdi. Haluk Bey gelmiş, Haluk Bey’i aradm. “Ağabey, tahlisiyeciler gitti. Fan 

ters çevirin Ağabey, ocağn fann.” Ama ocakta tabii insanlar da var, o kurtarma 

çalşmasnda olanlar, temiz havada insanlar var. “Tamam.” dedi. Ben saat dört buçuk gibi 

falan şeye geldim, dördü yirmi geçe. O zaman o çalşmalar başlamşt zaten. … görmedim, 

sonradan öğreniyorum zaten. Ben direkt ocağa girdim yeni hava girişi tarafndan. 

Kaplarn oraya geldim. Kaplarn orada… 

Şuradan girdim… 
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da almadm başta yani srf öğreneyim diye çalşarak. Yirmi yllk deneyimim var, 95’ten, 

işçilikten her aşamasna, Türkiye’de özellikle Soma bölgesinde, başka yerde çalşmadm. 

İlk iş yerimdi. Brakmadm yani sürekli çalştm, her aşamasnda çalştm, her türlü 

eğitimini de aldm. İş güvenliği servisinde yllarca çalştm. Üretiminde uzmanlk 

alanlardan Türkiye’de en genç insanlardan bir tanesi benim. Kademe kademe her 

aşamasnda çalştm, mühendislik anlamnda en son işletme müdürlüğü aşamasna kadar.  

Şimdi, öncelikle bunun kesinlikle ortaya çkmas lazm, bu vebali biz taşyamayz. 

Bunun kesinlikle, neyse ortaya çkp buna göre çözüm üretilmesi lazm. Yani, raporlar da 

okuyorum, kurtarma çalşmasnn her aşamasnda ocaktaydm. Bize, ben kurtarma 

çalşmasndan çkarken, insanlar, bilmiyorum belki bilerek yaptlar “Kaç kişiyi daha 

betona gömdün, kaç kişiyi daha betona gömeceksin…” gibi arkamzdan… Hep içimize 

attk ama yemin ettim bütün insanlar çkaracağm diye. Yani, olanak olsayd da hepsini 

sağ çkarsaydm ama cenazesini çkarrken bile insanlar arkamzdan… Artk siyaset nasl 

bir şey bilmiyorum ama aileleri canma minnet, öldürsünler beni, umurumda değil ama 

yani bunu provoke eder gibi, işte 150 kişiyi betona gömmüşüz, 300 kişi de arkasnda 

varmş, böyle diyerek niçin böyle bir şeye giriyorlar? Yemin ettik arkadaşla beraber yer 

altnda hepsini çkaracağz bunlarn diye. Kimsenin… Sağ çkarmak iyi bir şey hepimizi 

biliyoruz ama ölen insanlarn da mezarnda dua edecek. Hiç brakmadm yani bir tane 

insan kalmasn diye. Ama yani bu boyuta getirdiler insanlar. Yemin ettim hepsini 

çkaracağz diye, kimse brakmasn, arkadaşlar, lütfen, hadi tutalm, edelim… Ama öyle bir 

noktaya geldi ki… Bunlar araştrlsn, bize çeşitli duyumlar geliyor zaten, insanlar 

olmayan şey varmş gibi, var olmaynca olmayan gibi çeşitli yönlendirme yapyor. Bu 

bulunsun. Ben kendimi… Yani ölüm benim için problem değil.  

Ben en son olay da anlatacağm. En son kaldğmz zaman da arkadaşm beni 

brakmak istemedi. Ben, sen git dedim ona. Biliyorum yani ben oradan çkamayacağm, 

öyle çok yoruldum ki. Beni brakmyor. Sen git, ben geleceğim arkandan, ben önemli 

değilim, sen git, ben gelirim dedim. Aslnda gelecek hâlim yoktu zaten. Bütün insanlar 

ocaktan çkarmak için, cenazelerini evlerini götürmeleri için elimizden geleni yaptk ama 

insanlar… Ya bir insan bir insan betona gömebilir mi? Yer altndan aldk ya. Neyse 

ortaya çksn lütfen. Yani bu bizim de isteğimiz.  

Şimdi, olay gününe… 

Şimdi, iş yerinde biz her sabah toplant yapyoruz. Sabah mühendisler, 
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       Evet, iki tane temiz hava girişi, şuradan girdim, şuraya geldim, şurada bizim 

bağlant var, burada nefes diye giriş, şuraya. Burada tabii buraya tek geldi, İsmail Adal 

çkyordu, artk ocağ boşaltyorlar. Buraya. Burada 2 tane tahlisiyeci var, ben de 

tahlisiyeciyim. Buradan şeye girdim nefesle önce bir. Yani…  

Pis havann. Daha şey yapacaklar ama içeri girer girmez, daha kapdan zaten gaz 

böyle, simsiyah bir şey, zorluyor buray. Ben aleti bile şey yapamadm. Tuttum kendimi 

böyle bir. Şey daha… 

Ölçüm… Annda şey zaten. Tahlisiyeye baktm, girdim orada tahlisiye cihazna, 

zaten görüş yok, 1 metre bir şey yok. Komple simsiyah bir şey. Duman cihaz dahi 

ölçmüyor, yani 10 bin ppm belki. Müthiş bir yoğunluk var. Bunlar tabii… 

 Ondan sonra, tabii fan çevirince duman seyreldi biraz daha. Biz orada tekrar 

cihazlar taktk, burada aşağdan geldik bu yolu takip ederek, nefeslik yolu, şu yolu takip 

ederek geldik. Burada gaz gösteriyor hâlâ. Biz tahliye cihazndayz ama şeyin çevrilmiş. 

Bir anda tabii şey yapmyor. 

 Buradaki olan hareket, burada ne varsa, tamam m, bu bölgede, bu bant yanmas 

falan, bantmş, orada bir tane parça boruymuş falan, plastik falan yani şey değil. Bu böyle 

büyütülecek bir olay değil. Bu onun sonucu. Benim kendi şeyim yani. Üç dört aydr burada 

çalşyorum, sürekli bakyorum. Bu normal değil. İşte, bant yand… Yani, ben yirmi yldr 

madencilik yapyorum. Onun şey yapacağ bir şey değil, plastik borunun yapacağ bir şey 

değil ki. Bu, ilk önce buradan çkan şey buraya vurmuş yani buradaki sensörler gösteriyor 

zaten.  

Tabii. Yukar doğru buradan olan bir şey buraya vurduğu için çok ksa sürede 

haber gitmiş Koray’a. Koray toplamş adamlarn. Belki şuradaki insanlarn buradan 

buraya gelişi sensörlerde belli, incelendiği zaman kaç dakikada nereye vardn belli. Yani 

üç, dört dakikalk olay. Bu duman görünce, belki ben de öyle yapardm yani bunu 

görmeyen insan sanyor ki böyle, işte az bir şey. Değil, böyle bir şey değil. Yani, insanlar 

belki çkamayacağn kestirdi onun için de… Yani, öteki türlü, az bir duman var, ben 

buradan çkaym, böyle bir şey yok. Ben yirmi yldr çalşyorum. Kaç tane maske taktm. 

Böyle elini kolunu sallayacağn bir şey değil. İnsanlarn önünü kapattk, tahlisiye cihazyla 

gidelim dedik biz. Buradaki insanlar buraya birikmiş, toplanmş. Bunlar da erken çkyor 

normalde, erken çktğ için ayağa birikmiş. Normalde bacalarda toplanr insanlar. Ama 

burada karşlaşmş çoğu, belli bir miktar tekrar gelmiş buraya. Burada beklemişler. Tabii, 
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duman bertaraf etmek için açmşlar kapy.  

 Buras m? Burada bir yangn falan yok. Buras değil, bu 1’le ilgili hiçbir şey 

yok, 1 ve 2’de, buralarda hiçbir şey yok. Tamamen taş buras komple, komple taş galeri 

buras. Buradan buraya kadar taş. Şunun tabanlarnda az bir kömür var. Yani ne diyeyim, 

belki yarm metre yok, tabanlar… Park zamannda, burada sürülmüş bu. Bu komple 

buradan kapal. Buras kül dolu. Biz bütün galerileri külle dolduruyoruz. Kül dediğimiz, 

bir nevi beton yani suyla karştrdğmz külü nice, 10 mikrondan 3-4 milime kadar. 

Yukarda kül tesisimiz var 2 tane 100 ton/saatlik. Orada karşm hazrlanyor, yukardan 

yerçekimi kuvvetiyle şeye enjekte ediyoruz yani yaklaşk 10-15 bar basnç oluşuyor 

hatlarda. Komple buralar dolduruyoruz. Burada yangn falan yok. Bu yangn tabii olay 

sonrasnda yanarak ta buraya kadar gelmiş. Tabii, burada başlamş ama biz havay ters 

çevirince buraya kadar sirayet etmiş, buraya kadar gelmiş.  

Havay ters çevirmesek hiçbirini alamazdk. Bu dumanda tahlisiye cihazna 

gidilmiyor yani oksijeniz var ama göremiyorsunuz. Bunlarn hepsi ölürdü. Biz böyle bir 

hareketi yapmasaydk buradaki insanlarn hepsi ölürdü çünkü zamana karş 

yarşyorsunuz, zamana karş. Belki adam gazda bekliyor yani şeyi tam kesmeniz çok zor. 

Ama, bunu yapmasanz ulaşamazsnz buraya. Bizim buradaki amacmz bir koridor 

yapmakt çünkü duman ocağn her tarafn sard. Burada oluşan, buradan böyle gidiyor, 

buradan geliyor, buradan geliyor, komple duman buras. Şuraya kadar açk, ee, buradan 

aşağya geçilmiyor, biz geçemiyoruz, işçiler çkamyor. Yani, bunu yapmaktan başka 

alternatifin yok. Öteki türlü, bütün insanlarmz hayatn kaybedecekti.  

Şimdi, şu bölge olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi, burada olan bir şey normal 

havalandrmayla böyle gider ama bunun bu kavşak ifadelerde diyor ki, havalandrma ikiye 

bölünüyor, yani buradan gidiyor, bir de buradan yukar çkyor. Bu koldan yani bunu 

yenecek kadar buraya gelmesini ben çözemedim. 

Bu havalandrmay yenemez bu, normal yenemez, mutlaka bir şey oldu, buras 

açk ocak, şurada bizim doğu-bat fay var. 

Bir basnçla gelmiş, burada degaj gibi bir şey olmuş. Normalde burada bir şey 

yansa buradan çkar yukar gider ama bu kadar geri geri gelemez. Ben yllardr 

çalşyorum yani bu hava onun gücünü yenemez. Şurada fay var, şu, aşağdaki büyük fay. 

Fayda boşluk mu oldu? Yani şuras açk ocak, oradan açk ocaktan bir şey mi tetikledi, bir 

yerde patlak m yapyorlar büyük büyük? Yani orada bir şey oldu buraya başka türlü 
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duman bertaraf etmek için açmşlar kapy.  

 Buras m? Burada bir yangn falan yok. Buras değil, bu 1’le ilgili hiçbir şey 

yok, 1 ve 2’de, buralarda hiçbir şey yok. Tamamen taş buras komple, komple taş galeri 

buras. Buradan buraya kadar taş. Şunun tabanlarnda az bir kömür var. Yani ne diyeyim, 

belki yarm metre yok, tabanlar… Park zamannda, burada sürülmüş bu. Bu komple 

buradan kapal. Buras kül dolu. Biz bütün galerileri külle dolduruyoruz. Kül dediğimiz, 

bir nevi beton yani suyla karştrdğmz külü nice, 10 mikrondan 3-4 milime kadar. 

Yukarda kül tesisimiz var 2 tane 100 ton/saatlik. Orada karşm hazrlanyor, yukardan 

yerçekimi kuvvetiyle şeye enjekte ediyoruz yani yaklaşk 10-15 bar basnç oluşuyor 

hatlarda. Komple buralar dolduruyoruz. Burada yangn falan yok. Bu yangn tabii olay 

sonrasnda yanarak ta buraya kadar gelmiş. Tabii, burada başlamş ama biz havay ters 

çevirince buraya kadar sirayet etmiş, buraya kadar gelmiş.  

Havay ters çevirmesek hiçbirini alamazdk. Bu dumanda tahlisiye cihazna 

gidilmiyor yani oksijeniz var ama göremiyorsunuz. Bunlarn hepsi ölürdü. Biz böyle bir 

hareketi yapmasaydk buradaki insanlarn hepsi ölürdü çünkü zamana karş 

yarşyorsunuz, zamana karş. Belki adam gazda bekliyor yani şeyi tam kesmeniz çok zor. 

Ama, bunu yapmasanz ulaşamazsnz buraya. Bizim buradaki amacmz bir koridor 

yapmakt çünkü duman ocağn her tarafn sard. Burada oluşan, buradan böyle gidiyor, 

buradan geliyor, buradan geliyor, komple duman buras. Şuraya kadar açk, ee, buradan 

aşağya geçilmiyor, biz geçemiyoruz, işçiler çkamyor. Yani, bunu yapmaktan başka 

alternatifin yok. Öteki türlü, bütün insanlarmz hayatn kaybedecekti.  

Şimdi, şu bölge olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi, burada olan bir şey normal 

havalandrmayla böyle gider ama bunun bu kavşak ifadelerde diyor ki, havalandrma ikiye 

bölünüyor, yani buradan gidiyor, bir de buradan yukar çkyor. Bu koldan yani bunu 

yenecek kadar buraya gelmesini ben çözemedim. 

Bu havalandrmay yenemez bu, normal yenemez, mutlaka bir şey oldu, buras 

açk ocak, şurada bizim doğu-bat fay var. 

Bir basnçla gelmiş, burada degaj gibi bir şey olmuş. Normalde burada bir şey 

yansa buradan çkar yukar gider ama bu kadar geri geri gelemez. Ben yllardr 

çalşyorum yani bu hava onun gücünü yenemez. Şurada fay var, şu, aşağdaki büyük fay. 

Fayda boşluk mu oldu? Yani şuras açk ocak, oradan açk ocaktan bir şey mi tetikledi, bir 

yerde patlak m yapyorlar büyük büyük? Yani orada bir şey oldu buraya başka türlü 



‒ 453 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

450 

       Evet, iki tane temiz hava girişi, şuradan girdim, şuraya geldim, şurada bizim 

bağlant var, burada nefes diye giriş, şuraya. Burada tabii buraya tek geldi, İsmail Adal 

çkyordu, artk ocağ boşaltyorlar. Buraya. Burada 2 tane tahlisiyeci var, ben de 

tahlisiyeciyim. Buradan şeye girdim nefesle önce bir. Yani…  

Pis havann. Daha şey yapacaklar ama içeri girer girmez, daha kapdan zaten gaz 

böyle, simsiyah bir şey, zorluyor buray. Ben aleti bile şey yapamadm. Tuttum kendimi 

böyle bir. Şey daha… 

Ölçüm… Annda şey zaten. Tahlisiyeye baktm, girdim orada tahlisiye cihazna, 

zaten görüş yok, 1 metre bir şey yok. Komple simsiyah bir şey. Duman cihaz dahi 

ölçmüyor, yani 10 bin ppm belki. Müthiş bir yoğunluk var. Bunlar tabii… 

 Ondan sonra, tabii fan çevirince duman seyreldi biraz daha. Biz orada tekrar 

cihazlar taktk, burada aşağdan geldik bu yolu takip ederek, nefeslik yolu, şu yolu takip 

ederek geldik. Burada gaz gösteriyor hâlâ. Biz tahliye cihazndayz ama şeyin çevrilmiş. 

Bir anda tabii şey yapmyor. 

 Buradaki olan hareket, burada ne varsa, tamam m, bu bölgede, bu bant yanmas 

falan, bantmş, orada bir tane parça boruymuş falan, plastik falan yani şey değil. Bu böyle 

büyütülecek bir olay değil. Bu onun sonucu. Benim kendi şeyim yani. Üç dört aydr burada 

çalşyorum, sürekli bakyorum. Bu normal değil. İşte, bant yand… Yani, ben yirmi yldr 

madencilik yapyorum. Onun şey yapacağ bir şey değil, plastik borunun yapacağ bir şey 

değil ki. Bu, ilk önce buradan çkan şey buraya vurmuş yani buradaki sensörler gösteriyor 

zaten.  

Tabii. Yukar doğru buradan olan bir şey buraya vurduğu için çok ksa sürede 

haber gitmiş Koray’a. Koray toplamş adamlarn. Belki şuradaki insanlarn buradan 

buraya gelişi sensörlerde belli, incelendiği zaman kaç dakikada nereye vardn belli. Yani 

üç, dört dakikalk olay. Bu duman görünce, belki ben de öyle yapardm yani bunu 

görmeyen insan sanyor ki böyle, işte az bir şey. Değil, böyle bir şey değil. Yani, insanlar 

belki çkamayacağn kestirdi onun için de… Yani, öteki türlü, az bir duman var, ben 

buradan çkaym, böyle bir şey yok. Ben yirmi yldr çalşyorum. Kaç tane maske taktm. 

Böyle elini kolunu sallayacağn bir şey değil. İnsanlarn önünü kapattk, tahlisiye cihazyla 

gidelim dedik biz. Buradaki insanlar buraya birikmiş, toplanmş. Bunlar da erken çkyor 

normalde, erken çktğ için ayağa birikmiş. Normalde bacalarda toplanr insanlar. Ama 

burada karşlaşmş çoğu, belli bir miktar tekrar gelmiş buraya. Burada beklemişler. Tabii, 
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duman bertaraf etmek için açmşlar kapy.  

 Buras m? Burada bir yangn falan yok. Buras değil, bu 1’le ilgili hiçbir şey 

yok, 1 ve 2’de, buralarda hiçbir şey yok. Tamamen taş buras komple, komple taş galeri 

buras. Buradan buraya kadar taş. Şunun tabanlarnda az bir kömür var. Yani ne diyeyim, 

belki yarm metre yok, tabanlar… Park zamannda, burada sürülmüş bu. Bu komple 

buradan kapal. Buras kül dolu. Biz bütün galerileri külle dolduruyoruz. Kül dediğimiz, 

bir nevi beton yani suyla karştrdğmz külü nice, 10 mikrondan 3-4 milime kadar. 

Yukarda kül tesisimiz var 2 tane 100 ton/saatlik. Orada karşm hazrlanyor, yukardan 

yerçekimi kuvvetiyle şeye enjekte ediyoruz yani yaklaşk 10-15 bar basnç oluşuyor 

hatlarda. Komple buralar dolduruyoruz. Burada yangn falan yok. Bu yangn tabii olay 

sonrasnda yanarak ta buraya kadar gelmiş. Tabii, burada başlamş ama biz havay ters 

çevirince buraya kadar sirayet etmiş, buraya kadar gelmiş.  

Havay ters çevirmesek hiçbirini alamazdk. Bu dumanda tahlisiye cihazna 

gidilmiyor yani oksijeniz var ama göremiyorsunuz. Bunlarn hepsi ölürdü. Biz böyle bir 

hareketi yapmasaydk buradaki insanlarn hepsi ölürdü çünkü zamana karş 

yarşyorsunuz, zamana karş. Belki adam gazda bekliyor yani şeyi tam kesmeniz çok zor. 

Ama, bunu yapmasanz ulaşamazsnz buraya. Bizim buradaki amacmz bir koridor 

yapmakt çünkü duman ocağn her tarafn sard. Burada oluşan, buradan böyle gidiyor, 

buradan geliyor, buradan geliyor, komple duman buras. Şuraya kadar açk, ee, buradan 

aşağya geçilmiyor, biz geçemiyoruz, işçiler çkamyor. Yani, bunu yapmaktan başka 

alternatifin yok. Öteki türlü, bütün insanlarmz hayatn kaybedecekti.  

Şimdi, şu bölge olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi, burada olan bir şey normal 

havalandrmayla böyle gider ama bunun bu kavşak ifadelerde diyor ki, havalandrma ikiye 

bölünüyor, yani buradan gidiyor, bir de buradan yukar çkyor. Bu koldan yani bunu 

yenecek kadar buraya gelmesini ben çözemedim. 

Bu havalandrmay yenemez bu, normal yenemez, mutlaka bir şey oldu, buras 

açk ocak, şurada bizim doğu-bat fay var. 

Bir basnçla gelmiş, burada degaj gibi bir şey olmuş. Normalde burada bir şey 

yansa buradan çkar yukar gider ama bu kadar geri geri gelemez. Ben yllardr 

çalşyorum yani bu hava onun gücünü yenemez. Şurada fay var, şu, aşağdaki büyük fay. 

Fayda boşluk mu oldu? Yani şuras açk ocak, oradan açk ocaktan bir şey mi tetikledi, bir 

yerde patlak m yapyorlar büyük büyük? Yani orada bir şey oldu buraya başka türlü 

451 

duman bertaraf etmek için açmşlar kapy.  

 Buras m? Burada bir yangn falan yok. Buras değil, bu 1’le ilgili hiçbir şey 

yok, 1 ve 2’de, buralarda hiçbir şey yok. Tamamen taş buras komple, komple taş galeri 

buras. Buradan buraya kadar taş. Şunun tabanlarnda az bir kömür var. Yani ne diyeyim, 

belki yarm metre yok, tabanlar… Park zamannda, burada sürülmüş bu. Bu komple 

buradan kapal. Buras kül dolu. Biz bütün galerileri külle dolduruyoruz. Kül dediğimiz, 

bir nevi beton yani suyla karştrdğmz külü nice, 10 mikrondan 3-4 milime kadar. 

Yukarda kül tesisimiz var 2 tane 100 ton/saatlik. Orada karşm hazrlanyor, yukardan 

yerçekimi kuvvetiyle şeye enjekte ediyoruz yani yaklaşk 10-15 bar basnç oluşuyor 

hatlarda. Komple buralar dolduruyoruz. Burada yangn falan yok. Bu yangn tabii olay 

sonrasnda yanarak ta buraya kadar gelmiş. Tabii, burada başlamş ama biz havay ters 

çevirince buraya kadar sirayet etmiş, buraya kadar gelmiş.  

Havay ters çevirmesek hiçbirini alamazdk. Bu dumanda tahlisiye cihazna 

gidilmiyor yani oksijeniz var ama göremiyorsunuz. Bunlarn hepsi ölürdü. Biz böyle bir 

hareketi yapmasaydk buradaki insanlarn hepsi ölürdü çünkü zamana karş 

yarşyorsunuz, zamana karş. Belki adam gazda bekliyor yani şeyi tam kesmeniz çok zor. 

Ama, bunu yapmasanz ulaşamazsnz buraya. Bizim buradaki amacmz bir koridor 

yapmakt çünkü duman ocağn her tarafn sard. Burada oluşan, buradan böyle gidiyor, 

buradan geliyor, buradan geliyor, komple duman buras. Şuraya kadar açk, ee, buradan 

aşağya geçilmiyor, biz geçemiyoruz, işçiler çkamyor. Yani, bunu yapmaktan başka 

alternatifin yok. Öteki türlü, bütün insanlarmz hayatn kaybedecekti.  

Şimdi, şu bölge olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi, burada olan bir şey normal 

havalandrmayla böyle gider ama bunun bu kavşak ifadelerde diyor ki, havalandrma ikiye 

bölünüyor, yani buradan gidiyor, bir de buradan yukar çkyor. Bu koldan yani bunu 

yenecek kadar buraya gelmesini ben çözemedim. 

Bu havalandrmay yenemez bu, normal yenemez, mutlaka bir şey oldu, buras 

açk ocak, şurada bizim doğu-bat fay var. 

Bir basnçla gelmiş, burada degaj gibi bir şey olmuş. Normalde burada bir şey 

yansa buradan çkar yukar gider ama bu kadar geri geri gelemez. Ben yllardr 

çalşyorum yani bu hava onun gücünü yenemez. Şurada fay var, şu, aşağdaki büyük fay. 

Fayda boşluk mu oldu? Yani şuras açk ocak, oradan açk ocaktan bir şey mi tetikledi, bir 

yerde patlak m yapyorlar büyük büyük? Yani orada bir şey oldu buraya başka türlü 
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imkân yok, bizim ocağn atmosferiyle ilgili değil bu olay, bizim ocağn şeyiyle ilgili değil, 

yemin ederim değil, böyle bir şey değil. 

Şurada büyük bir fay var (Kaza Plannda 5 nolu yer), 100 metre… 

 Bu, mutlaka bir yerden tetiklendi, büyük bir şey oldu, deprem mi oldu bilmiyorum 

yani deprem mi oldu oturma m oldu, başka bir şey oldu, belki de sabotaj oldu yani onu 

düşünmek lazm, bilmiyorum ki… 

 Şimdi diyor ki bilirkişi raporu “Ocakta gaz vard.” Ben sensörle inceliyorum, 

getirdim yanmda da… Şimdi, diyor ki: “Burada bir yangn vard, buradan yana yana 

geldi burada bir şey oldu. Topuk var, bu, şurada göçtü.” diyor. Ama şimdi bu nasl bu 

tarafa doğru geldi bu o zaman? Yanarsa yukar doğru çkar. Bunu buraya ne ittirdi? 

Degaj olabilir, benim de ilk aklma o geldi, bu basnçtan başka türlü bir şey olamaz, bir 

şey ittirdi bunu. Birden bire puf, bunun bir basnç altnda olmas lazm. 

Bu buraya gelemez, buradan scak hava… İkiye bölünen hava var, buradan ve 

buradan, bu başka türlü olamaz. Deprem araştrmas lazm. 

Burada fay kontağ, oradan büyük bir hareket mi ald? Açk ocak var. Sonra 

başka bir şey oturdu mu? Ama bu normalde bizim ocağn şartlaryla, atmosferiyle ilgili 

değil. Yani bilirkişi diyor ki: “Böyle bir şey oldu.” Bizim burada sensörlerimiz var, burada 

sensör var, şuras sensör -getirdim onlarn değerlerini- şu ayağn sensörü var, temiz hava 

sensörü. Bunlar niye 3-5 ppm gösteriyor? 

Göstereceğim.  

545 nolu sensör var, buradan geçen havay ölçüyor. Yani burada yangn çkacak, 

biz bunu bilmeyeceğiz, böyle bir şey yok. Benim dediğim gibi, ancak bunun araştrlmas 

lazm, çünkü taşyamayz, bunun olmas lazm… 

 Bu, beş günlük… Efendim, kaç günlük koymuş? Baklsn, 23 Nisan kaytlar 

incelensin, 1 Mays kaytlar incelensin  

Kesinlikle. Ben eleştirilerimi anlatmak istiyorum. 

Kesinlikle ama 23 Nisan bizi zan altnda brakyor. Ben, şimdi, o ocakta gaz 

varken kimseyi çalştrmadm, çalştrmam, öyle bir şeyin altna giremem ama diyor ki “Bu 

ocakta gaz vard.” Ama sensörüne bakyorsunuz lütfen, yani bu böyle bir şeyi göstermiyor 

yani olma ihtimali yok veya o zaman öncesi de olmas lazm.  
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Şimdi, efendim, burada, hava hareketi iki tarafa açk olan bir yer yani buradan 

hava yukar doğru çkyordur, çkyordu zaten, burada birikecek bir şey yok. Bu galeri 

yaklaşk park zamannda açlmş, 2006 deseniz, işte yedi sekiz yldr açk. Burada metanla 

ilgili olacak bir durum kesinlikle yok. taş baca zaten, hava akm var. Burada metan 

birikecek işte motordan alacak, kablodan… Böyle bir şeye ihtimal yok. Öyle olsa buradaki 

adam sağ çkmaz zaten. Yani, ben mekânn içini gördüm, ne kadar şey olduğunu yani böyle 

bir ihtimal yok. Bandn yanacağ da… Şimdiye kadar yani bandn patinaj yapacak bir 

pozisyonu olamaz. Bant duruyormuş zaten. Diyor ki: “Ben bastm çalşmad, tekrar 

duruyordu.” diyor. Şimdi, burada bir şey aramyorum, yani bant öyle yanacak bir malzeme 

değil, bu yanacak bir malzeme değil. Ne kadar zorlarsan zorla kopacak… Yani, bant 

kopabilir, biliyorum, benim de daha önce 2 defa başma geldi ama bu bant öyle yani… 

Bandn kapasitesi zaten 1.200 ton/saat, 1.000 ton/saat kapasitesi olan bir bant bu. Yani 

öyle işte çekmedi, şey oldu değil, tahrikler var, aşağda da tahrikler var, çift tahrikli, öyle 

şey pozisyonu yok, olsa daha önce de olurdu o zaman, yani öyle bir şey yok. Bunun banttan 

kaynaklandğn ve metandan kaynaklandğn düşünmüyorum ben. Metan kaç yldr açk, 

birikmez, taşn içinde, olma ihtimali de yok. Aşağdan sznt da bunu mu buldu? Yani, 

belki olduysa zaten bir hava akmyla… Çünkü mutlaka bir de baş yukar olsa da 

çkacaktr, yani öyle bir ihtimalde olsa ki o ihtimali düşünmüyorum. Buradaki benim, yani 

bilirkişi raporunu… Daha onun kadar elimde benim bir şey yok, hesap makinem yok 

benim. Bir şey yapamyorum ben burada. Yani onu da anlatmaya çalşyorum. Yani nasl 

çözeceğim ben bu işi? Belki… 

Soma Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Can GÜRKAN’n ifadeleri:  

Şimdi, bu kaza olana kadar günkü şirket… Tabii, biz geçmişte çok vahim bir olay 

yaşadk ama istatistiklere hep bakyorduk. Sonuçta ben bir finansçym, finans da istatistik 

işidir. Bizim geçmişimizde 45 milyon tonda yaklaşk 12 kazamz oldu otuz sene içinde yer 

altnda. Bu 5 milyon tonda 1 gibi bir kaza oran neredeyse. Bu da aslnda, o gözle 

bakldğnda dünya istatistiklerinde bile yer alt kömür üreticiliğinde kaza oran en düşük 

şirketlerden biriydik.  

Şimdi, bu kaza, tabii, bunu biz anlamakta güçlük çekiyoruz; ne olduğunu henüz 

hiçbir mühendisimiz söyleyemedi çünkü kazann olma yeri bir taş bacann içinde 

gerçekleşiyor. Sensör verilerimizde hiçbir sinyal yok, hepsini incelettik, tekrar tekrar 

döndük, baktk. Sonuçta, burada yerin altnda her vardiyada 3-4 tane zaten iş güvenlikçi 

var, toplam da 50 mühendis var ve şirketin yaplanmas itibaryla biz bir işi 1’den fazla 
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imkân yok, bizim ocağn atmosferiyle ilgili değil bu olay, bizim ocağn şeyiyle ilgili değil, 

yemin ederim değil, böyle bir şey değil. 

Şurada büyük bir fay var (Kaza Plannda 5 nolu yer), 100 metre… 

 Bu, mutlaka bir yerden tetiklendi, büyük bir şey oldu, deprem mi oldu bilmiyorum 

yani deprem mi oldu oturma m oldu, başka bir şey oldu, belki de sabotaj oldu yani onu 

düşünmek lazm, bilmiyorum ki… 

 Şimdi diyor ki bilirkişi raporu “Ocakta gaz vard.” Ben sensörle inceliyorum, 

getirdim yanmda da… Şimdi, diyor ki: “Burada bir yangn vard, buradan yana yana 

geldi burada bir şey oldu. Topuk var, bu, şurada göçtü.” diyor. Ama şimdi bu nasl bu 

tarafa doğru geldi bu o zaman? Yanarsa yukar doğru çkar. Bunu buraya ne ittirdi? 

Degaj olabilir, benim de ilk aklma o geldi, bu basnçtan başka türlü bir şey olamaz, bir 

şey ittirdi bunu. Birden bire puf, bunun bir basnç altnda olmas lazm. 

Bu buraya gelemez, buradan scak hava… İkiye bölünen hava var, buradan ve 

buradan, bu başka türlü olamaz. Deprem araştrmas lazm. 

Burada fay kontağ, oradan büyük bir hareket mi ald? Açk ocak var. Sonra 

başka bir şey oturdu mu? Ama bu normalde bizim ocağn şartlaryla, atmosferiyle ilgili 

değil. Yani bilirkişi diyor ki: “Böyle bir şey oldu.” Bizim burada sensörlerimiz var, burada 

sensör var, şuras sensör -getirdim onlarn değerlerini- şu ayağn sensörü var, temiz hava 

sensörü. Bunlar niye 3-5 ppm gösteriyor? 

Göstereceğim.  

545 nolu sensör var, buradan geçen havay ölçüyor. Yani burada yangn çkacak, 

biz bunu bilmeyeceğiz, böyle bir şey yok. Benim dediğim gibi, ancak bunun araştrlmas 

lazm, çünkü taşyamayz, bunun olmas lazm… 

 Bu, beş günlük… Efendim, kaç günlük koymuş? Baklsn, 23 Nisan kaytlar 

incelensin, 1 Mays kaytlar incelensin  

Kesinlikle. Ben eleştirilerimi anlatmak istiyorum. 

Kesinlikle ama 23 Nisan bizi zan altnda brakyor. Ben, şimdi, o ocakta gaz 

varken kimseyi çalştrmadm, çalştrmam, öyle bir şeyin altna giremem ama diyor ki “Bu 

ocakta gaz vard.” Ama sensörüne bakyorsunuz lütfen, yani bu böyle bir şeyi göstermiyor 

yani olma ihtimali yok veya o zaman öncesi de olmas lazm.  
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Şimdi, efendim, burada, hava hareketi iki tarafa açk olan bir yer yani buradan 

hava yukar doğru çkyordur, çkyordu zaten, burada birikecek bir şey yok. Bu galeri 

yaklaşk park zamannda açlmş, 2006 deseniz, işte yedi sekiz yldr açk. Burada metanla 

ilgili olacak bir durum kesinlikle yok. taş baca zaten, hava akm var. Burada metan 

birikecek işte motordan alacak, kablodan… Böyle bir şeye ihtimal yok. Öyle olsa buradaki 

adam sağ çkmaz zaten. Yani, ben mekânn içini gördüm, ne kadar şey olduğunu yani böyle 

bir ihtimal yok. Bandn yanacağ da… Şimdiye kadar yani bandn patinaj yapacak bir 

pozisyonu olamaz. Bant duruyormuş zaten. Diyor ki: “Ben bastm çalşmad, tekrar 

duruyordu.” diyor. Şimdi, burada bir şey aramyorum, yani bant öyle yanacak bir malzeme 

değil, bu yanacak bir malzeme değil. Ne kadar zorlarsan zorla kopacak… Yani, bant 

kopabilir, biliyorum, benim de daha önce 2 defa başma geldi ama bu bant öyle yani… 

Bandn kapasitesi zaten 1.200 ton/saat, 1.000 ton/saat kapasitesi olan bir bant bu. Yani 

öyle işte çekmedi, şey oldu değil, tahrikler var, aşağda da tahrikler var, çift tahrikli, öyle 

şey pozisyonu yok, olsa daha önce de olurdu o zaman, yani öyle bir şey yok. Bunun banttan 

kaynaklandğn ve metandan kaynaklandğn düşünmüyorum ben. Metan kaç yldr açk, 

birikmez, taşn içinde, olma ihtimali de yok. Aşağdan sznt da bunu mu buldu? Yani, 

belki olduysa zaten bir hava akmyla… Çünkü mutlaka bir de baş yukar olsa da 

çkacaktr, yani öyle bir ihtimalde olsa ki o ihtimali düşünmüyorum. Buradaki benim, yani 

bilirkişi raporunu… Daha onun kadar elimde benim bir şey yok, hesap makinem yok 

benim. Bir şey yapamyorum ben burada. Yani onu da anlatmaya çalşyorum. Yani nasl 

çözeceğim ben bu işi? Belki… 

Soma Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Can GÜRKAN’n ifadeleri:  

Şimdi, bu kaza olana kadar günkü şirket… Tabii, biz geçmişte çok vahim bir olay 

yaşadk ama istatistiklere hep bakyorduk. Sonuçta ben bir finansçym, finans da istatistik 

işidir. Bizim geçmişimizde 45 milyon tonda yaklaşk 12 kazamz oldu otuz sene içinde yer 

altnda. Bu 5 milyon tonda 1 gibi bir kaza oran neredeyse. Bu da aslnda, o gözle 

bakldğnda dünya istatistiklerinde bile yer alt kömür üreticiliğinde kaza oran en düşük 

şirketlerden biriydik.  

Şimdi, bu kaza, tabii, bunu biz anlamakta güçlük çekiyoruz; ne olduğunu henüz 

hiçbir mühendisimiz söyleyemedi çünkü kazann olma yeri bir taş bacann içinde 

gerçekleşiyor. Sensör verilerimizde hiçbir sinyal yok, hepsini incelettik, tekrar tekrar 

döndük, baktk. Sonuçta, burada yerin altnda her vardiyada 3-4 tane zaten iş güvenlikçi 

var, toplam da 50 mühendis var ve şirketin yaplanmas itibaryla biz bir işi 1’den fazla 
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mühendise yaptrmazdk. Amacmz, alannda uzmanlaşmayd. Eğer biri, bir mühendis 

güvenlik konusunda uzmanlaşyorsa hep güvenliğe bakard; mekanik konusunda 

uzmanlaşyorsa mekaniğe bakard. Hangi alanda uzmanlaşyorlarsa yllara sirayet ederek 

o alanda uzmanlaşrlard.

Bir kömür yanmasndan bahsediliyor. Yani, şöyle bir durum var: Biz hangi tezi 

ortaya atsak, şu olmuştur desek, olmamasna sebebiyet verecek birkaç antitez ortaya 

çkyor. Yani, mühendislik anlamnda hani bir yerde açk bir panodan, yeryüzünden gaz 

ald, yand, birikti, geldi. Yeryüzünden gaz almas durumunda, hava almas durumunda 

gazn da yeryüzüne brakmas gerekiyor, bu bağlamda bir skşma olmas gerekiyor. Yani, 

birçok tezi değerlendirdik. Açkças, bir taş bacann içinde, ki bu taş baca yeni bir taş baca 

değil, beş-alt yldr orada duran bir taş baca, bu kadar yüksek bir deşarjn nasl 

olabildiğini biz bulamadk. Bilirkişi raporunu inceledik, bilirkişi raporunda yazlanlarn 

olmasnn pek mümkün olmadğ kanaatindeyiz. Yani, alttaki topuktan… Topukta bir 

yanma olsa… Yani “Kömür yanmas süreli bir olay.” diye söylüyorlar. Sonuçta, bunlar 

ben de sizlerle birlikte öğrendim, dediğim gibi.  

Şimdi, burada, Soma bölgesi çok zor bir bölge, ben onu bir açklamak isterim. 

Yani ben madenci olmamama rağmen tabii yllardan beri bu işin içinde… Her yurt dş 

seyahatimde, gittiğim yerde bir maden varsa girmiş, gezmişimdir, yabanc şirketlerin 

yatrmlarna bakmşmdr. Bir kere Türkiye’nin madenciliği zor. Niye zor? Sonuçta yani 

biz bir yarmadayz, üç tarafmzdan bask yemiş bir yapya sahibiz. Ukrayna’ya 

geçtiğinizde havza dümdüz, kilometrelik mekanize panolar kurabilirken Zonguldak’ta 

faylardan, krkl zonlardan bunu yapamyorsunuz, ayn şekilde Ege bölgesinde.  

Şimdi, bir Amerika, Avusturalya örnekleri veriliyor. Orada ne oluyor? Amerika ve 

Avusturalya’da, ben gezdim, Amerika’da da maden ocaklarn gezdim. Yani, Amerika’da 

da, Avusturalya’da da bu tarz zorlu yaplardaki madenleri rezerv hesabna bile 

katmyorlar. Kilometrelik düz panolar var; tavan taş, taban taş, metan riski yok, yanma 

riski yok. Yani, Türkiye’nin madenciliği zaten zor bir madencilik. Biz bunu biliyorduk, 

buna göre tedbirimizi alyorduk. Yani, tedbir almadğmz konusundaki suçlamalar ben 

kabul edemeyeceğim. Çünkü, gerçekten, bilmiyorum, ocaklarmz gezebildiniz mi -biz 

görmedik- yani yaplabileceğin… Son yatrmmz Işklar’dr. 

Tabii, ben şimdi uç bir tez belki ama, burada bunun planlanmş veya yaplmş 

olabileceği tezini de düşündük. Yani, niye yaplabilir? Sonuçta, yüz yldr enerji için 
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savaşlyor. Niye yaplabilir? Türkiye son yllarda kömür anlamnda çok ciddi atağa 

kalkmş bir ülke, termik santral planlar var ve sahip olduğumuz en önemli petek 

kaynağmz kömür. Yerin altna derinleşiyoruz, artk açk ocak madenciliği bitiyor ve yer 

altna gidiyoruz. Yani, bütün bunlara bakyoruz. İçinde bulunduğum durum şahsen çok 

üzücü ve çok zor bir durum. Çünkü kendi prensiplerimizi biliyoruz, basnda bizimle ilgili 

yanstlmş tabloyu görüyoruz.  

Burada çok şey konuşuldu. Ben çok memnunum buraya gelindiği için çünkü ben 

tutuklanrken, adliyeye girerken bir gazeteci bana “Söyleyecek bir şeyiniz var m?” diye 

sordu, ben de “Zaman gelince konuşacağm.” dedim. Çünkü konuşmaya çalştk, ilk üç 

dört gün, gazetede yalan haber çkyordu, aryorduk, “Bu yalan.” diyorduk, “Biliyoruz 

ama yaynlamaya devam edeceğiz.” diyorlard. O kadar büyük bir basknn altnda bize de 

yapabilecek bir şey kalmad, boynumuzu büktük, sustuk, zaman gelince konuşabileceğimiz 

ortam olduğu zaman kendimizi anlatalm dedik. O yüzden ben herkese çok teşekkür 

ediyorum, en azndan bizi dinlemek nezaketini gösteriyorsunuz.  

Yani, dediğim gibi ben şimdi burada şirketteki pozisyonum itibaryla finansmann 

yaptm bu işin ama bu ekibin var olmasnda, büyümesinde, sistematik bir şekilde bir ekip 

hâline gelmesinde de çok büyük katkm var. Finansmanyla ilgili bir şey söylemek 

istiyorum, Türkiye’de ve dünyada finansman anlamnda en zor finanse edilebilecek sektör 

madencilik sektörü. Bunun sebebi de şu: Madencilik sektörü, bir fabrika kurmuyorsunuz. 

Yani, bir banka size finansman verdiğinde bir fabrika kuruyorsanz ne der? 

“Yürütemezlerse fabrikasn alrm.” Özellikle kömür madenciliği ve bu tarz taahhüt 

işlerinde bankann sizinle yaptğ iş tamamen itibara dayal. Bizim geçmişten gelen, 

yllardr bu işi yapmamz, böyle bir olay değil yani şunun yüzde 1’ini yaşamadk biz, otuz 

sene boyunca 3 kişinin ayn anda öldüğü bir kaza yaşanmad bu işletmelerde. Yani, 

gerçekten kendimize güveniyorduk madenciliği doğru bildiğimiz konusunda, hâlâ da bu 

güvenimiz devam ediyor. 

Burada bizim düşüneceğimiz bir olağanüstü bir şey oldu, öngörülemeyen, sektörel 

anlamda belki bir ilk. Bu noktadan sonra en önemli şey bunun ne olduğunun doğru 

anlaşlmas çünkü bu madencilik devam edecek, bizimle devam edecek veya bir başkasyla 

devam edecek. Soma’da 500 milyon ton yerin altnda kömür var ve birilerinin bu kömürü 

çkarmas lazm. Bu otuz senedir olmad, 13 Mays’ta oldu. Babam Alp Gürkan 12 

Mays’ta madencilik sektörünün en itibarl insanlarndan biriyken 14 Mays’ta o itibar 

edenlerden kimse kalmad. Şimdi sorgulamadan, yarglamadan bir yerlere gittik. Ben o 
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mühendise yaptrmazdk. Amacmz, alannda uzmanlaşmayd. Eğer biri, bir mühendis 

güvenlik konusunda uzmanlaşyorsa hep güvenliğe bakard; mekanik konusunda 

uzmanlaşyorsa mekaniğe bakard. Hangi alanda uzmanlaşyorlarsa yllara sirayet ederek 

o alanda uzmanlaşrlard.

Bir kömür yanmasndan bahsediliyor. Yani, şöyle bir durum var: Biz hangi tezi 

ortaya atsak, şu olmuştur desek, olmamasna sebebiyet verecek birkaç antitez ortaya 

çkyor. Yani, mühendislik anlamnda hani bir yerde açk bir panodan, yeryüzünden gaz 

ald, yand, birikti, geldi. Yeryüzünden gaz almas durumunda, hava almas durumunda 

gazn da yeryüzüne brakmas gerekiyor, bu bağlamda bir skşma olmas gerekiyor. Yani, 

birçok tezi değerlendirdik. Açkças, bir taş bacann içinde, ki bu taş baca yeni bir taş baca 

değil, beş-alt yldr orada duran bir taş baca, bu kadar yüksek bir deşarjn nasl 

olabildiğini biz bulamadk. Bilirkişi raporunu inceledik, bilirkişi raporunda yazlanlarn 

olmasnn pek mümkün olmadğ kanaatindeyiz. Yani, alttaki topuktan… Topukta bir 

yanma olsa… Yani “Kömür yanmas süreli bir olay.” diye söylüyorlar. Sonuçta, bunlar 

ben de sizlerle birlikte öğrendim, dediğim gibi.  

Şimdi, burada, Soma bölgesi çok zor bir bölge, ben onu bir açklamak isterim. 

Yani ben madenci olmamama rağmen tabii yllardan beri bu işin içinde… Her yurt dş 

seyahatimde, gittiğim yerde bir maden varsa girmiş, gezmişimdir, yabanc şirketlerin 

yatrmlarna bakmşmdr. Bir kere Türkiye’nin madenciliği zor. Niye zor? Sonuçta yani 

biz bir yarmadayz, üç tarafmzdan bask yemiş bir yapya sahibiz. Ukrayna’ya 

geçtiğinizde havza dümdüz, kilometrelik mekanize panolar kurabilirken Zonguldak’ta 

faylardan, krkl zonlardan bunu yapamyorsunuz, ayn şekilde Ege bölgesinde.  

Şimdi, bir Amerika, Avusturalya örnekleri veriliyor. Orada ne oluyor? Amerika ve 

Avusturalya’da, ben gezdim, Amerika’da da maden ocaklarn gezdim. Yani, Amerika’da 

da, Avusturalya’da da bu tarz zorlu yaplardaki madenleri rezerv hesabna bile 

katmyorlar. Kilometrelik düz panolar var; tavan taş, taban taş, metan riski yok, yanma 

riski yok. Yani, Türkiye’nin madenciliği zaten zor bir madencilik. Biz bunu biliyorduk, 

buna göre tedbirimizi alyorduk. Yani, tedbir almadğmz konusundaki suçlamalar ben 

kabul edemeyeceğim. Çünkü, gerçekten, bilmiyorum, ocaklarmz gezebildiniz mi -biz 

görmedik- yani yaplabileceğin… Son yatrmmz Işklar’dr. 

Tabii, ben şimdi uç bir tez belki ama, burada bunun planlanmş veya yaplmş 

olabileceği tezini de düşündük. Yani, niye yaplabilir? Sonuçta, yüz yldr enerji için 
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savaşlyor. Niye yaplabilir? Türkiye son yllarda kömür anlamnda çok ciddi atağa 

kalkmş bir ülke, termik santral planlar var ve sahip olduğumuz en önemli petek 

kaynağmz kömür. Yerin altna derinleşiyoruz, artk açk ocak madenciliği bitiyor ve yer 

altna gidiyoruz. Yani, bütün bunlara bakyoruz. İçinde bulunduğum durum şahsen çok 

üzücü ve çok zor bir durum. Çünkü kendi prensiplerimizi biliyoruz, basnda bizimle ilgili 

yanstlmş tabloyu görüyoruz.  

Burada çok şey konuşuldu. Ben çok memnunum buraya gelindiği için çünkü ben 

tutuklanrken, adliyeye girerken bir gazeteci bana “Söyleyecek bir şeyiniz var m?” diye 

sordu, ben de “Zaman gelince konuşacağm.” dedim. Çünkü konuşmaya çalştk, ilk üç 

dört gün, gazetede yalan haber çkyordu, aryorduk, “Bu yalan.” diyorduk, “Biliyoruz 

ama yaynlamaya devam edeceğiz.” diyorlard. O kadar büyük bir basknn altnda bize de 

yapabilecek bir şey kalmad, boynumuzu büktük, sustuk, zaman gelince konuşabileceğimiz 

ortam olduğu zaman kendimizi anlatalm dedik. O yüzden ben herkese çok teşekkür 

ediyorum, en azndan bizi dinlemek nezaketini gösteriyorsunuz.  

Yani, dediğim gibi ben şimdi burada şirketteki pozisyonum itibaryla finansmann 

yaptm bu işin ama bu ekibin var olmasnda, büyümesinde, sistematik bir şekilde bir ekip 

hâline gelmesinde de çok büyük katkm var. Finansmanyla ilgili bir şey söylemek 

istiyorum, Türkiye’de ve dünyada finansman anlamnda en zor finanse edilebilecek sektör 

madencilik sektörü. Bunun sebebi de şu: Madencilik sektörü, bir fabrika kurmuyorsunuz. 

Yani, bir banka size finansman verdiğinde bir fabrika kuruyorsanz ne der? 

“Yürütemezlerse fabrikasn alrm.” Özellikle kömür madenciliği ve bu tarz taahhüt 

işlerinde bankann sizinle yaptğ iş tamamen itibara dayal. Bizim geçmişten gelen, 

yllardr bu işi yapmamz, böyle bir olay değil yani şunun yüzde 1’ini yaşamadk biz, otuz 

sene boyunca 3 kişinin ayn anda öldüğü bir kaza yaşanmad bu işletmelerde. Yani, 

gerçekten kendimize güveniyorduk madenciliği doğru bildiğimiz konusunda, hâlâ da bu 

güvenimiz devam ediyor. 

Burada bizim düşüneceğimiz bir olağanüstü bir şey oldu, öngörülemeyen, sektörel 

anlamda belki bir ilk. Bu noktadan sonra en önemli şey bunun ne olduğunun doğru 

anlaşlmas çünkü bu madencilik devam edecek, bizimle devam edecek veya bir başkasyla 

devam edecek. Soma’da 500 milyon ton yerin altnda kömür var ve birilerinin bu kömürü 

çkarmas lazm. Bu otuz senedir olmad, 13 Mays’ta oldu. Babam Alp Gürkan 12 

Mays’ta madencilik sektörünün en itibarl insanlarndan biriyken 14 Mays’ta o itibar 

edenlerden kimse kalmad. Şimdi sorgulamadan, yarglamadan bir yerlere gittik. Ben o 
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yüzden çok memnunum, gidip gördünüz, kannz nedir bilmiyorum ama, en azndan bizim 

yapmaya çalştklarmz, bugüne kadar yaptklarmz, çalşma prensibimizi gördünüz.  

Bir mekanizenin yatrm normal bir klasik ayağn iki üst katdr. Diyeceksiniz 

“Niye mekanize yapyorsunuz?” Eğer ola ki… Bir kere mekanizeyi iki şey sağlyor: Bir, 

çalşandaki teknik vasfnz artyor yani teknik lise mezunlar, işte uzun vadede çalşacak ve 

işe hâkim olacak insan kitlesiyle çalşmaya başlyorsunuz. İki, güvenliği inanlmaz 

derecede artryor. Bir mekanize yatrmnn geri ödemesi beş ile yedi yl arasnda yani 

yaptğnz bir yatrmdan uzun yllar boyunca para kazanmyorsunuz. Ne zaman mekanize 

yatrmdan para kazanr bir şirket? Bu işi gerçekten yllara sâri yirmi otuz yl yaparsa 

mekanize sistemleri kendini geri ödemeye başladktan ve bitirdikten sonra o zaman işte bir 

kârllk olur. Biz şirket olarak son yedi yldr Türkiye’de en çok madencilik, kömür 

sektörüne yatrm yapan şirketiz. Birçok şey konuşuldu, bir bina müteahhitliği yaptk, yer 

altndan çkan yer üstüne yatrlyordu, tamamen benim finansal bir kurgumdu. Bu 

yatrmlarn hepsi o bina sayesinde gerçekleşti. Ben 2004-2005 ylnda grafikteki büyüme 

ivmesini gördüğümde o zaman babam Yönetim Kurulu Başkanyd, bir gayrimenkul 

yatrm yapmamz gerektiğini söyledim çünkü uzun vadede gayrimenkulle desteklenmeyen 

bir finansman madenciliğin önünde imkânmz olmayacağn söyledim. Işklar yatrm, 

Merzifon’da yapmakta olduğumuz bütün bu yatrmlar aslnda o projeden gelen finansman 

imkânylayd. O proje de buradan, yer altndan çok büyük paralar kazandk da yaptğmz 

bir proje değil, bir finansman projesiydi. Proje kendini kiralaryla ödüyordu, gayrimenkul 

teminatlar da buradaki finansmanlar sağlyordu 

Yani, dört buçuk ay oldu, bilemiyorum, belki sizlerin bunu bizlerden daha da 

detayl inceleme imkânnz var, siz çözdünüz ama biz çözemedik. Bizim konuştuğumuz 

hiçbir profesör, hiçbir maden mühendisi de henüz bunu tam anlamyla anlamş değil çünkü 

olay olduğunda gaz var, alev yok, alevin sonradan nereden geldiği belli değil. Yangnn 

sebebini anlayamyoruz. Yangn anlasak gaz anlayamyoruz.  

Bu olay burada başlyor, 350 tane ferdî maskenin bulunduğu yerdeki 

arkadaşlarmz vefat ediyor, kurtulamyorlar ve otopsi sonuçlarna baktm, 99,2 

hemoglobin monoksit oranyla… Yani bu, dakikalar içinde yaklaşk 8-10 bin ppm bir 

gazdan bahsediyoruz yani böyle bir gaz… Ocakta çkarmaya çalşsanz bu yangn, 

uğraşsanz bile gerçekten zor bir yangndan bahsediyorlar. Yani her şeyi üst üste 

koyuyoruz, işin içinden çkamyoruz ve üzülüyoruz. Üzülüyoruz çünkü otuz yldr bu işi 

yapyoruz, bildiğimiz iş bu, hep yapmak istediğimiz iş bu. 
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Ha, şu şeye de açklk getirmek isterim: Ben niye yönetim kurulu başkanydm? Alp 

Bey, babam, geçen sene Ekim aynda 75 yaşn doldurdu, 4 tane torunu oldu ve dedi ki: 

‘Ben krk senemi madenciliğe verdim, artk alnmn akyla emekliye ayrlmak istiyorum. 

Burada hani bir fahri başkan olarak gerekiyorsa bana sormak istediklerinizi 

cevaplayacağm, artk torunlarmla olmak istiyorum.’ Onun o kararndan sonra… İşin 

gerçeği, ben daha kurumsal yaklaşan bir insanm. Bu şirket kurumsal bir şirket, bunu 

belirtmek isterim, bu şirket aile şirketi değil, bütün aileden sadece 2 kişinin çalştğ bir 

şirket, 7 bin çalşan olan fakat 2 aile bireyi olan bir şirket yani burada böyle gelip 

kararlarn bizler tarafndan verildiği, kafamza göre verildiği bir yap yok, her şey 

madenlerde hazrlanr, gelir bize sunulur. Alp Bey’in bana emekli olurken bir şeyi vard, 

‘Can, bu işe sahip çkacaksn, burada 7 bin kişiye iş veriyoruz, buna sahip çkacaksn.’ 

dedi. O, bana bunu bu şekilde devretti. 

Alp Bey aslnda emekliydi. Bu olay başladğnda bir basn toplants yapld. O 

basn toplantsnda olmas gereken bendim ama niye çkamadm? İnanlmaz bir sosyal 

medya basks ‘Alp Gürkan nerede, Alp Gürkan nerede, Alp Gürkan nerede? …” Çkp da 

‘Alp Gürkan emekli oldu…’ Çkp da zaten bir şey diyecek hâlimiz kalmamşt. 75 yaşnda, 

kendince tansiyon ve sağlk sorunlar olan bir insan dört gün uyumadan basn toplantsna 

çkt, ne konuşabildi ne bir şey yapabildi. Ama hâlâ diyorum, ben verilen tepkiyi de 

yadrgamyorum, en azndan basnn verdiği tepkiyi yadrgamyorum. Baz tepkileri 

yadrgyorum, buradan en azndan bilgi alabilecek, öğrenebilecek, ondan sonra yorum 

yapabilecek insanlar varken, bunu yapmadan yorumlamş insanlarn tepkisini biraz 

yadrgyorum. En azndan bir inceleselerdi, şirketin geçmişine bir baksalard, yaplan 

yatrmlar bir görselerdi, ondan sonra yarglamas… Zaten yarglyorlar, herkes 

yarglad. Buydu benim şeyim.  

Şimdi, bunlarn yaplmas lazm. Mevzuattaki değişiklikleri… Mesela, böyle bir 

kazada biz şunu gördük, gerçi o konuda da net bir şey söyleyemiyorum, hani, oksijen 

maskesi olsayd belki bu yaşanmazd diyoruz ama 350 tane ferdî oksijen maskesinin 

yannda 12 tane arkadaşmz çkt. Yani, neydi bu vuran bizi? O kadar hzl ve o kadar 

kuvvetli vurmuş ki bu arkadaşlar maske bile takamamşlar. Nasl bir şey? Madencilik 

yangn oluyor, yani Soma bölgesinde yangn var ve hep olacak, biz çok yaşadk, yaşamaya 

da devam edeceğiz. O yangnla bu yangn, ikisi birbirinden farkl yangnlar. 

Biz Işklar Ocağ’na geçtiğimizde ben hep insan üzerindeki iş yükünü alarak 

madencilik yapalm, bu felsefeyi zorluyordum. Biz Işklar Ocağ’na geçtik, dedim ki 
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yüzden çok memnunum, gidip gördünüz, kannz nedir bilmiyorum ama, en azndan bizim 

yapmaya çalştklarmz, bugüne kadar yaptklarmz, çalşma prensibimizi gördünüz.  

Bir mekanizenin yatrm normal bir klasik ayağn iki üst katdr. Diyeceksiniz 

“Niye mekanize yapyorsunuz?” Eğer ola ki… Bir kere mekanizeyi iki şey sağlyor: Bir, 

çalşandaki teknik vasfnz artyor yani teknik lise mezunlar, işte uzun vadede çalşacak ve 

işe hâkim olacak insan kitlesiyle çalşmaya başlyorsunuz. İki, güvenliği inanlmaz 

derecede artryor. Bir mekanize yatrmnn geri ödemesi beş ile yedi yl arasnda yani 

yaptğnz bir yatrmdan uzun yllar boyunca para kazanmyorsunuz. Ne zaman mekanize 

yatrmdan para kazanr bir şirket? Bu işi gerçekten yllara sâri yirmi otuz yl yaparsa 

mekanize sistemleri kendini geri ödemeye başladktan ve bitirdikten sonra o zaman işte bir 

kârllk olur. Biz şirket olarak son yedi yldr Türkiye’de en çok madencilik, kömür 

sektörüne yatrm yapan şirketiz. Birçok şey konuşuldu, bir bina müteahhitliği yaptk, yer 

altndan çkan yer üstüne yatrlyordu, tamamen benim finansal bir kurgumdu. Bu 

yatrmlarn hepsi o bina sayesinde gerçekleşti. Ben 2004-2005 ylnda grafikteki büyüme 

ivmesini gördüğümde o zaman babam Yönetim Kurulu Başkanyd, bir gayrimenkul 

yatrm yapmamz gerektiğini söyledim çünkü uzun vadede gayrimenkulle desteklenmeyen 

bir finansman madenciliğin önünde imkânmz olmayacağn söyledim. Işklar yatrm, 

Merzifon’da yapmakta olduğumuz bütün bu yatrmlar aslnda o projeden gelen finansman 

imkânylayd. O proje de buradan, yer altndan çok büyük paralar kazandk da yaptğmz 

bir proje değil, bir finansman projesiydi. Proje kendini kiralaryla ödüyordu, gayrimenkul 

teminatlar da buradaki finansmanlar sağlyordu 

Yani, dört buçuk ay oldu, bilemiyorum, belki sizlerin bunu bizlerden daha da 

detayl inceleme imkânnz var, siz çözdünüz ama biz çözemedik. Bizim konuştuğumuz 

hiçbir profesör, hiçbir maden mühendisi de henüz bunu tam anlamyla anlamş değil çünkü 

olay olduğunda gaz var, alev yok, alevin sonradan nereden geldiği belli değil. Yangnn 

sebebini anlayamyoruz. Yangn anlasak gaz anlayamyoruz.  

Bu olay burada başlyor, 350 tane ferdî maskenin bulunduğu yerdeki 

arkadaşlarmz vefat ediyor, kurtulamyorlar ve otopsi sonuçlarna baktm, 99,2 

hemoglobin monoksit oranyla… Yani bu, dakikalar içinde yaklaşk 8-10 bin ppm bir 

gazdan bahsediyoruz yani böyle bir gaz… Ocakta çkarmaya çalşsanz bu yangn, 

uğraşsanz bile gerçekten zor bir yangndan bahsediyorlar. Yani her şeyi üst üste 

koyuyoruz, işin içinden çkamyoruz ve üzülüyoruz. Üzülüyoruz çünkü otuz yldr bu işi 

yapyoruz, bildiğimiz iş bu, hep yapmak istediğimiz iş bu. 
457 

Ha, şu şeye de açklk getirmek isterim: Ben niye yönetim kurulu başkanydm? Alp 

Bey, babam, geçen sene Ekim aynda 75 yaşn doldurdu, 4 tane torunu oldu ve dedi ki: 

‘Ben krk senemi madenciliğe verdim, artk alnmn akyla emekliye ayrlmak istiyorum. 

Burada hani bir fahri başkan olarak gerekiyorsa bana sormak istediklerinizi 

cevaplayacağm, artk torunlarmla olmak istiyorum.’ Onun o kararndan sonra… İşin 

gerçeği, ben daha kurumsal yaklaşan bir insanm. Bu şirket kurumsal bir şirket, bunu 

belirtmek isterim, bu şirket aile şirketi değil, bütün aileden sadece 2 kişinin çalştğ bir 

şirket, 7 bin çalşan olan fakat 2 aile bireyi olan bir şirket yani burada böyle gelip 

kararlarn bizler tarafndan verildiği, kafamza göre verildiği bir yap yok, her şey 

madenlerde hazrlanr, gelir bize sunulur. Alp Bey’in bana emekli olurken bir şeyi vard, 

‘Can, bu işe sahip çkacaksn, burada 7 bin kişiye iş veriyoruz, buna sahip çkacaksn.’ 

dedi. O, bana bunu bu şekilde devretti. 

Alp Bey aslnda emekliydi. Bu olay başladğnda bir basn toplants yapld. O 

basn toplantsnda olmas gereken bendim ama niye çkamadm? İnanlmaz bir sosyal 

medya basks ‘Alp Gürkan nerede, Alp Gürkan nerede, Alp Gürkan nerede? …” Çkp da 

‘Alp Gürkan emekli oldu…’ Çkp da zaten bir şey diyecek hâlimiz kalmamşt. 75 yaşnda, 

kendince tansiyon ve sağlk sorunlar olan bir insan dört gün uyumadan basn toplantsna 

çkt, ne konuşabildi ne bir şey yapabildi. Ama hâlâ diyorum, ben verilen tepkiyi de 

yadrgamyorum, en azndan basnn verdiği tepkiyi yadrgamyorum. Baz tepkileri 

yadrgyorum, buradan en azndan bilgi alabilecek, öğrenebilecek, ondan sonra yorum 

yapabilecek insanlar varken, bunu yapmadan yorumlamş insanlarn tepkisini biraz 

yadrgyorum. En azndan bir inceleselerdi, şirketin geçmişine bir baksalard, yaplan 

yatrmlar bir görselerdi, ondan sonra yarglamas… Zaten yarglyorlar, herkes 

yarglad. Buydu benim şeyim.  

Şimdi, bunlarn yaplmas lazm. Mevzuattaki değişiklikleri… Mesela, böyle bir 

kazada biz şunu gördük, gerçi o konuda da net bir şey söyleyemiyorum, hani, oksijen 

maskesi olsayd belki bu yaşanmazd diyoruz ama 350 tane ferdî oksijen maskesinin 

yannda 12 tane arkadaşmz çkt. Yani, neydi bu vuran bizi? O kadar hzl ve o kadar 

kuvvetli vurmuş ki bu arkadaşlar maske bile takamamşlar. Nasl bir şey? Madencilik 

yangn oluyor, yani Soma bölgesinde yangn var ve hep olacak, biz çok yaşadk, yaşamaya 

da devam edeceğiz. O yangnla bu yangn, ikisi birbirinden farkl yangnlar. 

Biz Işklar Ocağ’na geçtiğimizde ben hep insan üzerindeki iş yükünü alarak 

madencilik yapalm, bu felsefeyi zorluyordum. Biz Işklar Ocağ’na geçtik, dedim ki 
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‘Roadheader’lar alalm, -Gördünüz mü bilmiyorum, ‘roadheader’ baş dönerek kesim 

yapan makinalar, şu anda Işklar’da da çalşyorlar- kesimi bununla yapalm, işçinin 

üzerinden yükü alalm, kesit de genişlesin, hem işçi rahatlar hem kesit genişlediği için 

çalşma ortam rahatlar. Ama ne oldu? Biz normalde 9-10 metrekarelik “hava kaçş” 

denilen rekuplar 16 metrekareye çkardk. Bir bask yedik ki işçinin üzerinden yük 

alacağz derken o 16 metrekare geniş kesiti ayakta tutmak için verilen emek daha fazla 

hâle geldi.  

Yani yaptğmz madenciliğin olduğu yerdeki şartlar zor, bunu bilerek yürümemiz 

lazm ama, bunlarn önü alnamaz m, kazalarn önü? Alnr, daha teknolojik madencilikle. 

Şimdi, buradan buna geleceğim, Park Holdinge. Park Holding Türkiye’de 

Amerikan standartlarnda madeni bulunan tek şirkettir. Çayrhan bölgesi Anadolu 

çanağnn içinde kaldğ için Amerika’da bahsettiğim gibi dümdüz, tavan taş-taban taş 

kesitlerde, madencilik sknts olmayan, fay olmayan, kaln damar olmayan, damarda 

eğimi olmayan; aslnda olabilecek en kolay madenciliği yapyorlar, yanma yok, gaz riski 

yok. Yani, bizde madencilikte biz dağa bisikleti yapyorsak onlar düz asfalt bisikletine 

biniyorlar diye konuşuruz her zaman. Park Holding buraya geldikten sonra evet, yangnla 

mücadele edemediler. Şimdi, bu yangn öyle bir olaydr ki Demir Export firmas da şimdi 

Soma’da. Demir Export da ilk panolarn açtğnda yangnla mücadelede çok zorlanacak. 

Soma’nn kültürüdür yangn ama bu yangnla -bakn, çok önemli bir şey var- bu yangnn 

bir alakas yok. Burada olan yangn… Biz Soma’da ylda bir veya iki panoda en azndan 

yangn yeriz, panoyu kapatrz, külleme yaparz, tekrar açarz. Soma’da İmbat’a gidin 

onlar da aynsn yapar. 

Aslnda ben -bilmiyorum soru gelecek mi- çok konusu geçtiği için, üretim basks 

konusuyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum daha sonradan ama bu yangn normaldir 

Soma’da. Yani biz Parktan buray devraldğmzda buras yanyordu, yanyordu, biliyoruz; 

bizim de aldktan sonra birçok ayağmzda yangn çkt, kapattk, önlemini aldk, ileride 

tekrar açtk, devam ettik. Bundan sonra da bu madenciliği yaptğmz sürece bu yangnlar 

yaşayacağz; bu, Soma’nn yaps. Yani bu yangnla mücadele başka bir şey, o yangnla bu 

yangn bir değil; bunu söylemek istiyorum. 

Ne olabilir? Dediğim gibi burada -bizim kendi düşüncemiz- bir fay hatt, 

bilemeyeceğim yani, ‘Fay hatlarnn içinde gaz skşmas olabilir.’ diyorlar. Normalde bu 

gaz skşmalar depremle tetiklenip alev püskürtüyor. Ama önce gaz geldi, hani öyle bir şey 
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oldu. Yukarda bir yerde alev, yani fay hattnda bir tektonik hareketle bir yanma başlad. 

İçindeki kömürün tozunu veya dumann püskürttü, sonra da alevi geldi, bu bir teori ya da 

yani ben şahsen bu kadar olmazlarn içinde bir şey bilimsel açklanamyorsa burann 

sabote edilmiş olabileceğini de düşünüyorum. ‘Bunu niye yapacaklar? Kim niye yapsn?’ 

diyorsunuz belki. O zaten bizi aşar, bu yaplyorsa bu bize değildir, bu Türkiye’yedir.  

Çünkü böyle bir şeyi kimse öngörmedi, kimse böyle bir olayn olabileceğini, 

oksijen… Ben açkças, bilmiyordum, dediğim gibi, son dört ayda birçok şeyi öğrendim. Bu 

gaz maskelerinin bu kadar yetersiz bir şey olduğuna dair benim de fikrim yoktu, bence 

kimsenin fikri yoktu yani yüksek bir gaz geldiğinde oksijen 17’nin altna düşünce 

çalşmyor, zaten 1.000 ppm falan kesebiliyor, 2-3 bin ppm olduğunda zaten bir etkisi yok. 

Yani, mevzuatta belki hiç olmamas gereken bir şey ama, böyleydi, bütün Türkiye bunu 

böyle yapyordu, biz de böyle yaptk. Doğru mu, yanlş m? Şimdi, böyle bir şeyle 

karşlaşnca keşke diyoruz, oksijen maskesi mevzuatta… Ama bu ‘keşke’yi bir tek biz 

demiyoruz, bu ‘keşke’yi herkes diyor ve bunun kesinlikle mevzuata konulmas gerekiyor. 

Üretim basksyla ilgili bir konu oldu, hani bu çok söyleniyor “Üretim basks, 

işçilerin üzerinde bir üretim basks…” Şimdi, bu çok teknik ve basit bir konu aslnda. 

‘Üretim basks var.’ denirken işçinin tam olarak neyi izah ettiğini anlamadm. Çünkü 

işçinin çalşma süresi belli. Bakn, yedi buçuk saat çalşyor.  

Bakn, özel sektörden TKİ tamam, keşke daha fazla verse, biz de biraz daha fazla 

kazansak ama verdiği bu, şartlar bu, ihaleyle oluyor bu işler. Yani mesela ben yanmzdaki 

Demir Export’un aldğ ihalede dedim ki: Artk düşük fiyat vermeyeceğim. Yani, yüzde 15 

ile bu kadar risk, bu kadar büyük iş, kendimizi geliştirmeye çalşyoruz olmuyor, yüksek 

fiyat vereceğim 

Niye yar mekanize kullanyoruz? Klasik ayakta göçük ihtimali daha fazla, yar 

mekanize olduğunda tek sistem, göçük ihtimalini azaltyor. Galeriyi niye genişletiyoruz? 

Kesik basks olduğunda ihtimal azalsn. Bunlar milyonlarca liralk yatrmlar.  

İşçi güvenliği için bu. Yani siz yar mekanize ya da mekanize yaptğnzda işçinin 

güvenliği artyor, göçük ihtimalini ortadan kaldryorsunuz, her şeyi ortadan 

kaldryorsunuz. Normal bir klasik ayak, çakma, belleme direkli bir ayağn maliyeti 100 

bin lira, mekanizenin maliyeti 20 milyondan başlyor. Yedi sene boyunca borç ödüyorsunuz 

bir tane mekanize aldğnzda. Niye bunu alyorsunuz? Ben 100 lira yapp yüzde 15 kârm 

yapabilecekken yatrp yedi sene boyunca borç ödüyorum. Daha güvenli, uzun vadede 
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daha emniyetli bir iş sistemi olsun, diye. Bakn, üretim fark… 

Daha az insan, üretim fark, emniyet. Siz insan saysn azalttğnzda emniyetiniz 

artyor, çalşan verimiziniz artyor, insanlara verebildiğiniz… Ben inşaat sektöründe de 

bulundum. Ben şimdi şunu kesinlikle yapmak istemiyorum: İşçiyle ilgili konuşmak 

istemiyorum, işçi dikkatlidir, dikkatsizdir, bunu yapmak istemiyorum, bunlar çünkü çok 

farkl yorumlara çekilebiliyor ama bu iş güvenliği kültürünün çok alttan başlayp yukar 

doğru zaman içerisinde sirayet ettirilmesi lazm. Belki mevzuatta öyle bir şey olmal ki 

madenci çalşanlar lise mezunu veya teknik lise mezunu, bunun da yaplmas gerekebilir. 

Bunu yaşadğnzda karar verme mekanizmanz, böyle bir olay yaşadğnzda 

ciddi bir sarsnt alyor, neyle ilgileneceğinizi şaşryorsunuz. Kurtarmayla m ilgilenelim, 

ocakla m, arkadaşlarmzla m? Aryorlar, “Akn öldü.” diyorlar. Beynimden kaynar sular 

dökülüyor, ondan sonra “Yok ölmemiş, kurtuldu.” diyorlar. Yani o beş, alt günlük süreç… 

Ben hiç uyumadm. Nezarethaneye girdiğimde ilk defa uyudum. O günden pazara kadar 

hiç uyumadm. Nezarethaneye girdim, yattm, uyudum. Yani öyle bir süreçti ki… Biz 

sonuçta basna çkan, sosyal olarak bilinen, konuşmalar yapan insanlar değiliz. Yani böyle 

bir olay yaşamşz, bütün Türkiye üzerimize geliyor.” 

İşletme Teknik Müdür Yardmcs İsmail ADALI’nn ifadeleri: 

“Şimdi, Başkanm, olay günü ben yer üstündeydim, saat üç civar. Olayn 

başlangç saati bana üçe beş kala, üçe on kala gibi söylendi, izleme tarafndan bana bilgi 

verildi. Ocakta “U3 bölgesi” dediğimiz, kazann olduğu yer tahmin ettiğimiz yerden bir 

duman gelirinin olduğu söylendi. Ben de o esnada hemen izleme kontrol merkezine girdim. 

Önümüzde bulunan sensörler var -görmüşsünüzdür büyük ihtimal- bu sensörlerde 

değişiklik var m hemen ona baktm öncelikle ama hiçbir değişikliğin olmadğn gördüm. 

Özellikle şu sel bölgesindeki sensörlerimiz çalşyordu, bunlarda hiçbir anormallik yok idi. 

Sonra, izlemeci arkadaşn bana söylediği… 

Şimdi, Başkanm, devam edeyim kaldğm yerden. 

İzlemeci arkadaşm sensörlerin gittiğini söyledi ama ocağn diğer tarafndaki 

sensörlerde hiçbir skntnn olmadğn gördüm ama izlemede gördüğüm, şurada S 

bölgesindeki sensörün bir tanesinin aniden pik yaptğn gördüm. İzlemeye girdim, bu 

hemen hemen on- on beş saniye içerisinde gelişen bir olay… 

Üç civar diyeyim. Yani üçe beş kala olabilir, üç civar. 
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‘Roadheader’lar alalm, -Gördünüz mü bilmiyorum, ‘roadheader’ baş dönerek kesim 

yapan makinalar, şu anda Işklar’da da çalşyorlar- kesimi bununla yapalm, işçinin 

üzerinden yükü alalm, kesit de genişlesin, hem işçi rahatlar hem kesit genişlediği için 

çalşma ortam rahatlar. Ama ne oldu? Biz normalde 9-10 metrekarelik “hava kaçş” 

denilen rekuplar 16 metrekareye çkardk. Bir bask yedik ki işçinin üzerinden yük 

alacağz derken o 16 metrekare geniş kesiti ayakta tutmak için verilen emek daha fazla 

hâle geldi.  

Yani yaptğmz madenciliğin olduğu yerdeki şartlar zor, bunu bilerek yürümemiz 

lazm ama, bunlarn önü alnamaz m, kazalarn önü? Alnr, daha teknolojik madencilikle. 

Şimdi, buradan buna geleceğim, Park Holdinge. Park Holding Türkiye’de 

Amerikan standartlarnda madeni bulunan tek şirkettir. Çayrhan bölgesi Anadolu 

çanağnn içinde kaldğ için Amerika’da bahsettiğim gibi dümdüz, tavan taş-taban taş 

kesitlerde, madencilik sknts olmayan, fay olmayan, kaln damar olmayan, damarda 

eğimi olmayan; aslnda olabilecek en kolay madenciliği yapyorlar, yanma yok, gaz riski 

yok. Yani, bizde madencilikte biz dağa bisikleti yapyorsak onlar düz asfalt bisikletine 

biniyorlar diye konuşuruz her zaman. Park Holding buraya geldikten sonra evet, yangnla 

mücadele edemediler. Şimdi, bu yangn öyle bir olaydr ki Demir Export firmas da şimdi 

Soma’da. Demir Export da ilk panolarn açtğnda yangnla mücadelede çok zorlanacak. 

Soma’nn kültürüdür yangn ama bu yangnla -bakn, çok önemli bir şey var- bu yangnn 

bir alakas yok. Burada olan yangn… Biz Soma’da ylda bir veya iki panoda en azndan 

yangn yeriz, panoyu kapatrz, külleme yaparz, tekrar açarz. Soma’da İmbat’a gidin 

onlar da aynsn yapar. 

Aslnda ben -bilmiyorum soru gelecek mi- çok konusu geçtiği için, üretim basks 

konusuyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum daha sonradan ama bu yangn normaldir 

Soma’da. Yani biz Parktan buray devraldğmzda buras yanyordu, yanyordu, biliyoruz; 

bizim de aldktan sonra birçok ayağmzda yangn çkt, kapattk, önlemini aldk, ileride 

tekrar açtk, devam ettik. Bundan sonra da bu madenciliği yaptğmz sürece bu yangnlar 

yaşayacağz; bu, Soma’nn yaps. Yani bu yangnla mücadele başka bir şey, o yangnla bu 

yangn bir değil; bunu söylemek istiyorum. 

Ne olabilir? Dediğim gibi burada -bizim kendi düşüncemiz- bir fay hatt, 

bilemeyeceğim yani, ‘Fay hatlarnn içinde gaz skşmas olabilir.’ diyorlar. Normalde bu 

gaz skşmalar depremle tetiklenip alev püskürtüyor. Ama önce gaz geldi, hani öyle bir şey 
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oldu. Yukarda bir yerde alev, yani fay hattnda bir tektonik hareketle bir yanma başlad. 
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Niye yar mekanize kullanyoruz? Klasik ayakta göçük ihtimali daha fazla, yar 

mekanize olduğunda tek sistem, göçük ihtimalini azaltyor. Galeriyi niye genişletiyoruz? 

Kesik basks olduğunda ihtimal azalsn. Bunlar milyonlarca liralk yatrmlar.  
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daha emniyetli bir iş sistemi olsun, diye. Bakn, üretim fark… 

Daha az insan, üretim fark, emniyet. Siz insan saysn azalttğnzda emniyetiniz 

artyor, çalşan verimiziniz artyor, insanlara verebildiğiniz… Ben inşaat sektöründe de 

bulundum. Ben şimdi şunu kesinlikle yapmak istemiyorum: İşçiyle ilgili konuşmak 

istemiyorum, işçi dikkatlidir, dikkatsizdir, bunu yapmak istemiyorum, bunlar çünkü çok 

farkl yorumlara çekilebiliyor ama bu iş güvenliği kültürünün çok alttan başlayp yukar 

doğru zaman içerisinde sirayet ettirilmesi lazm. Belki mevzuatta öyle bir şey olmal ki 

madenci çalşanlar lise mezunu veya teknik lise mezunu, bunun da yaplmas gerekebilir. 

Bunu yaşadğnzda karar verme mekanizmanz, böyle bir olay yaşadğnzda 

ciddi bir sarsnt alyor, neyle ilgileneceğinizi şaşryorsunuz. Kurtarmayla m ilgilenelim, 

ocakla m, arkadaşlarmzla m? Aryorlar, “Akn öldü.” diyorlar. Beynimden kaynar sular 

dökülüyor, ondan sonra “Yok ölmemiş, kurtuldu.” diyorlar. Yani o beş, alt günlük süreç… 

Ben hiç uyumadm. Nezarethaneye girdiğimde ilk defa uyudum. O günden pazara kadar 

hiç uyumadm. Nezarethaneye girdim, yattm, uyudum. Yani öyle bir süreçti ki… Biz 

sonuçta basna çkan, sosyal olarak bilinen, konuşmalar yapan insanlar değiliz. Yani böyle 

bir olay yaşamşz, bütün Türkiye üzerimize geliyor.” 

İşletme Teknik Müdür Yardmcs İsmail ADALI’nn ifadeleri: 

“Şimdi, Başkanm, olay günü ben yer üstündeydim, saat üç civar. Olayn 

başlangç saati bana üçe beş kala, üçe on kala gibi söylendi, izleme tarafndan bana bilgi 

verildi. Ocakta “U3 bölgesi” dediğimiz, kazann olduğu yer tahmin ettiğimiz yerden bir 

duman gelirinin olduğu söylendi. Ben de o esnada hemen izleme kontrol merkezine girdim. 

Önümüzde bulunan sensörler var -görmüşsünüzdür büyük ihtimal- bu sensörlerde 

değişiklik var m hemen ona baktm öncelikle ama hiçbir değişikliğin olmadğn gördüm. 

Özellikle şu sel bölgesindeki sensörlerimiz çalşyordu, bunlarda hiçbir anormallik yok idi. 

Sonra, izlemeci arkadaşn bana söylediği… 

Şimdi, Başkanm, devam edeyim kaldğm yerden. 

İzlemeci arkadaşm sensörlerin gittiğini söyledi ama ocağn diğer tarafndaki 

sensörlerde hiçbir skntnn olmadğn gördüm ama izlemede gördüğüm, şurada S 

bölgesindeki sensörün bir tanesinin aniden pik yaptğn gördüm. İzlemeye girdim, bu 

hemen hemen on- on beş saniye içerisinde gelişen bir olay… 

Üç civar diyeyim. Yani üçe beş kala olabilir, üç civar. 



‒ 462 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

460 

daha emniyetli bir iş sistemi olsun, diye. Bakn, üretim fark… 

Daha az insan, üretim fark, emniyet. Siz insan saysn azalttğnzda emniyetiniz 

artyor, çalşan verimiziniz artyor, insanlara verebildiğiniz… Ben inşaat sektöründe de 

bulundum. Ben şimdi şunu kesinlikle yapmak istemiyorum: İşçiyle ilgili konuşmak 

istemiyorum, işçi dikkatlidir, dikkatsizdir, bunu yapmak istemiyorum, bunlar çünkü çok 

farkl yorumlara çekilebiliyor ama bu iş güvenliği kültürünün çok alttan başlayp yukar 

doğru zaman içerisinde sirayet ettirilmesi lazm. Belki mevzuatta öyle bir şey olmal ki 

madenci çalşanlar lise mezunu veya teknik lise mezunu, bunun da yaplmas gerekebilir. 

Bunu yaşadğnzda karar verme mekanizmanz, böyle bir olay yaşadğnzda 

ciddi bir sarsnt alyor, neyle ilgileneceğinizi şaşryorsunuz. Kurtarmayla m ilgilenelim, 

ocakla m, arkadaşlarmzla m? Aryorlar, “Akn öldü.” diyorlar. Beynimden kaynar sular 

dökülüyor, ondan sonra “Yok ölmemiş, kurtuldu.” diyorlar. Yani o beş, alt günlük süreç… 

Ben hiç uyumadm. Nezarethaneye girdiğimde ilk defa uyudum. O günden pazara kadar 

hiç uyumadm. Nezarethaneye girdim, yattm, uyudum. Yani öyle bir süreçti ki… Biz 

sonuçta basna çkan, sosyal olarak bilinen, konuşmalar yapan insanlar değiliz. Yani böyle 

bir olay yaşamşz, bütün Türkiye üzerimize geliyor.” 

İşletme Teknik Müdür Yardmcs İsmail ADALI’nn ifadeleri: 

“Şimdi, Başkanm, olay günü ben yer üstündeydim, saat üç civar. Olayn 

başlangç saati bana üçe beş kala, üçe on kala gibi söylendi, izleme tarafndan bana bilgi 

verildi. Ocakta “U3 bölgesi” dediğimiz, kazann olduğu yer tahmin ettiğimiz yerden bir 

duman gelirinin olduğu söylendi. Ben de o esnada hemen izleme kontrol merkezine girdim. 
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On beş dakika sonra değil, bana hemen izlemeciden haber geldi, tesadüfen o 

bölgedeydim. Hemen izlemeci arkadaş bana U3 bölgesinden bir duman geldiğini söyledi. 

Ben de izlemeye çktm, oradaki sensörlere baktm… 

Ben zaten yer üstündeyim. Tam tertip saati olduğu için diğer işçi arkadaşlar 

ocağa girdi. 

İdari binadaydm. 

S bölgesindeki sensörün bir tanesinin aniden pik yaptğn gördüm, yani krmz 

yapt ve ikaz verdi. Ben dedim ki, mantken burada bir olay var, büyük bir olay, hemen 

izlemeci arkadaşa dedim ki: ‘Hemen ocağ tahliye et, her tarafa bilgi ver, ocağ hemen 

boşaltalm.’ Ben de hemen -zaten iş elbiseleri üzerimdeydi- koşa koşa ocağa geldim. 

Şurada pis havann çkacağ bölgeye geldiğimde şuradaki arkadaşn bir tanesine, tam kim 

olduğunu hatrlamyorum, ocağa kimse girmesin diye bir nöbetçi koydum oraya. 

Evet, 340’n ağzna. Çünkü “paşa vardiyas” dediğimiz vardiya ocağa girecekti, 

kontrolsüz bir şekilde ocağa girenler olacakt büyük ihtimal… 

Evet, önlemek için oraya bir tane nöbetçi koydum. Koşa koşa kendim ocak 

ağzndan olay yerine doğru gittim. Benim buraya gitmem tahmini on dakika. 

Orta galeriden girdim, on dakika içerisinde, tahmini üçü on geçe veya üçü çeyrek 

geçe gibi bu bölgeye geldim. Şu bölgeye geldiğimde… 

‘2 no.lu bölge’ dediğimiz kulikar yolu kavşağna geldiğimde, tam kavşağa 

ulaşamadm, orada çok yoğun bir duman vard, göz gözü görmeyecek şekilde. Yani 

mantken düşündüğümde, benim arkamdan yaklaşk 1.500-2.000 metreküp bir hava 

geliyor, oksijen, ocağa maksimum havann geldiği bir yerdi. Önümle bir dumanla 

karşlaşyorum ve yangnn burada olabileceğini düşündük, mantken de öyle olmas 

gerekiyor. Şu bölgede oksijen maskelerini takarak yangn aramaya başladk. Diğer 

taraftan da tahlisiye ekipleri ve oksijen tüplerini buraya hzl bir şekilde getirdik. Yangn 

bulduk bir şekilde, müdahale etme açsndan ama şu bölgede yaklaşk bir 10 kişiye yakn 

vardk teknik kadro ama yangnla ilgili… 

Tabii, tabii. 2 numaradayz, yani 2 numaraya ulaşmaya çalştk, 2 numara 

yaklaşk bir beş metre civarnda. Yani 2 numaral kavşağa, oraya yaklaşk beş metre 

ulaştk biz ama göz gözü görmüyor, yoğun bir duman var ve scaklk var ortamda. Bunun 

neticesinde, arkadaşlarla birlikte… 
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Muhakkak dumann getirdiği bir scaklk ama, bizim alşkn olmadğmz bir 

scaklk var. Bu bölgede yangn aramaya başladk. Kesinlikle bir açk alev olduğunu 

düşünüyoruz veya şurada kablolarn ve bandn yandğn düşünüyoruz ama yangnla ilgili 

hiçbir iz, emare yok. Biz girebildiğimiz kadar içeri girdik, dumann içerisine, yaklaşk 10-

15 metre kadar oksijen maskeleri takp ama hiçbir açk alev yok. Tahmin ediyorum, 

yaklaşk bir on beş, yirmi dakika geçmiştir ama yangnla ilgili hiçbir şey bulamadk ve 

daha da ileriye gidemiyoruz dumann içerisinde. Onun neticesinde, buradan tekrar geriye 

çktk, işte, Akn Bey’le görüşüldü, ben Akn Bey’e olaya anlattm, Akn Bey’e dedim ki: Bu 

olay çok büyük bir olay, biz yangna ulaşamyoruz. ‘Havay ters çevirelim.’ kararn aldk 

ve havay ters çevirmek için onunla ilgili tertip aldk. Bizim gerimizde yaklaşk 140 panosu 

var ve mekanize panosu var, üretim olarak çalşan yerler ve ocağa kontrolsüzce insanlarn 

girebileceği ihtimali var. Hzl bir şekilde bunlar tahliye ettik, arkamz çünkü havay 

çevirme tertibi aldğmzda buralar komple pis hava dolacakt, burada varsa insanlar da 

muhtemelen kaybedecektik. Onun için, hemen arkadaşlarla organize olduk, hzl bir 

şekilde, yaklaşk 1.500 metre bu olay yeri olarak tahmin ettiğimiz yer, 1.500 metrelik yeri 

işçilerden tahliye ettik ve temizledik. 

Ondan sonra, şunu da söyleyeyim aklma gelmişken: Şu bölgede yangna 

ulaşamadğmz için buraya en yakn olarak şurada Ramazan arkadaşmz var, şalterci- 

Ramazan arkadaşmz ben çağrttm, nerede olduğunu tam bilmiyorum, arkadaşlara 

dedim ki: Onu bulun, bir gelsin buraya. En azndan, ilk görgü şahidinin o olduğunu 

düşünüyoruz. Ramazan tabii korkmuş burada, arkalardan bir yerden geldi, ben Ramazan’a 

söyledim burada, Ramazan, bu yangnda ne oldu, yani bu duman nereden geliyor diye 

sordum, Ramazan da dedi ki: ‘Ben şalterdeydim.’ İşte, dumann yoğun biçimde, 4’üncü 

bant diye tabir ettiğimiz bölgeden, aşağdan geldiğini söyledi. 

Evet, 5’inci bant. 

Yoğun dumann buradan geldiğini söyledi. Biz de işte, arkadaşlarla birlikte bu 

duman arkamzdan gelerek temiz havaya doğru kaçtğn söyledi. Biz dedik ki: ‘Artk bu 

yangn bize çok uzak.’ Ama duman buraya kadar gelmişti, biz de buradan geri çekildik. 

Bir de şurada biz perde gibi bir şey yapmştk arkamza çünkü yangnn burada 

olduğunu tahmin ettiğimiz için yani duman olduğu için… 

…havay perdeleyelim, en azndan yangn daha çok büyümesin diye düşündük

ama yangn görmüyoruz tabii, sadece tahmin üzerine. Biz bu perdeyi yaptğmzda komple 
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duman bize bast yani geriye doğru bast, biz geriye çekilmek zorunda kaldk. Hava 

miktarn azaltnca duman bizi de bast orada. 

Evet, 2 numaral kavşağa gelmeden yaptk ki yangn önümüzde ise daha çok 

oksijen verip yangna müdahale edelim diyerek ama ulaşamadk tabii. O da sonuç vermedi 

ki duman daha çok bize doğru, geriye doğru bast yani havann, oksijenin geldiği yere 

doğru bast. İşte, ondan sonra havay ters çevirme tertibini aldk ve biraz önce söylediğim 

şeyleri uygulamaya başladk, komple arkamz temizledik. Sonra, ben buradan 270 kotuna 

geldim. En son işçileri temizleyerek ‘270 kotu’ dediğimiz yere geldim, Akn Bey de burada 

bekliyordu, 270 kotunda. Buradan tahlisiye cihazlarn girdik, takndk, o ara havay ters 

çevirmiştik, havay ters çevirme işlemi gerçekleşmişti, hava da artk ters dönüyordu, bunu 

fark ediyorduk. Buradan tahlisiye cihazlarmz giydik “nefeslik” dediğimiz yerden, artk 

buras temiz hava olacakt havay ters çevirdiğimiz için, buradan cihazlar takp hzl bir 

şekilde tekrar geri geldik yani insanlarn olabileceği yere doğru geri geldik. Şu insan nakil 

4’üncü bant veya 5’inci bant dediğimiz yere, şu kavşağa geldik. Buradan, şu bölgeden hâlâ 

buraya bir duman tahliyesi vard yani pis duman geliyordu, şurada tekrar temiz havaya 

karşyordu. Hzl bir şekilde buraya müdahale ettik. Zaten biz bu işi yaparken şu bölgeye 

geldiğimizde temiz hava iyice artk insanlarn olduğu yere gitmişti ve biz oradayken daha 

bizim önümüzden yaşayan insanlar geldi. İşte onlar dedi. Biz şu bölgenin insanlar komple, 

‘mekanize’ dediğimiz bu ayağn içine toplandk. ‘Yaklaşk bir 150 kişiye yakn var.’ dedi, 

150’ye yakn kişinin orada yaşyor olduğunu söyledi. Tabii, biz de ondan sonra onlarn 

olduğu yere doğru gittik, insanlar ondan sonra çkmaya başlad oradan. Ondan sonra, 

benim yaptğm burada, tekrar buradan geriye çktm çünkü bizim buradan kimseyle 

telefon irtibatmz yoktu hiçbir yerle, tekrar geriye çektim ve kurtarma ekiplerini buradan 

buraya yönlendirdim. İnsanlar burada, şimdi, halsiz olanlar vardr, insanlar gönderip bir 

de koluna girmesi gerekebiliyor. Buradaki bu 150 kişiye yakn insan tahliye etmek için 

işlemler başlad ve insanlar buradan çkt. Sonra da hemen buradan hzl bir şekilde 

şurada ‘S panosu’” dediğimiz yere geldim. Burada da bayağ bir işçi arkadaşmz vard, 

yoğun olarak çalşmann olduğu, üretimin yoğun olduğu bir bölge. İşte burada insanlar 

kurtarabiliriz diye hzl bir şekilde buraya geldim ama gördüğümüz olay tabii bizi çok 

üzdü. İnsanlarn bayağ birçoğunu kaybetmiştik burada. Bundan sonra artk beş gün 

boyunca bu anlattğm kurtarma çalşmalar devam etti. Beş gün boyunca işin başndaydk, 

en son kişiyi çkarncaya kadar ocakta bekledik, insanlar çkardk.  

Konuyla ilgili bildiklerim, gördüklerim bundan ibaret. 
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hiçbir iz, emare yok. Biz girebildiğimiz kadar içeri girdik, dumann içerisine, yaklaşk 10-

15 metre kadar oksijen maskeleri takp ama hiçbir açk alev yok. Tahmin ediyorum, 
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Ben kimseyle görüşmedim çünkü ben çok hzl hareket etmek zorundaydm. 

Evet, ben o talimat verdim izlemeye. 

Ocağn her tarafna ulaş ve herkesi boşaltsnlar dedim. Yani bu olay… Şurada 

sensörün hzl bir şekilde yükseldiğini görünce buradaki olayn biraz büyük olduğunu 

düşünüp ocağ komple boşaltn dedim. Hatta şunu söyledim: Şurada şu bizim şey var, 

ocağn havasndan bağmsz bir bölgemiz var. Şuraya da ulaş, şu telefona da ulaş, olur ya 

çkamayan olur, herkesi oraya tahliye etsinler gibi talimatn da verdim. Ondan sonra, ben 

hzl bir şekilde olay yerine doğru gittim. 

Bahtiyar Hocam, şimdi, oras, ‘kurve’ dediğimiz yer var ya, aşağda ‘kurve’ 

dediğimiz yerde 20 metre yukardan başlyor tahribat, yukar, bu bandn kafas dediğimiz 

yere doğru yoğunlaşyor. Yoğun olarak da üstteki tahriklerin olduğu yer.  

 Şimdi, Başkanm, bizim yangnn başladğn tahmin ettiğimiz yer ile şu bölge 

yaklaşk 100 metre. Bu 100 metre, 45 dakika içerisinde bant, kama, kablo komple yanmş. 

Havay ters çevirdikten sonra, bu tekrar genelde artk buras biraz daha belki yavaş yanma 

yapnca bu kamalar ve biraz ezik yapyla buras komple patlamş, tahkimat yatrmş yani o 

tür bir hâl var. Sadece şu 30 metrelik bir yer yani, şuras.  

Başkanm, burada bir şey söyleyebilir miyim? Biz burada kendimiz tahliye ettik, 

yani kendimiz girdik, alev olsa bizi yakacak. Yani, biz hangi bölgeden anlayabiliriz diye 

kendimiz girdik.  

Maskeleri açmşlar, ben gördüm. Olmad yani bizim görüştüğümüz kadaryla o bir 

iki gün içerisinde hiç kimsede ‘Buradan koku geldi, yangn vard, arka vurdu, alev vard.’ 

ibaresi hiç olmad. Yani, biz özellikle de bu üç beş gün içerisinde biz de merak ediyoruz, 

araştrdk, onunla ilgili kesinlikle bir şey gelmedi yani bize.”  

Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay ÇELİK’in ifadeleri: 

“Başkanm, ben de o olay günü ocaktaydm zaten. En son saat iki buçuk gibi ‘revir’ 

diye tarif ettiğimiz bu bölgedeydim, Ben saat iki buçuk gibi buradan ayrldm, revirden, S 

panolarn dolaştm, revire geldim, iki buçuk gibi buradan ayrldm, normal nefeslikteki 

insan nakli bantlarn kullanarak yer üstüne çktm. Benim yer üstüne çkmam yaklaşk 

olarak yirmi dakika filan sürüyor. İki krk beş-iki elli arasnda yer üstündeydim ben. Tertip 

odasna gittiğim zaman telefon çald. Zaten tertipte telefonlar bekliyoruz biz. Telefonu 

açtğm zaman, izlemeden, aşağda U3 bölgesinde bir sknt olduğunu, fakat ne olduğunu 
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bilmediğini, yalnz duman geldiğini, yoğun bir dumann olduğunu bildirmişler. O şekilde 

söyledikten sonra telefonu kapatt izleme ve akabinde, hemen karşlkl masalarmz var, 

bir ayr dâhilî telefon daha var, o telefon çald. Onu açtğm zaman da bizim aşağda, U3 

bölgesinde o gün tertibini verdiğimiz emniyet biriminden Yusuf Arslan, diye bir işçiyle 

görüştüm. Onun bana söylediği 5 ve 6 no.lu olarak tarif ettiğiniz şuradaki bu bölgenin… 

 Yusuf Arslan’la görüştüm. Yusuf Arslan bana 6 no.lu -buradaki işarete göre- 

bölgenin olduğu yerden 5 no.luya doğru öncelikle gri, daha sonra siyaha dönen bir 

dumann geldiğini ve dumann komple onlar takip ederek sardğn söyledi. Ben de 

dumann yönünü filan sordum ‘Aşağya gitmiyor mu, ne tarafa geliyor?’ diye. Ben onlara 

‘Siz şu anda neredesiniz?’ dedim. ‘Biz temiz havadayz.’ dedi. Yani, şu anda şeye 

gelmişler, bizim şu bölgelerde bir malzemeliğimiz var, tarama deposunun olduğu yerde. 

‘Malzemenin olduğu yerdeyim.’ dedi. ‘Sizin olduğunuz yerde herhangi bir sknt var m?’ 

dedim. ‘Yok, biz bu bölgedeki bütün arkadaşlarla birlikte çktk, şu an kendimiz temiz 

havadayz’” dedi. Daha sonra, hiç zaman kaybetmeden direkt ocağa indim ben. Ocağa 

inerken ilk başta bu 270’te nefesliğe açtm kaplarn. O anda duman nefeslikten geliyordu 

ama çok yoğun değildi yani tamamen gelmemişti. Sonra aşağya geldim, bu bandn 

boyuna, buradan da bizim geçişimiz var nefesliğe, buradaki kaplar açtm, kaplar açar 

açmaz arkasndan bir tane yar baygn bir işçi düştü zaten, maskesi ağznda. Onu dşarya 

aldk, daha sonra ben bu kaplar açtrdm, hepsini açtk yani aşağya fazla hava gitmesin 

diye bu kaplar açtrdm, tekrar aşağya geldim. Ben geldiğimde, zannedersem, İsmail Bey 

benden önce uğramş buraya, geçmiş yani beni. Buradan gelirken Yusuf Arslan dediğim 

işçiyle tekrar karşlaştk burada, deponun olduğu yerde. Tekrar teyit ettirdim ben, siz 

nerede çalşyorsunuz, dumann yerini, yangn tam olarak gördün mü filan diye. Bana 

srarla yangnn o bizim 4’üncü bant diye tabir ettiğimiz yerden, şu anda sizin işaret 

ettiğiniz 6 no.luyla 5 no.lunun olduğu yerden geldiğini ve kendilerinin de bu bölgeyi terk 

ettiğini söyledi, şu yolu kullanarak 1 no.lu tarafa doğru geçtiklerini söylediler. Tabii, ben 

buraya geldikten sonra burada -İsmail Bey vard, işte Ertan Bey vard, yine biraz 

kalabalkt yani 5-10 kişi vard- ilk etapta duman normal ana yolun… Buradan -dediğim 

gibi- 1.500 metreküp hava geliyor, burada ikiye bölünüyor havamz(, bir ksm aşağya, bir 

ksm buraya doğru gidiyor. Böyle olmasna rağmen bu bölgedeki duman 2 no.lunun 

olduğu yere doğru gelip türbüle olarak yani üstten geliyor hava, türbüle olarak tekrar sağa 

ve sola dağlarak ocağn içine doğru gidiyordu ve bu bandn üzerine filan çktk, işte 

yangn burada m gibisinden, buras yanyor, işte duman komple ocağa veriyor diye 
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müdahalede bulunuyorlard. Ben İsmail Bey’e, hatta Ertan Bey’e filan söyledim, o Yusuf 

dediğimiz arkadaş da getirdim yanmda, yangnn burada olmadğn, yangnn daha 

ileride olduğunu yani burada yapacağmz hiçbir çalşmann bize faydas olmayacağn 

anladk. Ama, öyle bir duman yoğunluğu ve havann o tersine gelmesi yani o anda biz -ben 

kendim olarak söylüyorum- büyük bir şaşknlk içerisindeydik, panikledik yani, duman aşr 

derecede ocak geneline… Bir sürü aşağda yaklaşk işte 180 kişi, yukarda keza çalşanlar 

var yani kimsenin kurtulamayacağn, çok büyük bir olayla karşlaştğmz o anda anladk 

zaten. Yani, yapacağmz bir şey yoktu, biz oksijen maskelerini filan taktk, içeriye girdik, 

ben yaklaşk 15 metreye kadar gittim bandn üzerinde filan ama insan şeyini kaybediyor, 

görme olgusu diye bir şey yok, hiçbir şey göremiyorsunuz dumandan, yön tayini diye bir 

şey yok, sonra tekrar geri çkmak zorunda kaldm o bölgeden. Dşarya çktğmzda, hatta 

Hilmi arkadaşmz da tahlisiye cihazyla gelmişti, onlar tamamen kapal devre 

kuşanmşlard. Ben oksijen maskesiyle girdim o anlattğm yere. Onlar dahi dumandan 

ilerleyemediler yani.  

İsmail Bey’in dediği gibi havalandrmada bu kaplar açmştk zaten, bir ksm 

havay buradan ksa devre yapp havann miktarn düşürdük. Perdeleme yapmak için 

biraz uğraştk ama biz perdelemeyi yapnca, buradaki havay da kesince bu kez duman 

bizim olduğumuz 2 no.lu yerden 1 no.lu diye gösterdiğiniz yere doğru ilerlemeye başlad, 

daha da ana yolu doğru depmeye başlad yani yukarya doğru.  

 Duman başlangcndan beri yani bu olay ben işçilerden, arkadaşlarmdan 

öğrendiğimde, bu olayn ilk başlangcnda zaten yoğun bir şekilde dumann… Yani, 

şuradaki olan bir yangnn hava ne olursa olsun ya aşağ panoya ya da yukarya doğru 

gitmesi lazm, ana yolun tersine gelmesi hiç beklenmedik bir şeydi. 

Fizik kurallarna da aykr, art havalandrma şartlarna yani bizim vermiş 

olduğumuz havalandrma şuradan 700 metreküp yaklaşk o civarlarda da buradan aşağya 

inmiyor. 700 metreküp dakikalk havay tersine itekleyecek kadar bir basnçla hava ters 

geliyordu. Hani kod fark da fazla yok şurayla şuras, yüksekte olsa diyeceğim işte scak 

hava sndğnda yukarya geliyor ama bizim normalde 2 no.luda… 

Biz biraz azaltnca şuradan havay, şuradan kaplar açtk, yaklaşk 400 metreküp 

bir kaçak yapmştr bu kaplar. Art, perde yapmak için, yangn buradaysa biz 

perdeleyelim, kendimize sağlam bir çalşacak ortam hazrlayalm, yangn buradaysa 

hemen kamalar filan dağtp, su verip soğutacaktk yani, ilk amacmz oydu daha doğrusu. 
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Daha sonra burada ulaşamaynca… Biz hatta buradan da havann biraz basncn kstk 

yani perdeleme yaparak. Buradan da havay açnca bu hava 2 no.ludan 1 no.luya doğruya 

yani daha önce -kulikar yolu dediğimiz burada yol var- daha önce normal yolun kurvesi 

görünüyordu, biz bu işlemi yapnca yaklaşk 1-2 metre daha hava yine ana yola doğru 

ilerlemeye başlad. O esnada zaten İsmail Bey -zannedersem- Akn Bey’le de görüşmüşler, 

havay ters çevirme tertibe alnd, daha sonra komple bu bölgede, üst ksmlarda çalşanlar 

tahliye edildikten sonra havalandrma ters çevrildi, bu kez bizim ana yolumuzu hava çkş, 

nefesliklerimizi ise temiz hava girişi olarak kullandk. Ben 340 tarafndan ilk önce bu 

bölgeye geldim, burada 5 kişinin olduğunu biliyorduk. Bu daha önce devletten kalan, şu 

anda kaçamak olarak kullandğmz yerde 5 kişinin olduğunu fakat bizden önce, 

zannedersem, İmbat’n ekibi olabilir, onlar girmişler. Tabii, krokiyi tam bilmedikleri için 

bulamamşlar, bize “Burada kimse yok.” dediler. Ben kendim tahlisiye cihazmla 

arkadaşlarla girdik, o 5 kişiyi yukarda şu üst ksma çkmşlard, oradan 5 kişiyi kurtardk 

sağ olarak. Daha sonra aşağya indim S panosuna, S panosundan da 2 kişi kurtarld sağ 

olarak. Benden önce inen tahlisiyeciler ayaklar filan dolaşmşlard, ben sadece bu bant 

boyundaki kaybettiğimiz arkadaşlarmz gördüm, ayak içlerine gitmedim, onlar da 

ulaştlar, hiç kimsenin sağ olmadğn söylediler bana. Tabii, bayağ bir şey 

durumundaydk. Ondan sonra, burada kaybettiğimiz arkadaşlar bantlarla dşarya 

çkarma tertibe alnd.  

S panosunun hava çkşnda, yaklaşk şu bandn boyunda, efendim yani benim 

tahminim 90-100 kişi vard yani.  

Koray Bey’in olduğu yerde yaklaşk 90-100 kişi vard -bant dediğimiz yer 45 

metrelik bir bölge- yani insanlar üst üste düşmüşlerdi böyle. Bizim şantik hatt dediğimiz 

bir hat var, onun havas var, yaklaşk 2 inç hava çkşl, plastik. Yani, birisi atlamş, o onun 

üzerine atlamş filan böyle insan yumağ şeklinde öyle bir görüntü vard, çok dehşet bir 

durumdu.  

Daha sonra, ben o bölgedeki insanlar bantla yani o tertibe alnnca bantlara 

insanlar atp dşarya çkarmaya başladk. Daha sonra haber geldi, zannedersem bu 

bölgeden gelenlerden bir tanesi, telefonla ulaşamadm ben, bu bölgede insanlarn sağ 

olduğu bilgisi geldi bana. Ben daha sonra bu bölgeyi braktm, ayrldm buradan. 

Nefeslikten tekrar geldim aşağya, bu bölgeye geldiğim zaman yolda çkanlar gördüm 

zaten, daha çkarma işlemi devam ediyordu. Buradan A0’n nefesliğinde bu bizim 4’üncü 

bandn boyuna, aşağya indim. Yukarya doğru çktğmda burada Akn Bey’le karşlaştk. 
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Akn Beyler daha önceden inmişler, burada şey kalmamşt, fazla. Yani yaklaşk bir 20 kişi 

filan anca kalmşt, sağ olarak. Onlar da zaten gelen tahlisiye ekipleriyle yukarya 

gönderiliyordu. Kimisi kendisi yürüyebiliyordu, bazlarnn kollarna filan girerek normal 

çkartma işlemi devam ediyordu. 4’üncü bandn boyuna geçtiğimde, bu 4’üncü bandn tam 

bu irtibat yani kulikar yol dediğimiz 2 no.lu’yla 9 no.lu’nun olduğu ara, bu bölgeye doğru 

geçtim, buras hiç yanmamşt yani buradaki tahkimat tamamen sağlamd, kamalarda falan 

hiçbir yanma yoktu. Burada 3 tanesi aşağda, 2 tanesi yukarda olmak üzere 5 tane 

arkadaşmzn cenazesi vard, onlar çkardk bu bölgeden. Daha sonra yukarya doğru, 

bandn motor başna doğru, ben oraya gitmeden önce -bu kopan bant aşağya doğru 

kaçmş, bu bölgeyi tutuşturmuştu, yakmşt- bu aşağya kaçan bölgedeki yangn 

söndürmüşlerdi zaten ama şu ara -dediğim gibi- yanmamş, bunun tam ağz da yanmamş. 

Şu bölgede yaklaşk bir 12-13 metrelik yerde, yine sağlamd buras ama alt taraf yanmşt 

yaklaşk 25-30 metrelik bir bölgesi. 

9’la 7’nin şu ağz ksmnda bir 12 metrelik yanmayan bir yer var, oradan yukars 

tamamen yanmş, 9’la biraz daha aşağda -şu anda burada gösterilmemiş- yaklaşk 25 

metrelik bir bölge daha yanmşt, bantlar, kablolar, ondan sonras zaten sağlamd. Yani, 

bu koparak gelen bant ucu buraya geldiği zaman yangn burada başlatmş, bizimkiler ilk 

etapta oray söndürmüşler çünkü burann duman hâlen şeye gidiyor, nefeslik bağlantsnn 

altnda olduğu için bizim tahliye yaptğmz kaplar burada, daha aşağsnda olduğu için, 

buradan çkan duman tekrar bu sağ olan insanlara doğru gittiği için ilk etapta oradaki 

yangn söndürmüşler. Bu yangn dediğimde, bizim söndürdüğümüz, daha sonra soğutma 

yaptğmz yani buras tamamen yanmş, hiçbir şey görünmüyordu, baca kesit olarak 

görünüyordu, duman filan yoktu ama kalan parça kamalar, işte bant parçalar filan duman 

yapyordu, biz onlar söndürdük. Yaklaşk olarak saat iki-iki buçuk gibi ben bu bölgedeki 

artk… 

Olayn ayn akşam, saat gece iki buçuk gibi. Gece iki buçuk gibi biz burada bu 

soğutma işlemini yaparken, ayn zamanda vefat etmiş arkadaşlarn dşarya sevkini de 

yapyorduk. Aniden bizim olduğumuz yere duman gelmeye başlad.  

Evet, biz normalde bu bölgede işte, burada soğutma yapyoruz, şuradaki 

arkadaşlar alyoruz.  

 Akn Beyler filan da vard, Akn Bey bayağ kötü olmuştu, ben de bu bölgeye 

çkarttm nefeslik tarafn, 3 no.lu, buraya geldikten sonra ben de kendimden geçmişim, en 
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son uyandğmda revirdeydim ben, beni çkarmşlar dşarya. İşte revirde oksijen filan 

aldm, sonra serum filan taktrdm, saat sekiz-dokuz gibi kendime geldim, daha sonra 

çalşmalara tekrar devam ettim, ayn kurtarma çalşmalarna devam ettim. Revirin olduğu 

yere indik, yaklaşk olarak revirin içerisinde 12 kişi vard. Bunlarn içinde sağlkç Serkan, 

emniyet vardiya amiri Sinan Ylmaz, bu bölgenin çavuşu ve 8-10 tane de işçi vard, revirin 

içinde kalmşlard. Bu revir diye tabir ettiğim yer de bizim daha önceden yaşam odas 

olarak planladğmz bozulan yerin devamyd, yaklaşk bir 8-10 metrelik bir bölge cep 

şeklinde. Orada yaklaşk 300-350 tane de maskemiz vard, oksijen maskemiz. Yani, o 

maskeleri kullanmalarna rağmen -açmşlard çünkü, patlak maskeler vard- yaşamn 

yitirmişlerdi. Daha sonra, bu bölgedeki arkadaşlar da burada aldktan sonra bizim 

şeyimiz kalmad ve bu süre zarfnda yangnn sürekli devam ettiğini biz biliyorduk yani bu 

ana yol boyunca yanmaya devam ettiğini ama işte ne kadar yandğn bilmiyorduk. Daha 

sonra, bu bölgedeki insanlar almak için havalandrmay tekrar eski hâline, ocak ağzndan 

verip nefeslikten çksn diye çevirdik, ondan sonra indiğimizde bu 340’n hava girişinin 

buraya kadar yandğn gördük, buraya kadar gelmişti. Daha sonra, burada ksmi soğutma 

yaparak bu bölgeye ulaştk, 2 no.lu dediğimiz yere. 2 no.luya ulaştktan sonra artk 

buradan temiz hava akyordu yani kurtarma için ortamda herhangi bir sknt yoktu, 

buradan geçtik, o gün alamadğmz say olarak yaklaşk 12-13 arkadaşmz vard, onlarn 

çkarma işlemini yapmaya başladk, onlar çkardk. Bu esnada soğutma işi de 9 no.ludan 

6 no.lunun olduğu yere kadar hemen hemen yaplmşt yani hem soğutma yapyorduk, art, 

kamalar yandğ için tahkimatn üzerindeki taşlar düşmesin diye üzerimizde kamalarla 

gidiyorduk.  

Ksmi olarak yani, komple değil de sadece yürüme yollarna özellikle. Kamalama 

yaparak 6 no.lunun olduğu yere kadar gelmiştik biz. 6 no.lunun olduğu yere geldiğimizde 

sadece 5 kişinin çkmadğ haberi geldi ocaktan yani saym yaplmş, ocaktan 5 kişinin 

çkmadğnn haberi gelmişti… 

Burada 2 tane tahrik var; bir şu 6 no.lu’nun olduğu yerde tahrikler var, bir de 

7’nin olduğu yerde, 7’nin az üst tarafnda. 7’nin olduğu yerdeki tahriklerin olduğu yerde 

hiçbir bozulma yok, sadece kamalar yanmş, işte “ksmi kavlak” dediğimiz taşlar 

dökülmüş ama 1 no.lu tahriklerin olduğu yerde, ayn kesit olmasna rağmen bayağ bir 

kavlak düşmüş, boşluk açlmş yani tahkimatn üzerinde yaklaşk 1-1,5 metre kadar ksmi 

boşluklar oluşmuş.  

Tavandan ve yanlarndan. Özellikle sağ civarnda daha yoğun, yukar doğru 
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bakarken sağ tarafnda biraz daha yoğun kavlaklar dökülmüştü. Su cebinin karşs. 

O su cebi zaten şey değildi, yani, normal kuyu gelip ondan sonra tabana inersiniz 

ya, biz o şekilde yapmamştk. Oradaki kuyumuz düz bacayd, içinde variller vard, büyük 

tanklar vard. Üst katlardan gelen su tanklara, tanklardan pompa atyordu yani tabana 

kaz yapmamştk orada.  

Su cebini geçtikten sonra bu tahriklerin olduğu yer, dediğim gibi, aşağ bölgeye 

göre oras daha çok hrpalanmşt yani daha çok göçmeler olmuştu, boşalmalar olmuştu 

ama TH’la, normal bizim TH profille taban arasnda yaklaşk 2.70-3 metre bir mesafe var, 

yükseklik. Orada ise ben durduğum zaman kafam değiyordu yani, daha hatta inmek 

zorunda kalyordu, o kadar pasa dolmuştu yer tamamen yani. Bu dökülen pasalar 

kasalarn üzerinden ve sağ yandan daha çok dökülmüştü. Daha sonra, buraya geldikten 

sonra yanma ben bir arkadaş aldm eski madencilerden, başçavuş. Çünkü 5 kişi 

olduğumuz için biz şu bölgeyi hiç kontrol edememiştik. Buradan hzl olarak geçtik 

tahkimat yapmadan, monoray ray var üstte, ray kendimize korkuluk alarak rayn altnda 

bir yere dokunmadan geçtik ve şu kaplarn olduğu yerde 3 tane arkadaşn olduğunu 

gördük, vefat etmiş 3 arkadaş vard. Yani, bunlar buraya tahkimat yapp geçmemiz 

yaklaşk hani bir günümüzü alacakt. Biz risk aldk işte, kurtarma ekibinden ekip 

oluşturduk, 6 kişi gittik, oradaki 3 arkadaş çkardk. Daha sonra 2 kişi kalmşt en son. O 

2 kişinin birisi zaten rahmetli Mehmet Efe’ydi. Bu nefeslikte, dediğim gibi, hava ters 

dönünce hiç ulaşamadğmz bölge olduğu için aşağdakilerini biz aldk. Daha önceden 

nefeslikten çkaryorduk hep şeyleri, canl olanlar da vefat etmiş olanlar da. Bu olay 

çktktan sonra ana yoldan, kulikardan çkarmaya başladk artk arkadaşlar. Nefeslik en 

sona kalan bölgeydi. Nefesliğe gittiğimizde de Mehmet Efe’yle Mustafa Korkmaz, diye 

arkadaşmz vard, onlar oradan aldk ve kurtarma işimiz bitti. Kurtarmay tamamladktan 

sonra zaten bizim yapacağmz pek bir şey yoktu. Ondan sonra bu olaylar yaşadk tabii, 

tutuklandk zaten.  

 Şu U3’ün olduğu yer de tamamen göçmüştü yani oradan geçiyoruz ama… 

Yanacak her şey yanmşt zaten. Kamalar yanmş sadece, o kadar. Sanlacak her 

şey yanmş zaten; bant yanmş, kablo yanmş. 

Göçüğün sebebi şu olabilir: Bir: Ya basnç oradan geldi. İki: Orann tahkimat 

normal tahkimat, ayn, normal, aşağs da TH tahkimat, oras da TH tahkimat. Oradaki 

yap biraz daha çürük olabilir yani ezik. Bir de bu tam fayn olduğu yer, buradan fay 
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Akn Beyler daha önceden inmişler, burada şey kalmamşt, fazla. Yani yaklaşk bir 20 kişi 

filan anca kalmşt, sağ olarak. Onlar da zaten gelen tahlisiye ekipleriyle yukarya 

gönderiliyordu. Kimisi kendisi yürüyebiliyordu, bazlarnn kollarna filan girerek normal 

çkartma işlemi devam ediyordu. 4’üncü bandn boyuna geçtiğimde, bu 4’üncü bandn tam 

bu irtibat yani kulikar yol dediğimiz 2 no.lu’yla 9 no.lu’nun olduğu ara, bu bölgeye doğru 

geçtim, buras hiç yanmamşt yani buradaki tahkimat tamamen sağlamd, kamalarda falan 

hiçbir yanma yoktu. Burada 3 tanesi aşağda, 2 tanesi yukarda olmak üzere 5 tane 

arkadaşmzn cenazesi vard, onlar çkardk bu bölgeden. Daha sonra yukarya doğru, 

bandn motor başna doğru, ben oraya gitmeden önce -bu kopan bant aşağya doğru 

kaçmş, bu bölgeyi tutuşturmuştu, yakmşt- bu aşağya kaçan bölgedeki yangn 

söndürmüşlerdi zaten ama şu ara -dediğim gibi- yanmamş, bunun tam ağz da yanmamş. 

Şu bölgede yaklaşk bir 12-13 metrelik yerde, yine sağlamd buras ama alt taraf yanmşt 

yaklaşk 25-30 metrelik bir bölgesi. 

9’la 7’nin şu ağz ksmnda bir 12 metrelik yanmayan bir yer var, oradan yukars 

tamamen yanmş, 9’la biraz daha aşağda -şu anda burada gösterilmemiş- yaklaşk 25 

metrelik bir bölge daha yanmşt, bantlar, kablolar, ondan sonras zaten sağlamd. Yani, 

bu koparak gelen bant ucu buraya geldiği zaman yangn burada başlatmş, bizimkiler ilk 

etapta oray söndürmüşler çünkü burann duman hâlen şeye gidiyor, nefeslik bağlantsnn 

altnda olduğu için bizim tahliye yaptğmz kaplar burada, daha aşağsnda olduğu için, 

buradan çkan duman tekrar bu sağ olan insanlara doğru gittiği için ilk etapta oradaki 

yangn söndürmüşler. Bu yangn dediğimde, bizim söndürdüğümüz, daha sonra soğutma 

yaptğmz yani buras tamamen yanmş, hiçbir şey görünmüyordu, baca kesit olarak 

görünüyordu, duman filan yoktu ama kalan parça kamalar, işte bant parçalar filan duman 

yapyordu, biz onlar söndürdük. Yaklaşk olarak saat iki-iki buçuk gibi ben bu bölgedeki 

artk… 

Olayn ayn akşam, saat gece iki buçuk gibi. Gece iki buçuk gibi biz burada bu 

soğutma işlemini yaparken, ayn zamanda vefat etmiş arkadaşlarn dşarya sevkini de 

yapyorduk. Aniden bizim olduğumuz yere duman gelmeye başlad.  

Evet, biz normalde bu bölgede işte, burada soğutma yapyoruz, şuradaki 

arkadaşlar alyoruz.  

 Akn Beyler filan da vard, Akn Bey bayağ kötü olmuştu, ben de bu bölgeye 

çkarttm nefeslik tarafn, 3 no.lu, buraya geldikten sonra ben de kendimden geçmişim, en 
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son uyandğmda revirdeydim ben, beni çkarmşlar dşarya. İşte revirde oksijen filan 

aldm, sonra serum filan taktrdm, saat sekiz-dokuz gibi kendime geldim, daha sonra 

çalşmalara tekrar devam ettim, ayn kurtarma çalşmalarna devam ettim. Revirin olduğu 

yere indik, yaklaşk olarak revirin içerisinde 12 kişi vard. Bunlarn içinde sağlkç Serkan, 

emniyet vardiya amiri Sinan Ylmaz, bu bölgenin çavuşu ve 8-10 tane de işçi vard, revirin 

içinde kalmşlard. Bu revir diye tabir ettiğim yer de bizim daha önceden yaşam odas 

olarak planladğmz bozulan yerin devamyd, yaklaşk bir 8-10 metrelik bir bölge cep 

şeklinde. Orada yaklaşk 300-350 tane de maskemiz vard, oksijen maskemiz. Yani, o 

maskeleri kullanmalarna rağmen -açmşlard çünkü, patlak maskeler vard- yaşamn 

yitirmişlerdi. Daha sonra, bu bölgedeki arkadaşlar da burada aldktan sonra bizim 

şeyimiz kalmad ve bu süre zarfnda yangnn sürekli devam ettiğini biz biliyorduk yani bu 

ana yol boyunca yanmaya devam ettiğini ama işte ne kadar yandğn bilmiyorduk. Daha 

sonra, bu bölgedeki insanlar almak için havalandrmay tekrar eski hâline, ocak ağzndan 

verip nefeslikten çksn diye çevirdik, ondan sonra indiğimizde bu 340’n hava girişinin 

buraya kadar yandğn gördük, buraya kadar gelmişti. Daha sonra, burada ksmi soğutma 

yaparak bu bölgeye ulaştk, 2 no.lu dediğimiz yere. 2 no.luya ulaştktan sonra artk 

buradan temiz hava akyordu yani kurtarma için ortamda herhangi bir sknt yoktu, 

buradan geçtik, o gün alamadğmz say olarak yaklaşk 12-13 arkadaşmz vard, onlarn 

çkarma işlemini yapmaya başladk, onlar çkardk. Bu esnada soğutma işi de 9 no.ludan 

6 no.lunun olduğu yere kadar hemen hemen yaplmşt yani hem soğutma yapyorduk, art, 

kamalar yandğ için tahkimatn üzerindeki taşlar düşmesin diye üzerimizde kamalarla 

gidiyorduk.  

Ksmi olarak yani, komple değil de sadece yürüme yollarna özellikle. Kamalama 

yaparak 6 no.lunun olduğu yere kadar gelmiştik biz. 6 no.lunun olduğu yere geldiğimizde 

sadece 5 kişinin çkmadğ haberi geldi ocaktan yani saym yaplmş, ocaktan 5 kişinin 

çkmadğnn haberi gelmişti… 

Burada 2 tane tahrik var; bir şu 6 no.lu’nun olduğu yerde tahrikler var, bir de 

7’nin olduğu yerde, 7’nin az üst tarafnda. 7’nin olduğu yerdeki tahriklerin olduğu yerde 

hiçbir bozulma yok, sadece kamalar yanmş, işte “ksmi kavlak” dediğimiz taşlar 

dökülmüş ama 1 no.lu tahriklerin olduğu yerde, ayn kesit olmasna rağmen bayağ bir 

kavlak düşmüş, boşluk açlmş yani tahkimatn üzerinde yaklaşk 1-1,5 metre kadar ksmi 

boşluklar oluşmuş.  

Tavandan ve yanlarndan. Özellikle sağ civarnda daha yoğun, yukar doğru 
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bakarken sağ tarafnda biraz daha yoğun kavlaklar dökülmüştü. Su cebinin karşs. 

O su cebi zaten şey değildi, yani, normal kuyu gelip ondan sonra tabana inersiniz 

ya, biz o şekilde yapmamştk. Oradaki kuyumuz düz bacayd, içinde variller vard, büyük 

tanklar vard. Üst katlardan gelen su tanklara, tanklardan pompa atyordu yani tabana 

kaz yapmamştk orada.  

Su cebini geçtikten sonra bu tahriklerin olduğu yer, dediğim gibi, aşağ bölgeye 

göre oras daha çok hrpalanmşt yani daha çok göçmeler olmuştu, boşalmalar olmuştu 

ama TH’la, normal bizim TH profille taban arasnda yaklaşk 2.70-3 metre bir mesafe var, 

yükseklik. Orada ise ben durduğum zaman kafam değiyordu yani, daha hatta inmek 

zorunda kalyordu, o kadar pasa dolmuştu yer tamamen yani. Bu dökülen pasalar 

kasalarn üzerinden ve sağ yandan daha çok dökülmüştü. Daha sonra, buraya geldikten 

sonra yanma ben bir arkadaş aldm eski madencilerden, başçavuş. Çünkü 5 kişi 

olduğumuz için biz şu bölgeyi hiç kontrol edememiştik. Buradan hzl olarak geçtik 

tahkimat yapmadan, monoray ray var üstte, ray kendimize korkuluk alarak rayn altnda 

bir yere dokunmadan geçtik ve şu kaplarn olduğu yerde 3 tane arkadaşn olduğunu 

gördük, vefat etmiş 3 arkadaş vard. Yani, bunlar buraya tahkimat yapp geçmemiz 

yaklaşk hani bir günümüzü alacakt. Biz risk aldk işte, kurtarma ekibinden ekip 

oluşturduk, 6 kişi gittik, oradaki 3 arkadaş çkardk. Daha sonra 2 kişi kalmşt en son. O 

2 kişinin birisi zaten rahmetli Mehmet Efe’ydi. Bu nefeslikte, dediğim gibi, hava ters 

dönünce hiç ulaşamadğmz bölge olduğu için aşağdakilerini biz aldk. Daha önceden 

nefeslikten çkaryorduk hep şeyleri, canl olanlar da vefat etmiş olanlar da. Bu olay 

çktktan sonra ana yoldan, kulikardan çkarmaya başladk artk arkadaşlar. Nefeslik en 

sona kalan bölgeydi. Nefesliğe gittiğimizde de Mehmet Efe’yle Mustafa Korkmaz, diye 

arkadaşmz vard, onlar oradan aldk ve kurtarma işimiz bitti. Kurtarmay tamamladktan 

sonra zaten bizim yapacağmz pek bir şey yoktu. Ondan sonra bu olaylar yaşadk tabii, 

tutuklandk zaten.  

 Şu U3’ün olduğu yer de tamamen göçmüştü yani oradan geçiyoruz ama… 

Yanacak her şey yanmşt zaten. Kamalar yanmş sadece, o kadar. Sanlacak her 

şey yanmş zaten; bant yanmş, kablo yanmş. 

Göçüğün sebebi şu olabilir: Bir: Ya basnç oradan geldi. İki: Orann tahkimat 

normal tahkimat, ayn, normal, aşağs da TH tahkimat, oras da TH tahkimat. Oradaki 

yap biraz daha çürük olabilir yani ezik. Bir de bu tam fayn olduğu yer, buradan fay 
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bakarken sağ tarafnda biraz daha yoğun kavlaklar dökülmüştü. Su cebinin karşs. 

O su cebi zaten şey değildi, yani, normal kuyu gelip ondan sonra tabana inersiniz 

ya, biz o şekilde yapmamştk. Oradaki kuyumuz düz bacayd, içinde variller vard, büyük 

tanklar vard. Üst katlardan gelen su tanklara, tanklardan pompa atyordu yani tabana 

kaz yapmamştk orada.  

Su cebini geçtikten sonra bu tahriklerin olduğu yer, dediğim gibi, aşağ bölgeye 

göre oras daha çok hrpalanmşt yani daha çok göçmeler olmuştu, boşalmalar olmuştu 

ama TH’la, normal bizim TH profille taban arasnda yaklaşk 2.70-3 metre bir mesafe var, 

yükseklik. Orada ise ben durduğum zaman kafam değiyordu yani, daha hatta inmek 

zorunda kalyordu, o kadar pasa dolmuştu yer tamamen yani. Bu dökülen pasalar 

kasalarn üzerinden ve sağ yandan daha çok dökülmüştü. Daha sonra, buraya geldikten 

sonra yanma ben bir arkadaş aldm eski madencilerden, başçavuş. Çünkü 5 kişi 

olduğumuz için biz şu bölgeyi hiç kontrol edememiştik. Buradan hzl olarak geçtik 

tahkimat yapmadan, monoray ray var üstte, ray kendimize korkuluk alarak rayn altnda 

bir yere dokunmadan geçtik ve şu kaplarn olduğu yerde 3 tane arkadaşn olduğunu 

gördük, vefat etmiş 3 arkadaş vard. Yani, bunlar buraya tahkimat yapp geçmemiz 

yaklaşk hani bir günümüzü alacakt. Biz risk aldk işte, kurtarma ekibinden ekip 

oluşturduk, 6 kişi gittik, oradaki 3 arkadaş çkardk. Daha sonra 2 kişi kalmşt en son. O 

2 kişinin birisi zaten rahmetli Mehmet Efe’ydi. Bu nefeslikte, dediğim gibi, hava ters 

dönünce hiç ulaşamadğmz bölge olduğu için aşağdakilerini biz aldk. Daha önceden 

nefeslikten çkaryorduk hep şeyleri, canl olanlar da vefat etmiş olanlar da. Bu olay 

çktktan sonra ana yoldan, kulikardan çkarmaya başladk artk arkadaşlar. Nefeslik en 

sona kalan bölgeydi. Nefesliğe gittiğimizde de Mehmet Efe’yle Mustafa Korkmaz, diye 

arkadaşmz vard, onlar oradan aldk ve kurtarma işimiz bitti. Kurtarmay tamamladktan 

sonra zaten bizim yapacağmz pek bir şey yoktu. Ondan sonra bu olaylar yaşadk tabii, 

tutuklandk zaten.  

 Şu U3’ün olduğu yer de tamamen göçmüştü yani oradan geçiyoruz ama… 

Yanacak her şey yanmşt zaten. Kamalar yanmş sadece, o kadar. Sanlacak her 

şey yanmş zaten; bant yanmş, kablo yanmş. 

Göçüğün sebebi şu olabilir: Bir: Ya basnç oradan geldi. İki: Orann tahkimat 

normal tahkimat, ayn, normal, aşağs da TH tahkimat, oras da TH tahkimat. Oradaki 

yap biraz daha çürük olabilir yani ezik. Bir de bu tam fayn olduğu yer, buradan fay 
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geçiyor. Yani o tam tahriklerin olduğu yerden bir atm vard, fay atm var. Fay atmnn 

olduğu bölgelerdeki marn daha ezik olur. Normal tahkimat üzerindeki kamalar zaten bu 

taşlarn düşmesini engeller, boştaki taşlarn düşmemesini.. Ama sağlam bir marn 

tabakasnn içerisine hiç tahkimat koymadan bile gidilen bacalarmz vard yani.  

Yok, öyle frlayan bir yer yok. Anladğm dediğinizi. Yani, bir yerden böyle oyuk 

hâlinde frlayan, boşalan bir yer yok. Tabii, kabarmasndan dolay… Yani, yukarda, 

diyelim 1 metrelik düşen bir blok, aşağ kabarmadan dolay yaklaşk 1,5-1,70 bir dolgu 

malzemesi oluşturuyor yani.  

Yanlardan da düşmüş ama dediğim gibi, yukarya doğru çkarken şu sağ taraftan 

biraz daha yoğun yani. TH’yi görüyoruz, boş TH zaten. Sağ tarafnda yaklaşk 1,20-

1,80’lik boşluklar var böyle üçgenimsi. Tavan ksmnda da yine ayn şekilde boşalmalar 

olmuş ve… 

Daha önce kamayla kapal zaten, normal, sağlam bir yer. Yani, boşluk olsa vurma 

yapar oras, göçme yapar. 

Güçlü bir ateşle yakmş, art, bu revir dediğim yer, yaklaşk 8 metre bir cep olan 

yer içerisi normal, bizim ‘gömlekleme bezi’ dediğimiz çuvalla kapl, sağlkçnn üzerindeki 

yeleğin falan şeyi normal, naylonsu malzemeyi asmş oraya, hiçbir şey yok, yanmamş. 

Yani, öyle bir ateş, alev gelmiş ki yani tabiri caizse yalayp geçmiş buray. Şu cep 

dediğimiz yer, şuras, şuras, şu bağlantnn ağz; o bölgelere hiçbir şey olmamş, 

yanmamş yani, ateş oraya girmemiş.  

 Oksijen maskelerini açtğn zaman balonu çkyor, naylon.  

Yapşmş.  

Art, o scaklkta zaten bizim bu tahlisiye cihazlar olsun, diğer oksijen maskeleri, 

karbonmonoksit maskeleri ortamdaki havay aldğ zaman snarak insana veriyor, bir 

scaklk veriyor. Bunu zaten bütün işçi arkadaşlarn çoğu bunu çalşmyor zannediyor yani 

scak hava gelmeye başlyor, panikliyor: ‘Ya, bu niye snd, boğazm, genzimi yakmaya 

başlad.’ Aslnda, yani, bunun başka şeyi yok çünkü o şey ‘soda lime’la çalşyor, katalizör 

görevi görüyor. Geldiği zaman o snyor, yanma oluyor daha doğrusu, o malzeme yannca 

soluduğumuz hava scak olarak bize geliyor. Tabii, scak hava geldiğinden dolay çoğu 

sanki çalşmyormuş gibi emare veriyor. Ayn şekilde, oksijen maskesi için de söylüyorum 

ben. O kapal kutunun içinde çalşmyor, oksijen maskesini açtğn zaman plastik bir şeyi 

472 

var.  

Erimiş yani, yapşmş onlar. 

Kendilerini şeye atmşlar zaten, aynaya yapştrmşlar kendilerini. Hepsi yakn 

değil de, aynada toplu olarak zaten kucak kucağa kalmşlard yani. 

 Şimdi, bu bizim C’nin üst kat, birinci katnn rekubuydu buras. Bu panoyu 

bitirdik biz, ondan sonra bir pano daha oluşturduk, alt kat olarak oray aldk, çift kat 

çalştk.”  

8.2.2.  Soma Cumhuriyet Başsavcılığına ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Müfettişlerine

Verilen İşçi İfadeleri: 

Özellikle kaza srasnda olay yerinde olan bant işçisi Fehmi Dinç ve tarama 

ekip baş çavuşu Has Karabeyoğlu ve elektrik mühendisi Ümit ŞAHİN, elektrik üç 

vardiya amiri (Elektrik Teknisyeni) Gökhan BENLİ ve elektrik ustas Abdulhakim 

BİLEN’in iş müfettişlerine verdiği ifadeler kazann oluşumu hakknda önemli detaylar 

içermektedir. 

Bant İşçisi Fehmi DİNÇ’in Müfettişe verdiği ifadeleri: 

“Saat 14.50 sularnda 3. Bant kuyruğunda çalşrken tavandan büyük bir taş kütlesi 

ilk önce bandn üzerine oradanda zplayarak ayağmn yanna düştü. Hatta taş çavuşumuz 

Has Karabeyoğlu’nun kolunu syrd. Bunun üretine o ksmdaki paşay almak üzere 

bandn diğer tarafna, 4. Bant başna geçtim. 8-10 kürek pasa aldktan sonra 4. Bant 

boyundan soba dumann andran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumann geldiğini 

gördüm. Bu durumu ocakta çalşan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant 

tamburunun sürtünmesinden kaynaklandğn düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir 

tamburun ve aşr malzeme yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu 

esnada bir kaç dakika önce tavandan taşn düştüğü ksmdan da gri-siyahms tonlarda 

hafif hafif duman szdğn gördüm. Artk 4. Bant boyundan gelen dumann miktar artmaya 

başlamşt. Kulikar yolunun başladğ kurveye (Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye 

başladk. Artk arkamzdan gelen duman bizi yakalad ve bu esnada önümüzden gelen 

dumanla yüzleştik. Önümüz arkamz dumanla kaplanmşt ve görüş iyice azald. Düşe-

kalka ve el yordam ile kurveye ulaşabildik. Duman kurveden daha ileriye geçemiyordu ve 

temiz havaya ulaşmştk. Bu esnada kurvenin tavanndan da siyah renkte duman geliyordu. 

Burada 8 kişi toplandk. Bu srada 1-2 saniye aralkl çok gürültü çkartmayan 2 adet 
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bakarken sağ tarafnda biraz daha yoğun kavlaklar dökülmüştü. Su cebinin karşs. 

O su cebi zaten şey değildi, yani, normal kuyu gelip ondan sonra tabana inersiniz 

ya, biz o şekilde yapmamştk. Oradaki kuyumuz düz bacayd, içinde variller vard, büyük 

tanklar vard. Üst katlardan gelen su tanklara, tanklardan pompa atyordu yani tabana 

kaz yapmamştk orada.  

Su cebini geçtikten sonra bu tahriklerin olduğu yer, dediğim gibi, aşağ bölgeye 

göre oras daha çok hrpalanmşt yani daha çok göçmeler olmuştu, boşalmalar olmuştu 

ama TH’la, normal bizim TH profille taban arasnda yaklaşk 2.70-3 metre bir mesafe var, 

yükseklik. Orada ise ben durduğum zaman kafam değiyordu yani, daha hatta inmek 

zorunda kalyordu, o kadar pasa dolmuştu yer tamamen yani. Bu dökülen pasalar 

kasalarn üzerinden ve sağ yandan daha çok dökülmüştü. Daha sonra, buraya geldikten 

sonra yanma ben bir arkadaş aldm eski madencilerden, başçavuş. Çünkü 5 kişi 

olduğumuz için biz şu bölgeyi hiç kontrol edememiştik. Buradan hzl olarak geçtik 

tahkimat yapmadan, monoray ray var üstte, ray kendimize korkuluk alarak rayn altnda 

bir yere dokunmadan geçtik ve şu kaplarn olduğu yerde 3 tane arkadaşn olduğunu 

gördük, vefat etmiş 3 arkadaş vard. Yani, bunlar buraya tahkimat yapp geçmemiz 

yaklaşk hani bir günümüzü alacakt. Biz risk aldk işte, kurtarma ekibinden ekip 

oluşturduk, 6 kişi gittik, oradaki 3 arkadaş çkardk. Daha sonra 2 kişi kalmşt en son. O 

2 kişinin birisi zaten rahmetli Mehmet Efe’ydi. Bu nefeslikte, dediğim gibi, hava ters 

dönünce hiç ulaşamadğmz bölge olduğu için aşağdakilerini biz aldk. Daha önceden 

nefeslikten çkaryorduk hep şeyleri, canl olanlar da vefat etmiş olanlar da. Bu olay 

çktktan sonra ana yoldan, kulikardan çkarmaya başladk artk arkadaşlar. Nefeslik en 

sona kalan bölgeydi. Nefesliğe gittiğimizde de Mehmet Efe’yle Mustafa Korkmaz, diye 

arkadaşmz vard, onlar oradan aldk ve kurtarma işimiz bitti. Kurtarmay tamamladktan 

sonra zaten bizim yapacağmz pek bir şey yoktu. Ondan sonra bu olaylar yaşadk tabii, 

tutuklandk zaten.  

 Şu U3’ün olduğu yer de tamamen göçmüştü yani oradan geçiyoruz ama… 

Yanacak her şey yanmşt zaten. Kamalar yanmş sadece, o kadar. Sanlacak her 

şey yanmş zaten; bant yanmş, kablo yanmş. 

Göçüğün sebebi şu olabilir: Bir: Ya basnç oradan geldi. İki: Orann tahkimat 

normal tahkimat, ayn, normal, aşağs da TH tahkimat, oras da TH tahkimat. Oradaki 

yap biraz daha çürük olabilir yani ezik. Bir de bu tam fayn olduğu yer, buradan fay 
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geçiyor. Yani o tam tahriklerin olduğu yerden bir atm vard, fay atm var. Fay atmnn 

olduğu bölgelerdeki marn daha ezik olur. Normal tahkimat üzerindeki kamalar zaten bu 

taşlarn düşmesini engeller, boştaki taşlarn düşmemesini.. Ama sağlam bir marn 

tabakasnn içerisine hiç tahkimat koymadan bile gidilen bacalarmz vard yani.  

Yok, öyle frlayan bir yer yok. Anladğm dediğinizi. Yani, bir yerden böyle oyuk 

hâlinde frlayan, boşalan bir yer yok. Tabii, kabarmasndan dolay… Yani, yukarda, 

diyelim 1 metrelik düşen bir blok, aşağ kabarmadan dolay yaklaşk 1,5-1,70 bir dolgu 

malzemesi oluşturuyor yani.  

Yanlardan da düşmüş ama dediğim gibi, yukarya doğru çkarken şu sağ taraftan 

biraz daha yoğun yani. TH’yi görüyoruz, boş TH zaten. Sağ tarafnda yaklaşk 1,20-

1,80’lik boşluklar var böyle üçgenimsi. Tavan ksmnda da yine ayn şekilde boşalmalar 

olmuş ve… 

Daha önce kamayla kapal zaten, normal, sağlam bir yer. Yani, boşluk olsa vurma 

yapar oras, göçme yapar. 

Güçlü bir ateşle yakmş, art, bu revir dediğim yer, yaklaşk 8 metre bir cep olan 

yer içerisi normal, bizim ‘gömlekleme bezi’ dediğimiz çuvalla kapl, sağlkçnn üzerindeki 

yeleğin falan şeyi normal, naylonsu malzemeyi asmş oraya, hiçbir şey yok, yanmamş. 

Yani, öyle bir ateş, alev gelmiş ki yani tabiri caizse yalayp geçmiş buray. Şu cep 

dediğimiz yer, şuras, şuras, şu bağlantnn ağz; o bölgelere hiçbir şey olmamş, 

yanmamş yani, ateş oraya girmemiş.  

 Oksijen maskelerini açtğn zaman balonu çkyor, naylon.  

Yapşmş.  

Art, o scaklkta zaten bizim bu tahlisiye cihazlar olsun, diğer oksijen maskeleri, 

karbonmonoksit maskeleri ortamdaki havay aldğ zaman snarak insana veriyor, bir 

scaklk veriyor. Bunu zaten bütün işçi arkadaşlarn çoğu bunu çalşmyor zannediyor yani 

scak hava gelmeye başlyor, panikliyor: ‘Ya, bu niye snd, boğazm, genzimi yakmaya 

başlad.’ Aslnda, yani, bunun başka şeyi yok çünkü o şey ‘soda lime’la çalşyor, katalizör 

görevi görüyor. Geldiği zaman o snyor, yanma oluyor daha doğrusu, o malzeme yannca 

soluduğumuz hava scak olarak bize geliyor. Tabii, scak hava geldiğinden dolay çoğu 

sanki çalşmyormuş gibi emare veriyor. Ayn şekilde, oksijen maskesi için de söylüyorum 

ben. O kapal kutunun içinde çalşmyor, oksijen maskesini açtğn zaman plastik bir şeyi 
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var.  

Erimiş yani, yapşmş onlar. 

Kendilerini şeye atmşlar zaten, aynaya yapştrmşlar kendilerini. Hepsi yakn 

değil de, aynada toplu olarak zaten kucak kucağa kalmşlard yani. 

 Şimdi, bu bizim C’nin üst kat, birinci katnn rekubuydu buras. Bu panoyu 

bitirdik biz, ondan sonra bir pano daha oluşturduk, alt kat olarak oray aldk, çift kat 

çalştk.”  

8.2.2.  Soma Cumhuriyet Başsavcılığına ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Müfettişlerine

Verilen İşçi İfadeleri: 

Özellikle kaza srasnda olay yerinde olan bant işçisi Fehmi Dinç ve tarama 

ekip baş çavuşu Has Karabeyoğlu ve elektrik mühendisi Ümit ŞAHİN, elektrik üç 

vardiya amiri (Elektrik Teknisyeni) Gökhan BENLİ ve elektrik ustas Abdulhakim 

BİLEN’in iş müfettişlerine verdiği ifadeler kazann oluşumu hakknda önemli detaylar 

içermektedir. 

Bant İşçisi Fehmi DİNÇ’in Müfettişe verdiği ifadeleri: 

“Saat 14.50 sularnda 3. Bant kuyruğunda çalşrken tavandan büyük bir taş kütlesi 

ilk önce bandn üzerine oradanda zplayarak ayağmn yanna düştü. Hatta taş çavuşumuz 

Has Karabeyoğlu’nun kolunu syrd. Bunun üretine o ksmdaki paşay almak üzere 

bandn diğer tarafna, 4. Bant başna geçtim. 8-10 kürek pasa aldktan sonra 4. Bant 

boyundan soba dumann andran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumann geldiğini 

gördüm. Bu durumu ocakta çalşan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant 

tamburunun sürtünmesinden kaynaklandğn düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir 

tamburun ve aşr malzeme yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu 

esnada bir kaç dakika önce tavandan taşn düştüğü ksmdan da gri-siyahms tonlarda 

hafif hafif duman szdğn gördüm. Artk 4. Bant boyundan gelen dumann miktar artmaya 

başlamşt. Kulikar yolunun başladğ kurveye (Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye 

başladk. Artk arkamzdan gelen duman bizi yakalad ve bu esnada önümüzden gelen 

dumanla yüzleştik. Önümüz arkamz dumanla kaplanmşt ve görüş iyice azald. Düşe-

kalka ve el yordam ile kurveye ulaşabildik. Duman kurveden daha ileriye geçemiyordu ve 

temiz havaya ulaşmştk. Bu esnada kurvenin tavanndan da siyah renkte duman geliyordu. 

Burada 8 kişi toplandk. Bu srada 1-2 saniye aralkl çok gürültü çkartmayan 2 adet 
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var.  

Erimiş yani, yapşmş onlar. 

Kendilerini şeye atmşlar zaten, aynaya yapştrmşlar kendilerini. Hepsi yakn 

değil de, aynada toplu olarak zaten kucak kucağa kalmşlard yani. 

 Şimdi, bu bizim C’nin üst kat, birinci katnn rekubuydu buras. Bu panoyu 

bitirdik biz, ondan sonra bir pano daha oluşturduk, alt kat olarak oray aldk, çift kat 

çalştk.”  

8.2.2.  Soma Cumhuriyet Başsavcılığına ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Müfettişlerine

Verilen İşçi İfadeleri: 

Özellikle kaza srasnda olay yerinde olan bant işçisi Fehmi Dinç ve tarama 

ekip baş çavuşu Has Karabeyoğlu ve elektrik mühendisi Ümit ŞAHİN, elektrik üç 

vardiya amiri (Elektrik Teknisyeni) Gökhan BENLİ ve elektrik ustas Abdulhakim 

BİLEN’in iş müfettişlerine verdiği ifadeler kazann oluşumu hakknda önemli detaylar 

içermektedir. 

Bant İşçisi Fehmi DİNÇ’in Müfettişe verdiği ifadeleri: 

“Saat 14.50 sularnda 3. Bant kuyruğunda çalşrken tavandan büyük bir taş kütlesi 

ilk önce bandn üzerine oradanda zplayarak ayağmn yanna düştü. Hatta taş çavuşumuz 

Has Karabeyoğlu’nun kolunu syrd. Bunun üretine o ksmdaki paşay almak üzere 

bandn diğer tarafna, 4. Bant başna geçtim. 8-10 kürek pasa aldktan sonra 4. Bant 

boyundan soba dumann andran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumann geldiğini 

gördüm. Bu durumu ocakta çalşan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant 

tamburunun sürtünmesinden kaynaklandğn düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir 

tamburun ve aşr malzeme yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu 

esnada bir kaç dakika önce tavandan taşn düştüğü ksmdan da gri-siyahms tonlarda 

hafif hafif duman szdğn gördüm. Artk 4. Bant boyundan gelen dumann miktar artmaya 

başlamşt. Kulikar yolunun başladğ kurveye (Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye 

başladk. Artk arkamzdan gelen duman bizi yakalad ve bu esnada önümüzden gelen 

dumanla yüzleştik. Önümüz arkamz dumanla kaplanmşt ve görüş iyice azald. Düşe-

kalka ve el yordam ile kurveye ulaşabildik. Duman kurveden daha ileriye geçemiyordu ve 

temiz havaya ulaşmştk. Bu esnada kurvenin tavanndan da siyah renkte duman geliyordu. 

Burada 8 kişi toplandk. Bu srada 1-2 saniye aralkl çok gürültü çkartmayan 2 adet 
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patlama sesi duydum bu patlamann akabinde kurve tavanndan da siyah renkte duman 

geliyordu. Duman üçgen etrafnda dönmeye başlamşt. 10 dakika kadar burada bir şey 

yapamadan bekledik. Ardndan İsmail ADALI ve Halil SARI ve beraberindeki amirler 

geldiler. Onlarda panik ve ne yapacağn bilmez hâldeydiler. Bu srada ekip arkadaşm 

Recai bayld. Recinin koluna girip yukar çkarttm. 

Tarama Ekip Baş Çavuşu Has KARABEYOĞLU’nun Müfettişlere verdiği 

ifadeleri: 

Olay annda 3. Bandn kuyruğundaydm. Bu srada 4. Bandn 3. Banda malzeme 

aktardğ ksmn yan duvar ile tavann birleştiği köşeden bir taş düştü. Bu taşn düştüğünü 

gören bir arkadaşm beni uyard ve hemen çekildim. Arkadaşm beni uyarmasa bu taş 

benim üzerime düşecekti. Ardndan 3. Trafo (U3) bölgesinde çalşan ekibin yanna 

gitmiştimki tam o srada ‘güp’ şeklinde ve çok derinden gelen bir ses duydum. Bu sesi 

duyduğum an kafam kaldrdm ve son derece hzla simsiyah renkte bir dumann üzerime 

doğru geldiğini gördüm. Hemen arkadaşlar uyarp kurve gerisine çekilmek üzere harekete 

geçtik ve dumann içersinde kaldk. Duman oldukça scakt ve içine girmek mümkün 

değildi, ilk başta galeri kesitinin zeminine kadar olan duman zeminide içine alarak tüm 

galeri kesitini kaplad. Gelen ilk dumanda kömür kokusu vard. Bir süre sonra bant kokusu 

da geldi. Bir süre sonra amirler geldi ve kurvenin üst ksmnda soğutma yaplmaya 

çalşld ancak bu ksm el sokulamayacak kadar scakt.” 

Elektrik Mühendisi Ümit ŞAHİN’in Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben iş yerinin Geventepe Soma Manisa adresindeki eski Ocağnda 2003 ylnda 

elektrik mühendisi olarak çalşmaya başladm. Daha sonra Eynez işletmesini Park Teknik 

AŞ’den şirket 2009 ylnda devralnca bu işletmede çalşmaya başladm. Bu işletmede 

elektrik mühendisi olarak kaza gününe kadar çalştm… 

… Ancak zaman zaman makine ve cihazlarn arzalanmas nedeniyle sökülüp yerine

yenisi taklrken elimizde ex-proof özellikte makine veya cihaz kalmamas hâlinde ex-proof 

özellikte olmayan makine, cihaz ve motorlar ile dağtm panolar kullanldğ olmaktadr. 

Yine yer alt ve yer üstü ile haberleşmede kullanlan telefonlar da ayn şekilde çoğunlukla 

ex-proof özellikte telefonlar olup ana yollar ve temiz hava gibi yerlerde ex-proof olmayan 

telefonlar kullanlmaktayd… 

… Ama şunu söyleyebilirim ki, herhangi bir trafo patlamas mümkün değildir. O

bölgedeki trafolar kuru tip hava soğutmal trafolardr. Ve hepsi ex-proof trafolardr. 
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var.  

Erimiş yani, yapşmş onlar. 

Kendilerini şeye atmşlar zaten, aynaya yapştrmşlar kendilerini. Hepsi yakn 

değil de, aynada toplu olarak zaten kucak kucağa kalmşlard yani. 

 Şimdi, bu bizim C’nin üst kat, birinci katnn rekubuydu buras. Bu panoyu 

bitirdik biz, ondan sonra bir pano daha oluşturduk, alt kat olarak oray aldk, çift kat 

çalştk.”  

8.2.2.  Soma Cumhuriyet Başsavcılığına ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Müfettişlerine

Verilen İşçi İfadeleri: 

Özellikle kaza srasnda olay yerinde olan bant işçisi Fehmi Dinç ve tarama 

ekip baş çavuşu Has Karabeyoğlu ve elektrik mühendisi Ümit ŞAHİN, elektrik üç 

vardiya amiri (Elektrik Teknisyeni) Gökhan BENLİ ve elektrik ustas Abdulhakim 

BİLEN’in iş müfettişlerine verdiği ifadeler kazann oluşumu hakknda önemli detaylar 

içermektedir. 

Bant İşçisi Fehmi DİNÇ’in Müfettişe verdiği ifadeleri: 

“Saat 14.50 sularnda 3. Bant kuyruğunda çalşrken tavandan büyük bir taş kütlesi 

ilk önce bandn üzerine oradanda zplayarak ayağmn yanna düştü. Hatta taş çavuşumuz 

Has Karabeyoğlu’nun kolunu syrd. Bunun üretine o ksmdaki paşay almak üzere 

bandn diğer tarafna, 4. Bant başna geçtim. 8-10 kürek pasa aldktan sonra 4. Bant 

boyundan soba dumann andran beyaz-yeşilimsi renkte hafif bir dumann geldiğini 

gördüm. Bu durumu ocakta çalşan arkadaşlara söyledim. Önceleri durumun bant 

tamburunun sürtünmesinden kaynaklandğn düşündük. Zaten 4. Bant boyunda arada bir 

tamburun ve aşr malzeme yüklenmesinden kaynaklanan duman ve koku olurdu. Bu 

esnada bir kaç dakika önce tavandan taşn düştüğü ksmdan da gri-siyahms tonlarda 

hafif hafif duman szdğn gördüm. Artk 4. Bant boyundan gelen dumann miktar artmaya 

başlamşt. Kulikar yolunun başladğ kurveye (Haitada 2 nolu yer) doğru ilerlemeye 

başladk. Artk arkamzdan gelen duman bizi yakalad ve bu esnada önümüzden gelen 

dumanla yüzleştik. Önümüz arkamz dumanla kaplanmşt ve görüş iyice azald. Düşe-

kalka ve el yordam ile kurveye ulaşabildik. Duman kurveden daha ileriye geçemiyordu ve 

temiz havaya ulaşmştk. Bu esnada kurvenin tavanndan da siyah renkte duman geliyordu. 

Burada 8 kişi toplandk. Bu srada 1-2 saniye aralkl çok gürültü çkartmayan 2 adet 
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patlama sesi duydum bu patlamann akabinde kurve tavanndan da siyah renkte duman 

geliyordu. Duman üçgen etrafnda dönmeye başlamşt. 10 dakika kadar burada bir şey 

yapamadan bekledik. Ardndan İsmail ADALI ve Halil SARI ve beraberindeki amirler 

geldiler. Onlarda panik ve ne yapacağn bilmez hâldeydiler. Bu srada ekip arkadaşm 

Recai bayld. Recinin koluna girip yukar çkarttm. 

Tarama Ekip Baş Çavuşu Has KARABEYOĞLU’nun Müfettişlere verdiği 

ifadeleri: 

Olay annda 3. Bandn kuyruğundaydm. Bu srada 4. Bandn 3. Banda malzeme 

aktardğ ksmn yan duvar ile tavann birleştiği köşeden bir taş düştü. Bu taşn düştüğünü 

gören bir arkadaşm beni uyard ve hemen çekildim. Arkadaşm beni uyarmasa bu taş 

benim üzerime düşecekti. Ardndan 3. Trafo (U3) bölgesinde çalşan ekibin yanna 

gitmiştimki tam o srada ‘güp’ şeklinde ve çok derinden gelen bir ses duydum. Bu sesi 

duyduğum an kafam kaldrdm ve son derece hzla simsiyah renkte bir dumann üzerime 

doğru geldiğini gördüm. Hemen arkadaşlar uyarp kurve gerisine çekilmek üzere harekete 

geçtik ve dumann içersinde kaldk. Duman oldukça scakt ve içine girmek mümkün 

değildi, ilk başta galeri kesitinin zeminine kadar olan duman zeminide içine alarak tüm 

galeri kesitini kaplad. Gelen ilk dumanda kömür kokusu vard. Bir süre sonra bant kokusu 

da geldi. Bir süre sonra amirler geldi ve kurvenin üst ksmnda soğutma yaplmaya 

çalşld ancak bu ksm el sokulamayacak kadar scakt.” 

Elektrik Mühendisi Ümit ŞAHİN’in Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben iş yerinin Geventepe Soma Manisa adresindeki eski Ocağnda 2003 ylnda 

elektrik mühendisi olarak çalşmaya başladm. Daha sonra Eynez işletmesini Park Teknik 

AŞ’den şirket 2009 ylnda devralnca bu işletmede çalşmaya başladm. Bu işletmede 

elektrik mühendisi olarak kaza gününe kadar çalştm… 

… Ancak zaman zaman makine ve cihazlarn arzalanmas nedeniyle sökülüp yerine

yenisi taklrken elimizde ex-proof özellikte makine veya cihaz kalmamas hâlinde ex-proof 

özellikte olmayan makine, cihaz ve motorlar ile dağtm panolar kullanldğ olmaktadr. 

Yine yer alt ve yer üstü ile haberleşmede kullanlan telefonlar da ayn şekilde çoğunlukla 

ex-proof özellikte telefonlar olup ana yollar ve temiz hava gibi yerlerde ex-proof olmayan 

telefonlar kullanlmaktayd… 

… Ama şunu söyleyebilirim ki, herhangi bir trafo patlamas mümkün değildir. O

bölgedeki trafolar kuru tip hava soğutmal trafolardr. Ve hepsi ex-proof trafolardr. 
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Bildiğim kadar ile Ocağn 4.bant konveyörünün tahrik motorlarndan motor başna yakn 

olan tek motor (132 kW) ex-proof motordu. Bant konveyörün ortalarna yakn olan iki adet 

motor (250 ve 315 kW) ise ex-proof özellikte olmayan motorlard. Yeraltnda ana enerji 

nakil için kullandğmz ex-proof elektrik kablolar mgm standartnda kablolar olup alev 

görünce yanan ve eriyen yaltkan malzeme ile kaplanmş kablolardr. Ancak alev kaynağn 

çekince kendiliğinden alevi sönen kablolardr. Bu yüzden ksa devre veya ark yapsa da 

kablolarn yangn çkartma ihtimali yoktur.” 

Elektrik Üç Vardiya Amiri (ElektrikTeknisyeni) Gökhan BENLİ’nin 

Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben elektrik teknisyeniyim. Madenlerde ilk Park Teknik AŞ’nin Çayrhan kömür 

ocağnda çalşmaya başladm. Ayn şirketin daha sonra Kütahya Tunçbilek 6.nolu 

ocağnda da çalştm. Park Teknik AŞ Eynez yer alt kömür ocağn alnca bende 2006 

ylnda beni bu ocakta görevlendirdiler. 2009 ylnda Park Teknik AŞ, bu ocağ terk edip 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devrettikten sonra bende yeni şirketle anlaşarak burada 

çalşmaya devam ettim. Bu şirkette genelde yer alt elektrik işleri ile zaman zaman da yer 

üstündeki elektrik ile ilgili işlerin (yeni kurulum, ek kurulum, tamir, bakm, arza giderme, 

montaj gibi işler) yaplmas ve organizasyonu (tertipte ekipteki elektrikçilerin nerede ne iş 

yapacağnn talimatlar ve takibi) gibi işleri yapmaktaym… 

… Ocak içinde kullanlan elektrikli ekipmanlardan 1100 volt ile beslenen bütün 

ekipmanlar atex belgeli ve ex-proof özellikte ekipmanlardr. Ancak 380 volt elektrik 

enerjisi ile beslenen ekipmanlarn (bant konveyörlerden bazlar ile vantüp motor 

beslemeleri vb) belli bir ksm atex belgesi ve ex-proof özellikte olmayan ekipmanlardr. 

Yine 380 volt ile beslenen baz ekipmanlar ile yol vericileri ise atex belgeli ve ex-proof 

özellikte ekipmanlardr…” 

1. Snf Elektrik Ustas Abdulhakim BİLEN’in Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben çocukluk dönemimde elektrik işlerinde çalşmaya başlamştm. Eynez Yeralt 

Ocağn Ciner Grubu’nun çalştrdğ dönemde, Ciner Grubu’nda 10.04.2009 tarihinde 

yedek işçi olarak çalşmaya başlamştm. İşyerinin Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 

devredilmesiyle bu Şirkette çalşmaya devam ettim. Çalşma sürem içerisinde srasyla 2. 

Snf Usta ve 2014 yl Ocak ay içerisinde de 1. Snf Usta unvan aldm. Ben yeraltnda 

hafta tatilinde olan ustalarn yerine görev yapyordum. Dolaysyla sabit bir noktada 

çalşmazdm. Genelde büyük saylabilecek arzalara müdahale ederdim… 
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… Ben ocağn her bölgesindeki elektrik ile ilgili yaplan işler veya tamir tadilat 

işlerini yaptğm için ocağn her bölgesini iyi bilirim. Ocakta kullanlan ve 380 Volt 

elektrik enerjisi ile çalşan bant konveyörlein ve baz bantlara malzeme döken zincirli 

konveyörlerin, bazlarnn da motor ve elektrik aksamlarnn ex-proof özellikte olmadğn 

biliyorum. Ayrca ocak içi haberleşmede kullanlan telefonlarn çoğunun ev tipi ex-proof 

olmayan telefonlar olduğunu biliyorum. Sadece Metan problemi olan A ve H panosundaki 

haberleşme telefonlar ex-proof özellikli telefonlard. Bu telefonlarn çalşmas için ayrca 

enerji gerektiği için bunlarn enerjileri U3 trafo bölgesindeki panolardan enerji verilerek 

sağlanyordu. Bu bölgenin enerjisi gittiği kaza annda bu ex-proof telefonlar için 

çalşmadlar. Ayrca bu trafolarn bulunduğu bölgeler ile baz üretim panolarnn 

bulunduğu bölgedeki elektrik dağtm panolarnn da ex-proof özellikte olmayan normal 

panolar olduğunu biliyorum…” 

Ramazan AVCI’nn Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri: 

Ben Soma Kömürleri AŞ’de 5 yldan beri kaza yedeği olarak çalşrm. Ben 

13.05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda görevliydim. Ben ve ekip 

arkadaşlarm Murat YALÇIN, Emre ALACA ve Ali ASLANYILMAZ saat 15.00’e kadar 

çalştk ve işimizi bitirip madende çkmak üzere kaçamağn orada bulunan nefeslikten 

geçip insan nakil bandnn oraya doğru yürümek istedik. Biz insan nakil bandnn başna 

geldiğimizde iş güvenliği uzman olan Mehmet EFE ile karşlaştk. Mehmet EFE bize 

karşya geçmememizi, yangnn olduğunu söyledi. Biz de insan nakil bandnn altndaki 

yere baktğmzda bir çatlağn oluştuğunu ve bu çatlaktan duman szdğn gördük. Duman 

insann gözlerini yakyordu. Gri tonunda bir dumand. Yaklaşk olarak 5 dk. burada ayak 

üstü konuşup bekledik daha sonra duman bandn altndan yoğun şekilde çkmaya 

başlaynca bandn oradan ayrlarak geldiğimiz yöne tekrar dönerek kelebeğin ağzna 

kadar geldik bir süre nefeslikteki kelebeğin orada bekledik. Yaklaşk bir saat burada 

kaldk. Bu esnada duman bize doğru gelince üzerimizde bulunan gaz maskerlerini birçok 

işçi arkadaş kulland. Ben kendim de kullandm. Ancak benim gaz maskem küflenmişti. 

Küflendiği için de ben kullanamadm. Diğer işçi arkadaşlarn çoğunun gaz maskeleri de 

arzal çkt, çalşmad. Arkadaşn biri elindeki testere ile hava borusunu kesti bir süre 

hava borusundan gelen temiz hava ile orada bekledik. Yaklaşk olarak etrafta 30 kadar işçi 

arkadaş vard. Maden ocağ ayağnda bulunduğumuz srada herhangi bir patlama sesi 

duymadm. Madende bulunan telefon ile iletişim sağlayamadk. Çünkü hemen 

bulunduğumuz yerde yoktu. Etrafta da duman toplanmaya başlaynca telefona gitmeyi 
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Bildiğim kadar ile Ocağn 4.bant konveyörünün tahrik motorlarndan motor başna yakn 

olan tek motor (132 kW) ex-proof motordu. Bant konveyörün ortalarna yakn olan iki adet 

motor (250 ve 315 kW) ise ex-proof özellikte olmayan motorlard. Yeraltnda ana enerji 

nakil için kullandğmz ex-proof elektrik kablolar mgm standartnda kablolar olup alev 

görünce yanan ve eriyen yaltkan malzeme ile kaplanmş kablolardr. Ancak alev kaynağn 

çekince kendiliğinden alevi sönen kablolardr. Bu yüzden ksa devre veya ark yapsa da 

kablolarn yangn çkartma ihtimali yoktur.” 

Elektrik Üç Vardiya Amiri (ElektrikTeknisyeni) Gökhan BENLİ’nin 

Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben elektrik teknisyeniyim. Madenlerde ilk Park Teknik AŞ’nin Çayrhan kömür 

ocağnda çalşmaya başladm. Ayn şirketin daha sonra Kütahya Tunçbilek 6.nolu 

ocağnda da çalştm. Park Teknik AŞ Eynez yer alt kömür ocağn alnca bende 2006 

ylnda beni bu ocakta görevlendirdiler. 2009 ylnda Park Teknik AŞ, bu ocağ terk edip 

Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye devrettikten sonra bende yeni şirketle anlaşarak burada 

çalşmaya devam ettim. Bu şirkette genelde yer alt elektrik işleri ile zaman zaman da yer 

üstündeki elektrik ile ilgili işlerin (yeni kurulum, ek kurulum, tamir, bakm, arza giderme, 

montaj gibi işler) yaplmas ve organizasyonu (tertipte ekipteki elektrikçilerin nerede ne iş 

yapacağnn talimatlar ve takibi) gibi işleri yapmaktaym… 

… Ocak içinde kullanlan elektrikli ekipmanlardan 1100 volt ile beslenen bütün 

ekipmanlar atex belgeli ve ex-proof özellikte ekipmanlardr. Ancak 380 volt elektrik 

enerjisi ile beslenen ekipmanlarn (bant konveyörlerden bazlar ile vantüp motor 

beslemeleri vb) belli bir ksm atex belgesi ve ex-proof özellikte olmayan ekipmanlardr. 

Yine 380 volt ile beslenen baz ekipmanlar ile yol vericileri ise atex belgeli ve ex-proof 

özellikte ekipmanlardr…” 

1. Snf Elektrik Ustas Abdulhakim BİLEN’in Müfettişlere verdiği ifadeleri: 

“Ben çocukluk dönemimde elektrik işlerinde çalşmaya başlamştm. Eynez Yeralt 

Ocağn Ciner Grubu’nun çalştrdğ dönemde, Ciner Grubu’nda 10.04.2009 tarihinde 

yedek işçi olarak çalşmaya başlamştm. İşyerinin Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye 

devredilmesiyle bu Şirkette çalşmaya devam ettim. Çalşma sürem içerisinde srasyla 2. 

Snf Usta ve 2014 yl Ocak ay içerisinde de 1. Snf Usta unvan aldm. Ben yeraltnda 

hafta tatilinde olan ustalarn yerine görev yapyordum. Dolaysyla sabit bir noktada 

çalşmazdm. Genelde büyük saylabilecek arzalara müdahale ederdim… 
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… Ben ocağn her bölgesindeki elektrik ile ilgili yaplan işler veya tamir tadilat 

işlerini yaptğm için ocağn her bölgesini iyi bilirim. Ocakta kullanlan ve 380 Volt 

elektrik enerjisi ile çalşan bant konveyörlein ve baz bantlara malzeme döken zincirli 

konveyörlerin, bazlarnn da motor ve elektrik aksamlarnn ex-proof özellikte olmadğn 

biliyorum. Ayrca ocak içi haberleşmede kullanlan telefonlarn çoğunun ev tipi ex-proof 

olmayan telefonlar olduğunu biliyorum. Sadece Metan problemi olan A ve H panosundaki 

haberleşme telefonlar ex-proof özellikli telefonlard. Bu telefonlarn çalşmas için ayrca 

enerji gerektiği için bunlarn enerjileri U3 trafo bölgesindeki panolardan enerji verilerek 

sağlanyordu. Bu bölgenin enerjisi gittiği kaza annda bu ex-proof telefonlar için 

çalşmadlar. Ayrca bu trafolarn bulunduğu bölgeler ile baz üretim panolarnn 

bulunduğu bölgedeki elektrik dağtm panolarnn da ex-proof özellikte olmayan normal 

panolar olduğunu biliyorum…” 

Ramazan AVCI’nn Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri: 

Ben Soma Kömürleri AŞ’de 5 yldan beri kaza yedeği olarak çalşrm. Ben 

13.05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda görevliydim. Ben ve ekip 

arkadaşlarm Murat YALÇIN, Emre ALACA ve Ali ASLANYILMAZ saat 15.00’e kadar 

çalştk ve işimizi bitirip madende çkmak üzere kaçamağn orada bulunan nefeslikten 

geçip insan nakil bandnn oraya doğru yürümek istedik. Biz insan nakil bandnn başna 

geldiğimizde iş güvenliği uzman olan Mehmet EFE ile karşlaştk. Mehmet EFE bize 

karşya geçmememizi, yangnn olduğunu söyledi. Biz de insan nakil bandnn altndaki 

yere baktğmzda bir çatlağn oluştuğunu ve bu çatlaktan duman szdğn gördük. Duman 

insann gözlerini yakyordu. Gri tonunda bir dumand. Yaklaşk olarak 5 dk. burada ayak 

üstü konuşup bekledik daha sonra duman bandn altndan yoğun şekilde çkmaya 

başlaynca bandn oradan ayrlarak geldiğimiz yöne tekrar dönerek kelebeğin ağzna 

kadar geldik bir süre nefeslikteki kelebeğin orada bekledik. Yaklaşk bir saat burada 

kaldk. Bu esnada duman bize doğru gelince üzerimizde bulunan gaz maskerlerini birçok 

işçi arkadaş kulland. Ben kendim de kullandm. Ancak benim gaz maskem küflenmişti. 

Küflendiği için de ben kullanamadm. Diğer işçi arkadaşlarn çoğunun gaz maskeleri de 

arzal çkt, çalşmad. Arkadaşn biri elindeki testere ile hava borusunu kesti bir süre 

hava borusundan gelen temiz hava ile orada bekledik. Yaklaşk olarak etrafta 30 kadar işçi 

arkadaş vard. Maden ocağ ayağnda bulunduğumuz srada herhangi bir patlama sesi 

duymadm. Madende bulunan telefon ile iletişim sağlayamadk. Çünkü hemen 

bulunduğumuz yerde yoktu. Etrafta da duman toplanmaya başlaynca telefona gitmeyi 
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istedik. Çünkü telefona doğru giden arkadaşlarmzn birçoğu geri dönmediler. Biz 

kelebeğin orada beklediğimiz srada A0 panosunun kaçamağnda bulunan bir işçi arkadaş 

gelerek bizi kaçamağa çağrd. Biz de ehp birlikte kaçamağa gittik. Kaçamağa gittiğimizde 

yaklaşk olarak 100 civarnda maden işçisinin olduğunu gördüm. Daha sonra saym 

yapld. Yaplan saymda toplam 142 maden işçisinin olduğu söylendi. Bulunduğumuz 

kaçamakta grizyum, karbondioksit ve oksijen sensörleri vard. Bunlarn dşnda herhangi 

bir tertibat kaçamaklarda görmedim. Kaçamaklarda beklediğimiz srada kaçamaklara 

duman gelmeye başlaynca emniyetçiler kaçamağn ağzna perdeleme yaptlar ancak bir 

müddet sonra tekrar duman dolmaya başlaynca perdeyi söküp attlar Yaklaşk olarak biz 

kaçamakta üç saat bekledik. Daha sonra kaçamağa duman dolmas üzerine daha temiz 

hava olduğunu düşündüğümüz ayağa doğru ilerlemeye başladk. Ayağn oraya gittiğimizde 

hava biraz daha temizdi oraya çömelip oturduk. Bir müddet bu şekilde oturduktan sonra 

her iki tarafmzdan da duman gelmeye başlad. Biz her iki duman arasnda kaldk. Biz 

oksijen azalnca ayağn içinde bulunan sanayi tipi oksijen tüpünü alp açarak ortamda 

oksijen sağlamaya çalştk. Ancak hâlen daha bize yardm gelmedi. Bu esnada dumandan 

etkilenen arkadaşlar baygnlk geçirip yere yğlmaya başlad. Ben de dumandan etkilenip 

baylmşm arkadaşlardan bir tanesi gaz maskesini benim yüzüme takarak beni hayatta 

tutmuş. Saat 21.30 sralarnda kendime geldim. Kendime geldiğimde bir tane amirin beni 

tokatlayp uyandrmaya çalştğn ve kolumdan tutup çektiğini gördüm. Beni temiz 

havann bulunduğu yere çektiler. Ben bir müddet orada dinlendikten sonra kendime 

geldim. Yavaş yavaş insan nakil bandnn bulunduğu yere doğru yürümeye başladm. İnsan 

nakil bandnn oraya doğru gittiğimde karşdan kurtarma ekipleri geldi. Beni alarak dşar 

çkardlar. Ben dşar çktğmda beni ambulansla Özel Akhisar Hastanesi’ne sevk ettiler. 

Herhangi bir sağlk problemim yoktur. Benim dumandan etkilenerek yaralanmama 

sebebiyet veren sorumlulardan davac ve şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. 

Ferhat GENÇ’in Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri;  

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 2009 ylndan beri çalşrm. Soma Kömürleri AŞ’nin 

bulunduğu maden sahas daha önce Park Teknik Maden sahas tarafndan 

yürütülmekteydi. Ben bu maden sahas Soma Kömürlerine devredilmeden önce yaklaşk 

olarak 1 yl da Park Teknik’te çalştm. Ben Soma Kömürleri AŞ’de Galeri Ustas olarak 

görev yapmaktaym. 13/05.2014 tarihinde meydana gelen kazada gündüz vardiyasnda A0 

panosunda görevliydim. Benimle birlikte İsmail COŞKUN, Veysel ARIKAN, Hasan 

Hüseyin KESKİN ve Mehmet DEĞİRMENCİ de benimle ayn ekipte çalşyordu. Bizim 

477 

ekibin işi saat 15.00 sralarnda bitti. Bizim işimiz bitmeden 15 dakika önce Hasan 

Hüseyin ile İsmail COŞKUN’un yeryüzüne çkarlmalar için gönderdim. Daha sonra biz 

üç arkadaş işimizi bitirdikten sonra yeryüzüne çkmak için ana yola doğru yürümeye 

başladk. A0 panosunda bulunan havalandrma kapsna geldiğimizde, ben kapy 

açtğmda, karşda simsiyah bir duman gördüm, tekrardan kapy geri kapattm. A0 

panosunda bulunan kaçamağa geldik. Kaçamakta bulunan nefesliğe doğru gittik. Biz 

kaçamağa gittiğimizde A0 panosunda çalşan diğer işçi arkadaşlarn da kaçamakta 

beklediğini gördük. Arkadaşlar nefesliğin kapsn açmşlard. Nefeslikten pis hava yukar 

doğru çkyordu. Kaçamakta beklemeye başladk. Maden Ocağ’nda bulunan telefonlarda 

iletişim olmadğ için amirlerimizle irtibat kuramadk. Biz yaklaşk olarak 3.5-4 saat kadar 

kaçamakta bekledik, daha sonra duman kaçamağa dolmaya başlad. Kaçamağa duman 

gelmeye başlaynca hepimiz gaz maskelerimizi kullanmaya başladk. Beniz gaz masken 

çalşt. Ben diğer arkadaşlarn gaz maskelerinin çalşmadğna dair herhangi bir şey 

duymadm. Bütün arkadaşlarn gaz maskeleri yüzlerinde taklyd. Biz de bunun üzerine 

kaçamağn kapsna perdeleme yaptk, ancak yine de duman içeriye dolmaya devam etti. 

Perdeyi söküp attk. Kaçamağn arkadaşlardan biri saym yapmş. Toplam 142 kişinin 

bulunduğunu söylemişti. Beklediğimiz kaçamakta gaz sensörleri vard. Bunun dşnda 

başka bir tesisat görmedim. Duman kaçamağa dolduğu için kaçamaktan ayrlarak ayak 

başna doğru gittik. Orada biraz daha temiz hava vard. Çömelerek oturmaya başladk. 

Yerden almş olduğum soğuk taşlar yüzüme bastrdm. Biraz rahatlama hissettiğim için 

diğer arkadaşlara da böyle yapmalarn söyledim. Arkadaşlarn çoğu da söylediğimi 

yaptlar. Daha sonra aradan bir müddet süre geçince dumann etkisiyle fenalaşarak 

baygnlk geçirip yere yğlmaya başladlar. Ben de baygnlk geçirmeye başladm. Ben 

biraz ilerimizde birikmiş olan suyun oraya kendimi atarak yüzümü ykamaya çalştm. Bu 

esnada baylmşm. Ayağa temiz havann gelmesiyle ve biraz da sulu ortamda bulunmam 

nedeniyle kendime geldim. Ayağa kalktm. Ancak elim ayağmda takaat kesilmişti. 

Emeklemek suretiyle Veysel ARIKAN adl arkadaşmn yanna gittim. Veysel uyuyordu. 

Veysel’i tokatlayarak uyandrmaya çalştm, Veysel uyanmad.” 

Osman YILDIRIM’n Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri: 

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 04.11.2002 ylndan beri ayak çavuşu olarak 

çalşmaktaym. Ayn zamanda tahlisiye arama kurtarma ekibinde görevliyim, Ben 

13.05.2014 tarihinde merkez atabacasnda görevliydim. Saat 16:30-17:00 sralarnda 

işimi bitirip dşar çktm. Madende bulunan işç,i arkadaşlar Eynez Ocağ’nda patlama var 
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istedik. Çünkü telefona doğru giden arkadaşlarmzn birçoğu geri dönmediler. Biz 

kelebeğin orada beklediğimiz srada A0 panosunun kaçamağnda bulunan bir işçi arkadaş 

gelerek bizi kaçamağa çağrd. Biz de ehp birlikte kaçamağa gittik. Kaçamağa gittiğimizde 

yaklaşk olarak 100 civarnda maden işçisinin olduğunu gördüm. Daha sonra saym 

yapld. Yaplan saymda toplam 142 maden işçisinin olduğu söylendi. Bulunduğumuz 

kaçamakta grizyum, karbondioksit ve oksijen sensörleri vard. Bunlarn dşnda herhangi 

bir tertibat kaçamaklarda görmedim. Kaçamaklarda beklediğimiz srada kaçamaklara 

duman gelmeye başlaynca emniyetçiler kaçamağn ağzna perdeleme yaptlar ancak bir 

müddet sonra tekrar duman dolmaya başlaynca perdeyi söküp attlar Yaklaşk olarak biz 

kaçamakta üç saat bekledik. Daha sonra kaçamağa duman dolmas üzerine daha temiz 

hava olduğunu düşündüğümüz ayağa doğru ilerlemeye başladk. Ayağn oraya gittiğimizde 

hava biraz daha temizdi oraya çömelip oturduk. Bir müddet bu şekilde oturduktan sonra 

her iki tarafmzdan da duman gelmeye başlad. Biz her iki duman arasnda kaldk. Biz 

oksijen azalnca ayağn içinde bulunan sanayi tipi oksijen tüpünü alp açarak ortamda 

oksijen sağlamaya çalştk. Ancak hâlen daha bize yardm gelmedi. Bu esnada dumandan 

etkilenen arkadaşlar baygnlk geçirip yere yğlmaya başlad. Ben de dumandan etkilenip 

baylmşm arkadaşlardan bir tanesi gaz maskesini benim yüzüme takarak beni hayatta 

tutmuş. Saat 21.30 sralarnda kendime geldim. Kendime geldiğimde bir tane amirin beni 

tokatlayp uyandrmaya çalştğn ve kolumdan tutup çektiğini gördüm. Beni temiz 

havann bulunduğu yere çektiler. Ben bir müddet orada dinlendikten sonra kendime 

geldim. Yavaş yavaş insan nakil bandnn bulunduğu yere doğru yürümeye başladm. İnsan 

nakil bandnn oraya doğru gittiğimde karşdan kurtarma ekipleri geldi. Beni alarak dşar 

çkardlar. Ben dşar çktğmda beni ambulansla Özel Akhisar Hastanesi’ne sevk ettiler. 

Herhangi bir sağlk problemim yoktur. Benim dumandan etkilenerek yaralanmama 

sebebiyet veren sorumlulardan davac ve şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. 

Ferhat GENÇ’in Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri;  

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 2009 ylndan beri çalşrm. Soma Kömürleri AŞ’nin 

bulunduğu maden sahas daha önce Park Teknik Maden sahas tarafndan 

yürütülmekteydi. Ben bu maden sahas Soma Kömürlerine devredilmeden önce yaklaşk 

olarak 1 yl da Park Teknik’te çalştm. Ben Soma Kömürleri AŞ’de Galeri Ustas olarak 

görev yapmaktaym. 13/05.2014 tarihinde meydana gelen kazada gündüz vardiyasnda A0 

panosunda görevliydim. Benimle birlikte İsmail COŞKUN, Veysel ARIKAN, Hasan 

Hüseyin KESKİN ve Mehmet DEĞİRMENCİ de benimle ayn ekipte çalşyordu. Bizim 

477 

ekibin işi saat 15.00 sralarnda bitti. Bizim işimiz bitmeden 15 dakika önce Hasan 

Hüseyin ile İsmail COŞKUN’un yeryüzüne çkarlmalar için gönderdim. Daha sonra biz 

üç arkadaş işimizi bitirdikten sonra yeryüzüne çkmak için ana yola doğru yürümeye 

başladk. A0 panosunda bulunan havalandrma kapsna geldiğimizde, ben kapy 

açtğmda, karşda simsiyah bir duman gördüm, tekrardan kapy geri kapattm. A0 

panosunda bulunan kaçamağa geldik. Kaçamakta bulunan nefesliğe doğru gittik. Biz 

kaçamağa gittiğimizde A0 panosunda çalşan diğer işçi arkadaşlarn da kaçamakta 

beklediğini gördük. Arkadaşlar nefesliğin kapsn açmşlard. Nefeslikten pis hava yukar 

doğru çkyordu. Kaçamakta beklemeye başladk. Maden Ocağ’nda bulunan telefonlarda 

iletişim olmadğ için amirlerimizle irtibat kuramadk. Biz yaklaşk olarak 3.5-4 saat kadar 

kaçamakta bekledik, daha sonra duman kaçamağa dolmaya başlad. Kaçamağa duman 

gelmeye başlaynca hepimiz gaz maskelerimizi kullanmaya başladk. Beniz gaz masken 

çalşt. Ben diğer arkadaşlarn gaz maskelerinin çalşmadğna dair herhangi bir şey 

duymadm. Bütün arkadaşlarn gaz maskeleri yüzlerinde taklyd. Biz de bunun üzerine 

kaçamağn kapsna perdeleme yaptk, ancak yine de duman içeriye dolmaya devam etti. 

Perdeyi söküp attk. Kaçamağn arkadaşlardan biri saym yapmş. Toplam 142 kişinin 

bulunduğunu söylemişti. Beklediğimiz kaçamakta gaz sensörleri vard. Bunun dşnda 

başka bir tesisat görmedim. Duman kaçamağa dolduğu için kaçamaktan ayrlarak ayak 

başna doğru gittik. Orada biraz daha temiz hava vard. Çömelerek oturmaya başladk. 

Yerden almş olduğum soğuk taşlar yüzüme bastrdm. Biraz rahatlama hissettiğim için 

diğer arkadaşlara da böyle yapmalarn söyledim. Arkadaşlarn çoğu da söylediğimi 

yaptlar. Daha sonra aradan bir müddet süre geçince dumann etkisiyle fenalaşarak 

baygnlk geçirip yere yğlmaya başladlar. Ben de baygnlk geçirmeye başladm. Ben 

biraz ilerimizde birikmiş olan suyun oraya kendimi atarak yüzümü ykamaya çalştm. Bu 

esnada baylmşm. Ayağa temiz havann gelmesiyle ve biraz da sulu ortamda bulunmam 

nedeniyle kendime geldim. Ayağa kalktm. Ancak elim ayağmda takaat kesilmişti. 

Emeklemek suretiyle Veysel ARIKAN adl arkadaşmn yanna gittim. Veysel uyuyordu. 

Veysel’i tokatlayarak uyandrmaya çalştm, Veysel uyanmad.” 

Osman YILDIRIM’n Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri: 

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 04.11.2002 ylndan beri ayak çavuşu olarak 

çalşmaktaym. Ayn zamanda tahlisiye arama kurtarma ekibinde görevliyim, Ben 

13.05.2014 tarihinde merkez atabacasnda görevliydim. Saat 16:30-17:00 sralarnda 

işimi bitirip dşar çktm. Madende bulunan işç,i arkadaşlar Eynez Ocağ’nda patlama var 



‒ 480 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
478 

dediler. Ben de kurtarma ekibinde görevli olmam nedeniyle Eynez Maden Ocağ’na doğru 

gittim, oradan iş güvenliği gereği almam gereken baretimi, gaz maskemi gerekli teknolojilk 

cihazlarm alarak tanmadğm on kişiden oluşan kurtarma ekibiyle saat 17.30 sralarnda 

kirli havann çkmş olduğu ocak girişi ekibinde madene giriş yaparak S1 panosunun 

bulunduğu yere gittik. Biz maden ocağna girdiğimiz ocakta herhangi bir duman yoktu. 

Gözle görülür herhangi bir anormallik yoktu. Daha sonra S1 panosuna giderek orada 

mahsur kalan işçi arkadaşlara ulaştk. Orada mahsur kalan işçi arkadaşlarda iki tanesini 

yarn baygn hâlde bulduk. Kurtarma ekibi olarak bu iki işçiyi temiz havann bulunduğu 

alana kadar çkardk. Buradan diğer kurtarma ekibi olan arkadaşlar gelip bu arkadaşlar 

aldlar. Biz de ocakta bulunan diğer işçi arkadaşlar kurtarmak için tekrardan S1 

Panosuna gittik. Ocakta geri kalan işçilerin hepsinin öldüğünü tespit ettik. Ben ocağa 

girdiğimde ocakta herhangi bir duman görmedim ancak ocakta yoğun bir şekilde 

karbonmonoksit gaz vardç Bunun dşnda herhangi bir anormallik yoktu. Burada bulunan 

bir kusm işçi arkadaşlarm bedenlerini kurtarma ekibi olarak biz girfiğimizi ocak 

girişinde bulunan banda kadar çkardk. Buradan da diğer kurtarma ekipleri işçi 

arkadaşlarn bedenlerini alarak yeryüzüne çkardlar. Biz ekip oalrak saat 19.30 

sralarnda yeryüzüne çktk. Şu an tam olarak ne kadar işçi arkadaşn bedenini yeryüzüne 

çkardğmz hatrlamyorum. Ben madende bulunduğum srada herhangi bir patlama 

sesini duymadm. Yukarda da belirttiğim gibi karbonmonoksit gaz dşnda herhangi bir 

anormallik yoktu. Benim bu ocakla ilgili olarak herhangi bir bilgim yoktur. Ben sadece 

kurtarma ekibi olarak bu ocağa girdim.”  

İhsan ŞİMŞEK Soma Cumhuriyet Başsavclğ’nda verdiği ifadesinde:  

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 5 seneden beri Afkoy Operatörü olarak 

çalşmaktaym. Ben 13/05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda 

görevliydim. Benim yanmda işçi arkadaşlarm olan Kamil ÇELİKER, soyismini 

bilmediğim vardiya amirimiz İbrahim, Vedat KILIÇ ve yanmda soyismini bilmediğim Ali 

ile birlikte olay günü madende çalşyorduk. Saat 14.50 sralanda kömür nakil bandna 

kömür rezervini yükleyip dşar tahliye ettiğğimiz srada bir anda kömür band durdu. Ben 

de Vedat KILIÇ’a ‘Hadi gidelim, zaten anca çkarz.’ dedim ve madenden çkmak için 

nefesliğe doğüru yürümeye başladk. Arkamzdan köylüm olan Murat YOKUŞ ve soyismini 

bilmediğim emniyet amiri Mehmet yanmza geldiler. Bize yukarda bir patlamann 

olduğunu, hiçbir yere gitmememizi söylediler. Sonra Mehmet elinde bulunan ölçüm 

cihazlaryla çkp kaplara doğru gidip havay kontrol ettiğinde duman olduğunu 
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söylediler. Bu esnada biz bu ayakta çalşan yaklaşk olarak 50 kadar işçi, ayakta bulunan 

kaçamağa sğndk. Emniyetçi Mehmet Bey, iki kişi yanna isteyerek ayağn rekubuna 

giderek ayağn başna perde germişler. Ben bu perdeyi görmedim, bunu sadece duydum. 

Mehmet Bey ile giden iki işçi geri geldi. Mehmet Bey geri gelmedi. Başka bir emniyetçi ile 

birlikte diğer bacalar kontrole gitmişler. Ksa bir süre sonra Mehmet Bey yannda bir işçi 

topluluğuyla geldi. Biz kaçamakta bulunduğumuz srada işçilerin kaç kişi olduğunun 

tespiti amacyla saym yapld. Yaplan saymca 142 kişi olduğu söylendi. Sğndğmz 

kaçamakta yer ölçüm cihazlar vard. Bunlarn dşnda başka yangn tertibat var myd, 

yok muydu fark edemedim. İbrahim Bey ile Mehmet Bey arada ellerindeki cihazlarla 

ölçümler yapyordu ve buharl havann geldiğini söylüyorlard. Kaçamakta yaklaşk olarak 

3 saat kadar kaldk. Saat 18:30 sralarnda bize doğru duman gelmeye başlad, Mehmet 

Bey bize gaz masklerimizi açmamz söyledi. Biz de işçi arkadaşlarla gaz maskelerini açtk. 

Benim gaz maskemin on dakika sonra oksijeni bitti. Bunun için kullanamadm. Yanmda 

bulunan gaz maskesini kullandm. Yanmda bulunan işçi arkadaşlarm da gaz maskesini 

kullanmak istediler ancak bir ksmnn gaz maskesi bozuk çkt. Kaç kişinin bozuk çktğn 

hatrlamyorum. Ancak orada bozuk olduğunun konuşulduğu için biliyorum. Biz madende 

bulunan telefonlarla dşardaki yetkililerle iletişim kuramadk. Çünkü elektrikler olmadğ 

için telefon da çalşmyordu. Kaçamakta işçi arkadaşlarla beklediğimiz srada, yani 18:30-

19:00 sralarnda iki defa patlama sesi duyduk. Bu patlama sesi top patlama sesine 

benziyordu. Duman kaçamağa dolmaya başlaynca daha temiz hava olan ayağa doğru 

ilerlemeye başladk. Bu srada işçi arkadaşlardan dumandan etkilenerek fenalk geçirenler 

oldu. Ayağn içinde bulunan bir oksijen tüpünü açp temiz hava sağlamaya çalştk. 

Kaçamağn aralarnda kalan arkadaşlar almaya gidenler dahi geri dönemiyordu. 

Oralarda kalyorlard. Arkadaşm Kamil, taşlarda oksijen olduğunu bu nedenle yerde 

bulunan taşlar alp boğazmza dayamamz söyledi. Ben de bunun üzerine yerden aldğm 

taş boğazma dayadm. Ayrca demirlerde oksijen olduğu söylendiği için demirlere de 

oturdum. Ben de dumandan etkilenerek fenalk geçireceğim srada, yaklaşk olarak 20 

metere ilerimizde bir şahs ‘Hemen çkn.’ diye bağrd. Biz de bunun üzerine kimimiz 

emekleye emekleye, kimimiz çömelerek bağran şahsn yanna doğru gittik. Biz bu şahsn 

bulunduğu nefesliğe doğru gittikçe temiz havann geldiğini farkettik. Biz yukar doğru 

giderken Mehmet Bey’in yerde yattğn gördük. Arkadaşm Kamil, Mehmet Bey’i 

uyanmas için birkaç defa tokatlad. Mehmet Bey kendine gelir gibi oldu. Ancak biz de 

takat olamadğ için Mehmet Bey’i yukar çekemedik. Biz biraz daha ilerleyip oturduk. Bu 
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dediler. Ben de kurtarma ekibinde görevli olmam nedeniyle Eynez Maden Ocağ’na doğru 

gittim, oradan iş güvenliği gereği almam gereken baretimi, gaz maskemi gerekli teknolojilk 

cihazlarm alarak tanmadğm on kişiden oluşan kurtarma ekibiyle saat 17.30 sralarnda 

kirli havann çkmş olduğu ocak girişi ekibinde madene giriş yaparak S1 panosunun 

bulunduğu yere gittik. Biz maden ocağna girdiğimiz ocakta herhangi bir duman yoktu. 

Gözle görülür herhangi bir anormallik yoktu. Daha sonra S1 panosuna giderek orada 

mahsur kalan işçi arkadaşlara ulaştk. Orada mahsur kalan işçi arkadaşlarda iki tanesini 

yarn baygn hâlde bulduk. Kurtarma ekibi olarak bu iki işçiyi temiz havann bulunduğu 

alana kadar çkardk. Buradan diğer kurtarma ekibi olan arkadaşlar gelip bu arkadaşlar 

aldlar. Biz de ocakta bulunan diğer işçi arkadaşlar kurtarmak için tekrardan S1 

Panosuna gittik. Ocakta geri kalan işçilerin hepsinin öldüğünü tespit ettik. Ben ocağa 

girdiğimde ocakta herhangi bir duman görmedim ancak ocakta yoğun bir şekilde 

karbonmonoksit gaz vardç Bunun dşnda herhangi bir anormallik yoktu. Burada bulunan 

bir kusm işçi arkadaşlarm bedenlerini kurtarma ekibi olarak biz girfiğimizi ocak 

girişinde bulunan banda kadar çkardk. Buradan da diğer kurtarma ekipleri işçi 

arkadaşlarn bedenlerini alarak yeryüzüne çkardlar. Biz ekip oalrak saat 19.30 

sralarnda yeryüzüne çktk. Şu an tam olarak ne kadar işçi arkadaşn bedenini yeryüzüne 

çkardğmz hatrlamyorum. Ben madende bulunduğum srada herhangi bir patlama 

sesini duymadm. Yukarda da belirttiğim gibi karbonmonoksit gaz dşnda herhangi bir 

anormallik yoktu. Benim bu ocakla ilgili olarak herhangi bir bilgim yoktur. Ben sadece 

kurtarma ekibi olarak bu ocağa girdim.”  

İhsan ŞİMŞEK Soma Cumhuriyet Başsavclğ’nda verdiği ifadesinde:  

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 5 seneden beri Afkoy Operatörü olarak 

çalşmaktaym. Ben 13/05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda 

görevliydim. Benim yanmda işçi arkadaşlarm olan Kamil ÇELİKER, soyismini 

bilmediğim vardiya amirimiz İbrahim, Vedat KILIÇ ve yanmda soyismini bilmediğim Ali 

ile birlikte olay günü madende çalşyorduk. Saat 14.50 sralanda kömür nakil bandna 

kömür rezervini yükleyip dşar tahliye ettiğğimiz srada bir anda kömür band durdu. Ben 

de Vedat KILIÇ’a ‘Hadi gidelim, zaten anca çkarz.’ dedim ve madenden çkmak için 

nefesliğe doğüru yürümeye başladk. Arkamzdan köylüm olan Murat YOKUŞ ve soyismini 

bilmediğim emniyet amiri Mehmet yanmza geldiler. Bize yukarda bir patlamann 

olduğunu, hiçbir yere gitmememizi söylediler. Sonra Mehmet elinde bulunan ölçüm 

cihazlaryla çkp kaplara doğru gidip havay kontrol ettiğinde duman olduğunu 
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söylediler. Bu esnada biz bu ayakta çalşan yaklaşk olarak 50 kadar işçi, ayakta bulunan 

kaçamağa sğndk. Emniyetçi Mehmet Bey, iki kişi yanna isteyerek ayağn rekubuna 

giderek ayağn başna perde germişler. Ben bu perdeyi görmedim, bunu sadece duydum. 

Mehmet Bey ile giden iki işçi geri geldi. Mehmet Bey geri gelmedi. Başka bir emniyetçi ile 

birlikte diğer bacalar kontrole gitmişler. Ksa bir süre sonra Mehmet Bey yannda bir işçi 

topluluğuyla geldi. Biz kaçamakta bulunduğumuz srada işçilerin kaç kişi olduğunun 

tespiti amacyla saym yapld. Yaplan saymca 142 kişi olduğu söylendi. Sğndğmz 

kaçamakta yer ölçüm cihazlar vard. Bunlarn dşnda başka yangn tertibat var myd, 

yok muydu fark edemedim. İbrahim Bey ile Mehmet Bey arada ellerindeki cihazlarla 

ölçümler yapyordu ve buharl havann geldiğini söylüyorlard. Kaçamakta yaklaşk olarak 

3 saat kadar kaldk. Saat 18:30 sralarnda bize doğru duman gelmeye başlad, Mehmet 

Bey bize gaz masklerimizi açmamz söyledi. Biz de işçi arkadaşlarla gaz maskelerini açtk. 

Benim gaz maskemin on dakika sonra oksijeni bitti. Bunun için kullanamadm. Yanmda 

bulunan gaz maskesini kullandm. Yanmda bulunan işçi arkadaşlarm da gaz maskesini 

kullanmak istediler ancak bir ksmnn gaz maskesi bozuk çkt. Kaç kişinin bozuk çktğn 

hatrlamyorum. Ancak orada bozuk olduğunun konuşulduğu için biliyorum. Biz madende 

bulunan telefonlarla dşardaki yetkililerle iletişim kuramadk. Çünkü elektrikler olmadğ 

için telefon da çalşmyordu. Kaçamakta işçi arkadaşlarla beklediğimiz srada, yani 18:30-

19:00 sralarnda iki defa patlama sesi duyduk. Bu patlama sesi top patlama sesine 

benziyordu. Duman kaçamağa dolmaya başlaynca daha temiz hava olan ayağa doğru 

ilerlemeye başladk. Bu srada işçi arkadaşlardan dumandan etkilenerek fenalk geçirenler 

oldu. Ayağn içinde bulunan bir oksijen tüpünü açp temiz hava sağlamaya çalştk. 

Kaçamağn aralarnda kalan arkadaşlar almaya gidenler dahi geri dönemiyordu. 

Oralarda kalyorlard. Arkadaşm Kamil, taşlarda oksijen olduğunu bu nedenle yerde 

bulunan taşlar alp boğazmza dayamamz söyledi. Ben de bunun üzerine yerden aldğm 

taş boğazma dayadm. Ayrca demirlerde oksijen olduğu söylendiği için demirlere de 

oturdum. Ben de dumandan etkilenerek fenalk geçireceğim srada, yaklaşk olarak 20 

metere ilerimizde bir şahs ‘Hemen çkn.’ diye bağrd. Biz de bunun üzerine kimimiz 

emekleye emekleye, kimimiz çömelerek bağran şahsn yanna doğru gittik. Biz bu şahsn 

bulunduğu nefesliğe doğru gittikçe temiz havann geldiğini farkettik. Biz yukar doğru 

giderken Mehmet Bey’in yerde yattğn gördük. Arkadaşm Kamil, Mehmet Bey’i 

uyanmas için birkaç defa tokatlad. Mehmet Bey kendine gelir gibi oldu. Ancak biz de 

takat olamadğ için Mehmet Bey’i yukar çekemedik. Biz biraz daha ilerleyip oturduk. Bu 
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srada kurtarma ekibinden Ergün isimli kişi bizim yanmza gelerek ‘yukarda daha temiz 

hava var, oraya doğru gidin, maskelerinizi çakrmayn’ dedi. Biz de bir müddet orada 

oturduk. Biz oradaa oturduğumuz srada lastik kokusuna benzer bir kokunun geldiğini fark 

ettik. Ben Barbaros Bey’e içeride insanlarn olduğunu, söyledim. Barbaros Bey bize ‘Siz 

ağr ağr gidin, sizi karşlayacaklar. Biz onlar kurtaralm.’ dedi. Ben ve Kamil yavaş 

yavaş yukar çkmaya devam ettik. İkinci bandn başnda ocak müdürü olan Akn Bey’in iki 

kişi ile orada olduğunu gördük. Bize ayran ve su verdiler. Akn Beylerin yannda bir 

müddet oturduk. Kurtarma ekibinden iki kişi gelerek ben ve Kamil’i yukar çkardlar. 

Ambulans ile Vefa Hastanesi’ne nakledildim. Benim şu an sağlk durumum iyidir. 

Herhangi bir sağlk sorunum yoktur.”  

Mithat CESUR’un Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri:  

Ben 2008 yl Ocak ayndan beri Soma Kömürleri AŞ’de Mekanik Çavuş olarak 

çalşmaktaym. 13.05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda 

görevliydim. Benimle birlikte mekanik birimde Recep KARABULUT, Tolga SÖĞÜT ve 

Fatih KURT ile birlikte her zamanki gibi baretimiz ve gaz maskemizle maden ocağna A0 

panosuna indik. Burada çalşmaya başladk. Saat 14:45 sralarnda ayaktan çkmak için 

nefesliğe doğru ilerlediğim srada nefeslik irtibatndan siyah bir dumann geldiğini 

gördüm. Duman ksa bir süre sonra krem rengini daha sonra beyaz rendi en son ise mavi 

bir renk hâlini ald. Dumann gelmesiyle ileride problemlerin olduğunu anladk. Ayaktan 

çkamayacağmz için temiz bir ortamda beklemeye başladk. Temiz ortamdan kastm ayak 

içinde bulunan kaçamaktr. Biz ilk olarak 30-35 kişi kaçamağn içerisinde beklediğimiz 

srada bir hava sirkülasyonu oldu. Bu esnada duman olduğu yerde kald. Nefeslikte 

mahsur kalan arkdaşlar bizim yanmza kaçamağa geldiler. Hep birlikte kaçamakta 

beklemeye başladk. Kaçamakta beklediğimiz srada işçi saym yapld. Hatrladğm 

kadaryla kaçamakta 140 kişi civarnda maden işçisi vard. Elektrik kesintisi meydana 

geldiği için madenlerde bulunan haberleşme sistemlerini kullanamadk. Beklediğimiz 

kaçamağn içerisinde yangn ve diğer gaz sensöyleri vard. Ancak herhangi bir yangn 

söndürme tüpü ya da ekipman yoktu. Kaçamakta beklediğimiz srada 17:00-17:30 

sralarnda dinamit patlama sesine benzer bir ses duydum. Bununj dşunda herhangi bir 

ses duymadm. Kaçamakta beklediğimiz srada duman kaçamağa dolmasn diye kaçamağn 

kapsn perdeyle kapattk. Yaklaşk 3 saat kaçamakta bu şekilde bekledik. Ancak saat 

18:40 sralarnda hava sirkülasyonu dönmesiyle pis hava bizim bulunduğumuz kaçamağa 

doğru gelmeye başlad. Bunun üzerine yapmş olduğumuz perdeyi sökerek yerinden 
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çkardk. Ben kaçamakta bulunduğum süre içeirisinde nefeslik kaplarnn açk olup 

olmadğn denetlemek için üzerinde bulunan gaz maskelerini kullanarak dumann 

içerisinde birkaç kez gidip geldim. Diğer arkadaşlarmn da gaz maskelerini 

kullandklarn gördüm. Daha sonra temiz havann olduğu ayağa doğru ilerlemeye 

başladk. İlerlediğimiz srada baz arkadaşlar gazn etkisiyle fenalaşp baylmaya başlad. 

Baylan bir tane arkadaşm çekerek temiz havaya getirmeye çalştm. Bu esnada ben de 

dumandan etkilendim. Çekecek kadar takaatim kalmadğm için arkadaşm brakmak 

zorunda kaldm. Ben biraz ilerledikten sonra fenalp geçirerek baylmşm. Arkadaşlarm 

beni sürükleyerek temiz havann olduğu yere götürmüşler. Ben ayldğmda hala ocak 

içerisindeydim. Bu esnada kurtarma ekibinde görevli olan diğer bir vardiyadaki 

arkadaşmz Onur GÜVEN bizim bulunduğumuz ayağa geldi. Beni kaldrd. Yanmda 

bulunan ve yürüyebilcek durumda olan iki arkadaş adaha alarak temiz havaya doğru 

ilerlemeye başladk. Nefeslikten temiz havann geldiği istikametten yeryüzüne çktğmda 

benim sağlk durumum iyi olduğu için kendi aracm ile Özel Vefa Hastanesi’ne giderek 

tedavi oldum.”  

Ahmet İREN’in Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri: 

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 4 yldr şilt operatörü olarak çalşrm. Ben 

13/05/2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosu mekanize ayakta görevliydim. 

Benim yanmda başçavuş Vedat KILIÇ, müdehndis İbrahim ÇELİK, Muzaffer KEMİKSİZ 

soyismini hatrlayamadğm Recep, İshak, Ali, Kamil ve Orhan olduğu hâlde birlikte 

madende çalşyorduk. Saat 14.50 sralarnda ben konvöre kömür verdiğim srada 

hidrolikler bir anda gitti. Konvör durdu, elektrikleri kesildi. Vardiya amirimiz olan 

İbrahim ÇELİK ve başçavuş Vedat KILIÇ “Biz gidip bakalm.” dediler. Bu esnada 

isimlerini bilmediğim iki elektrikçi yanmza gelerek kablo veya trafo patlad dediler. 

İbrahim ve Vedat 10 dakika sonra yanmza geldiler, ayağ boşaltn dediler. Ben, İbrahim 

Bey ve Vedat Bey işçi arkadaşlar tahliye etmek için kaçamağn bulunduğu yere 

yönlendirdik. Ancak kaçamağn 150 metresinden sonra nefeslik dediğimiz yerden pis 

duman çkmaya başlad. Biz de bu durumda iki pis hava arasnda kaçamağn ağznda 

skşp kaldk. Biz ilk etapta yaklaşk olarak 70 kişiydik. İçimizde emniyetçi olanlar vard. 

Emniyetçi olan arkadaşlar çkş arayabilir miyiz diye etraf araştrmaya başladlar. 

Dumana girip çkan arkadaşlar gaz maskelerini kullanmaya başladlar. Kaçamakta 

bulunan arkadaşlar gaz maskelerini kullanmyordu. Biz kaçamağn ağzn kapatmak için 

perde gerdik. Bizim ayak rekubunun oraya aşağ ayaklardan madenci arkadaşlar 
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srada kurtarma ekibinden Ergün isimli kişi bizim yanmza gelerek ‘yukarda daha temiz 

hava var, oraya doğru gidin, maskelerinizi çakrmayn’ dedi. Biz de bir müddet orada 

oturduk. Biz oradaa oturduğumuz srada lastik kokusuna benzer bir kokunun geldiğini fark 

ettik. Ben Barbaros Bey’e içeride insanlarn olduğunu, söyledim. Barbaros Bey bize ‘Siz 

ağr ağr gidin, sizi karşlayacaklar. Biz onlar kurtaralm.’ dedi. Ben ve Kamil yavaş 

yavaş yukar çkmaya devam ettik. İkinci bandn başnda ocak müdürü olan Akn Bey’in iki 

kişi ile orada olduğunu gördük. Bize ayran ve su verdiler. Akn Beylerin yannda bir 

müddet oturduk. Kurtarma ekibinden iki kişi gelerek ben ve Kamil’i yukar çkardlar. 

Ambulans ile Vefa Hastanesi’ne nakledildim. Benim şu an sağlk durumum iyidir. 

Herhangi bir sağlk sorunum yoktur.”  

Mithat CESUR’un Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri:  

Ben 2008 yl Ocak ayndan beri Soma Kömürleri AŞ’de Mekanik Çavuş olarak 

çalşmaktaym. 13.05.2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosunda 

görevliydim. Benimle birlikte mekanik birimde Recep KARABULUT, Tolga SÖĞÜT ve 

Fatih KURT ile birlikte her zamanki gibi baretimiz ve gaz maskemizle maden ocağna A0 

panosuna indik. Burada çalşmaya başladk. Saat 14:45 sralarnda ayaktan çkmak için 

nefesliğe doğru ilerlediğim srada nefeslik irtibatndan siyah bir dumann geldiğini 

gördüm. Duman ksa bir süre sonra krem rengini daha sonra beyaz rendi en son ise mavi 

bir renk hâlini ald. Dumann gelmesiyle ileride problemlerin olduğunu anladk. Ayaktan 

çkamayacağmz için temiz bir ortamda beklemeye başladk. Temiz ortamdan kastm ayak 

içinde bulunan kaçamaktr. Biz ilk olarak 30-35 kişi kaçamağn içerisinde beklediğimiz 

srada bir hava sirkülasyonu oldu. Bu esnada duman olduğu yerde kald. Nefeslikte 

mahsur kalan arkdaşlar bizim yanmza kaçamağa geldiler. Hep birlikte kaçamakta 

beklemeye başladk. Kaçamakta beklediğimiz srada işçi saym yapld. Hatrladğm 

kadaryla kaçamakta 140 kişi civarnda maden işçisi vard. Elektrik kesintisi meydana 

geldiği için madenlerde bulunan haberleşme sistemlerini kullanamadk. Beklediğimiz 

kaçamağn içerisinde yangn ve diğer gaz sensöyleri vard. Ancak herhangi bir yangn 

söndürme tüpü ya da ekipman yoktu. Kaçamakta beklediğimiz srada 17:00-17:30 

sralarnda dinamit patlama sesine benzer bir ses duydum. Bununj dşunda herhangi bir 

ses duymadm. Kaçamakta beklediğimiz srada duman kaçamağa dolmasn diye kaçamağn 

kapsn perdeyle kapattk. Yaklaşk 3 saat kaçamakta bu şekilde bekledik. Ancak saat 

18:40 sralarnda hava sirkülasyonu dönmesiyle pis hava bizim bulunduğumuz kaçamağa 

doğru gelmeye başlad. Bunun üzerine yapmş olduğumuz perdeyi sökerek yerinden 
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çkardk. Ben kaçamakta bulunduğum süre içeirisinde nefeslik kaplarnn açk olup 

olmadğn denetlemek için üzerinde bulunan gaz maskelerini kullanarak dumann 

içerisinde birkaç kez gidip geldim. Diğer arkadaşlarmn da gaz maskelerini 

kullandklarn gördüm. Daha sonra temiz havann olduğu ayağa doğru ilerlemeye 

başladk. İlerlediğimiz srada baz arkadaşlar gazn etkisiyle fenalaşp baylmaya başlad. 

Baylan bir tane arkadaşm çekerek temiz havaya getirmeye çalştm. Bu esnada ben de 

dumandan etkilendim. Çekecek kadar takaatim kalmadğm için arkadaşm brakmak 

zorunda kaldm. Ben biraz ilerledikten sonra fenalp geçirerek baylmşm. Arkadaşlarm 

beni sürükleyerek temiz havann olduğu yere götürmüşler. Ben ayldğmda hala ocak 

içerisindeydim. Bu esnada kurtarma ekibinde görevli olan diğer bir vardiyadaki 

arkadaşmz Onur GÜVEN bizim bulunduğumuz ayağa geldi. Beni kaldrd. Yanmda 

bulunan ve yürüyebilcek durumda olan iki arkadaş adaha alarak temiz havaya doğru 

ilerlemeye başladk. Nefeslikten temiz havann geldiği istikametten yeryüzüne çktğmda 

benim sağlk durumum iyi olduğu için kendi aracm ile Özel Vefa Hastanesi’ne giderek 

tedavi oldum.”  

Ahmet İREN’in Soma Cumhuriyet Başsavclğna verdiği ifadeleri: 

“Ben Soma Kömürleri AŞ’de 4 yldr şilt operatörü olarak çalşrm. Ben 

13/05/2014 günü madende gündüz vardiyasnda A0 panosu mekanize ayakta görevliydim. 

Benim yanmda başçavuş Vedat KILIÇ, müdehndis İbrahim ÇELİK, Muzaffer KEMİKSİZ 

soyismini hatrlayamadğm Recep, İshak, Ali, Kamil ve Orhan olduğu hâlde birlikte 

madende çalşyorduk. Saat 14.50 sralarnda ben konvöre kömür verdiğim srada 

hidrolikler bir anda gitti. Konvör durdu, elektrikleri kesildi. Vardiya amirimiz olan 

İbrahim ÇELİK ve başçavuş Vedat KILIÇ “Biz gidip bakalm.” dediler. Bu esnada 

isimlerini bilmediğim iki elektrikçi yanmza gelerek kablo veya trafo patlad dediler. 

İbrahim ve Vedat 10 dakika sonra yanmza geldiler, ayağ boşaltn dediler. Ben, İbrahim 

Bey ve Vedat Bey işçi arkadaşlar tahliye etmek için kaçamağn bulunduğu yere 

yönlendirdik. Ancak kaçamağn 150 metresinden sonra nefeslik dediğimiz yerden pis 

duman çkmaya başlad. Biz de bu durumda iki pis hava arasnda kaçamağn ağznda 

skşp kaldk. Biz ilk etapta yaklaşk olarak 70 kişiydik. İçimizde emniyetçi olanlar vard. 

Emniyetçi olan arkadaşlar çkş arayabilir miyiz diye etraf araştrmaya başladlar. 

Dumana girip çkan arkadaşlar gaz maskelerini kullanmaya başladlar. Kaçamakta 

bulunan arkadaşlar gaz maskelerini kullanmyordu. Biz kaçamağn ağzn kapatmak için 

perde gerdik. Bizim ayak rekubunun oraya aşağ ayaklardan madenci arkadaşlar 



‒ 484 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
482 

gelmişler. Ama birçoğu orada fenalk geçirerek baylmşlar. Biz bunu ilk etapta fark 

etmedik. Bizim kaçamakta bulunduğumuz srada kaç tane işçi arkadaş olduğumuzun 

saym yapld. Hatrladğm kadaryla 70 civardna olduğu söylendi. Biz kaçamakta 

yaklaşk 2-2.5 saat bekledik. Biz kaçamakta beklediğimiz srada madende bulunan 

telefonla amirlerimizle irtibata giremedik. Çünkü iletişim kesilmişti. Kaçamakta metan 

gaz ve oksijeni ölçen cihazlar vard. Biz kaçamakta beklediğimiz srada saat 18:30 

sralarnda bir defa patlama sesi duydum. Duymuş olduğum bu patlama sesi top patlama 

sesine benziyordu. Daha sonra hava sirkülasyonu değişti. Pis havann çktğ yerden pis 

hava ile birlikte temiz hava da gelmeye başlad. Pis havadan dolaşan İbrahim Bey 

fenalaşmaya başlad. Biz bu ayaktan gelen ve nefeslikten gelen pis hava arasnda skşp 

kaldk. Aykofçu Ali isimli arkadaşm kendisini bandn altna att. Emniyetçi olan bir 

arkadaş da su pompasnn bulunduğu yerdeki suyun içine kendini att. Biz de iyi olan 

arkadaşlar durumu kötü olan arkadaşlara yardm etmeye çalştk. Ben de kendimin 

dumandan etkilendiğini fark ettim. Bunun üzerine gaz maskemi taktm ve nefesliğe doğru 

yürümeye başladm. Burada Vedat ile karşlaştm. Vedat bana buradan çkş yok, uyangn 

bize doğru geliyor, ne yapacağz dedi. Amacmz nefeslikten çkarak arkadaşlara yardm 

getirmekti. İkimiz birbirimize cesaret vererek 20 ve 50 metre arasnda yürüyüp 

dinleniyorduk. Bu şekilde ayağn sonunda bulunan insan nakil bandnn oraya vardk. Biz 

yukar çktkça temiz havann geldiğini fark ettik. Biz bandn yanna çktğmzda iki 

emniyetçi ve İsmail ADALI ile ocak müdürü Akn Bey bizim panoya giden hava akşna 

karşan pis havay engellemek için mücadele ediyorlard. Ben de kendilerine yardm ettim. 

Biz pis havann gittiği yeri kapattk. Akn Be, İsmail Bey ile birlikte iki emniyetçi diğer 

arkadaşlar kurtarmak için aşağ ayağa indiler. Biz bandn oradayken çömelmiş vaziyette 

düz bandn kuyruğunda duran bantçlarn çavuşu olan Apo isimli arkadaş gördük. Ben 

kendisine yardm etmek için gittiğimde kendisinin çoktan öldüğünü fark ettim. Ben ve 

Vedat yürüyerek paletli bandn bulunduğu yere vardk. Bant çalşmyordu. Biz de kademeli 

olarak bize ağr gelen pantolon, tşirt ve çizmeleri çkararak yeryüzüne çktk. Daha sonra 

Vedat’ hemen ambulansla hastaneye gönderdik. Ben kendimi iyi hissettiğim için 

arkadaşlara yardmc olabileceğimi düşünerek maden ocağnda kaldm.” 

Salih DELİBAŞ’n Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri: 

“2002 yl Ocak ayndan itibaren Soma Kömür İletmeleri AŞ isimli iş yerine ait 

Soma ilçesi, Eynez madenler bölgesinde bulunan yeralt maden ocağnda yedek işçi olarak 

görev yaparm. Yedek işçiden kastm gelmeyen işçilerin yerine hangi panoda ne görev 
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verilirse çalşyorum. Olayn meydana geldiği gün, gündüz vardiyasnda bant boyu olarak 

bilinen yerde banttan dökülen kömürleri temizlemek üzere görevlendirildim. A0 

panosundaydm. Olayn olduğu gün 07.30 sularnda üzerimde baret, gaz maskesi, fener ve 

evimden getirmiş olduğum kumanyam olduğu hâlde ocağa giriş yaptm. Vardiyam ayn gün 

saat 16:00 sularnda sona erecekti. Ocağn ağzndan aşağ yokuş hâlinde iniyoruz. Görevli 

olduğum yere inmek için 45 dk. yürüdüm. Ayn yerden ocağn ağzna ise dönüş yolumuz 1 

saat 20 dakika veya 1.5 saat sürmektedir. Yangn yerini görmedim ancak yangnn üretim 

yaplmayan ayağn önünde meydana geldiğini duydum. Çalştğm esnada saat 14.40 

sularnda ismini bilmediğim, emniyetçi olarak adlandrdğmz görevli geldi. 

Bulunduğumuz alandaki yangn tüpünü ald ve yukar doğru koşarak gitti. Yaklaşk 5 dk 

sonra ayn görevli yanmza gelerek ayağ boşaltmamz ve gaz maskelerimizi takmamz 

istedi. İki kişiydik. Arkadaşm gaz maskesini takt, Emniyetçinin de gaz maskesi taklyd. 

Ben bulunduğumuz yerdeki dumann fazla olmamas nedeniyle maskemi takmadm Ayağn 

içinden kaçamağa giderek insan nakil bandndan dşarya çkacaktk. Ancak çkmay 

düşündüğümüz yeri kara bir duman kaplamşt. Bu nedenle yeniden kaçamağn içerisine 

girdik. Burada gaz maskemi taktm ve maskem çalşt. Hatrladğm kadaryla maskemden 

45 dk. süreyle hava soludum. Aradan 1.5 saat kadar süre geçtiğinde bulunduğumuz yere 

duman gelmeye başlad. Muhtemelen temiz havann yönünü değiştirdiler. Çünkü temiz 

havann yönü değişmişti. Bunun üzerine ayağn içerisine kaçtk. Orada ilk başta duman 

yoktu. Bir süre sonra bulunduğumuz yere beyaz duman gelmeye başlad. Yaklaşk 21.00 

sularnda kurtarma ekipleri bulunduğumuz yere geldi. Bu saate kadar idare etmiştik. 

Ekipleri tek tek bizleri kurtarmaya başladlar. Kaçamak içerisinde bulunduğumuz esnada 

saym yaplmşt. Toplam 143 kişiydik, beni yer üstüne çkardlar ve Özel Akhisar 

Hastanesine sevk ettiler. Olay esnasnda telefon, elektrik ve hava borular çalşmyordu.” 

8.2.3. Ocak Scaklğnn Artmas ve Kömür Kzşmas  

Komisyonumuza bilgi veren işçiler, yöneticiler ve uzmanlarn görüşlerini dikkate 

aldğmzda ocağn baz bölgelerinde scaklğn yüksek olduğu söylenmektedir. A ve H 

panolarnda çalşan işçilerden scaklk konusunda bir şikâyet gelmemesinin nedeni; bu 

panolarda tam ve yar mekanize çalşlmas, çalşma alanlarnn daha geniş olmas, hava 

miktarnn uygun olmas ve klasik ayaklara göre daha az işçiçalştrlmas olabilir. 

Alnan işçi ifadelerinde, S panolarnda çalşan işçiler ocak içinin çok scak 

olduğunu, günde bir kaç atlet değiştirmek zorunda kaldklarn, hatta çizmelerinin terle 

dolduğunu dile getirmişlerdir. Bu panodaki galeri kesitlerinin yer yer 6 ile 8 m2’ye kadar 
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gelmişler. Ama birçoğu orada fenalk geçirerek baylmşlar. Biz bunu ilk etapta fark 

etmedik. Bizim kaçamakta bulunduğumuz srada kaç tane işçi arkadaş olduğumuzun 

saym yapld. Hatrladğm kadaryla 70 civardna olduğu söylendi. Biz kaçamakta 

yaklaşk 2-2.5 saat bekledik. Biz kaçamakta beklediğimiz srada madende bulunan 

telefonla amirlerimizle irtibata giremedik. Çünkü iletişim kesilmişti. Kaçamakta metan 

gaz ve oksijeni ölçen cihazlar vard. Biz kaçamakta beklediğimiz srada saat 18:30 

sralarnda bir defa patlama sesi duydum. Duymuş olduğum bu patlama sesi top patlama 

sesine benziyordu. Daha sonra hava sirkülasyonu değişti. Pis havann çktğ yerden pis 

hava ile birlikte temiz hava da gelmeye başlad. Pis havadan dolaşan İbrahim Bey 

fenalaşmaya başlad. Biz bu ayaktan gelen ve nefeslikten gelen pis hava arasnda skşp 

kaldk. Aykofçu Ali isimli arkadaşm kendisini bandn altna att. Emniyetçi olan bir 

arkadaş da su pompasnn bulunduğu yerdeki suyun içine kendini att. Biz de iyi olan 

arkadaşlar durumu kötü olan arkadaşlara yardm etmeye çalştk. Ben de kendimin 

dumandan etkilendiğini fark ettim. Bunun üzerine gaz maskemi taktm ve nefesliğe doğru 

yürümeye başladm. Burada Vedat ile karşlaştm. Vedat bana buradan çkş yok, uyangn 

bize doğru geliyor, ne yapacağz dedi. Amacmz nefeslikten çkarak arkadaşlara yardm 

getirmekti. İkimiz birbirimize cesaret vererek 20 ve 50 metre arasnda yürüyüp 

dinleniyorduk. Bu şekilde ayağn sonunda bulunan insan nakil bandnn oraya vardk. Biz 

yukar çktkça temiz havann geldiğini fark ettik. Biz bandn yanna çktğmzda iki 

emniyetçi ve İsmail ADALI ile ocak müdürü Akn Bey bizim panoya giden hava akşna 

karşan pis havay engellemek için mücadele ediyorlard. Ben de kendilerine yardm ettim. 

Biz pis havann gittiği yeri kapattk. Akn Be, İsmail Bey ile birlikte iki emniyetçi diğer 

arkadaşlar kurtarmak için aşağ ayağa indiler. Biz bandn oradayken çömelmiş vaziyette 

düz bandn kuyruğunda duran bantçlarn çavuşu olan Apo isimli arkadaş gördük. Ben 

kendisine yardm etmek için gittiğimde kendisinin çoktan öldüğünü fark ettim. Ben ve 

Vedat yürüyerek paletli bandn bulunduğu yere vardk. Bant çalşmyordu. Biz de kademeli 

olarak bize ağr gelen pantolon, tşirt ve çizmeleri çkararak yeryüzüne çktk. Daha sonra 

Vedat’ hemen ambulansla hastaneye gönderdik. Ben kendimi iyi hissettiğim için 

arkadaşlara yardmc olabileceğimi düşünerek maden ocağnda kaldm.” 

Salih DELİBAŞ’n Soma Cumhuriyet Başsavclğ’na verdiği ifadeleri: 

“2002 yl Ocak ayndan itibaren Soma Kömür İletmeleri AŞ isimli iş yerine ait 

Soma ilçesi, Eynez madenler bölgesinde bulunan yeralt maden ocağnda yedek işçi olarak 

görev yaparm. Yedek işçiden kastm gelmeyen işçilerin yerine hangi panoda ne görev 
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verilirse çalşyorum. Olayn meydana geldiği gün, gündüz vardiyasnda bant boyu olarak 

bilinen yerde banttan dökülen kömürleri temizlemek üzere görevlendirildim. A0 

panosundaydm. Olayn olduğu gün 07.30 sularnda üzerimde baret, gaz maskesi, fener ve 

evimden getirmiş olduğum kumanyam olduğu hâlde ocağa giriş yaptm. Vardiyam ayn gün 

saat 16:00 sularnda sona erecekti. Ocağn ağzndan aşağ yokuş hâlinde iniyoruz. Görevli 

olduğum yere inmek için 45 dk. yürüdüm. Ayn yerden ocağn ağzna ise dönüş yolumuz 1 

saat 20 dakika veya 1.5 saat sürmektedir. Yangn yerini görmedim ancak yangnn üretim 

yaplmayan ayağn önünde meydana geldiğini duydum. Çalştğm esnada saat 14.40 

sularnda ismini bilmediğim, emniyetçi olarak adlandrdğmz görevli geldi. 

Bulunduğumuz alandaki yangn tüpünü ald ve yukar doğru koşarak gitti. Yaklaşk 5 dk 

sonra ayn görevli yanmza gelerek ayağ boşaltmamz ve gaz maskelerimizi takmamz 

istedi. İki kişiydik. Arkadaşm gaz maskesini takt, Emniyetçinin de gaz maskesi taklyd. 

Ben bulunduğumuz yerdeki dumann fazla olmamas nedeniyle maskemi takmadm Ayağn 

içinden kaçamağa giderek insan nakil bandndan dşarya çkacaktk. Ancak çkmay 

düşündüğümüz yeri kara bir duman kaplamşt. Bu nedenle yeniden kaçamağn içerisine 

girdik. Burada gaz maskemi taktm ve maskem çalşt. Hatrladğm kadaryla maskemden 

45 dk. süreyle hava soludum. Aradan 1.5 saat kadar süre geçtiğinde bulunduğumuz yere 

duman gelmeye başlad. Muhtemelen temiz havann yönünü değiştirdiler. Çünkü temiz 

havann yönü değişmişti. Bunun üzerine ayağn içerisine kaçtk. Orada ilk başta duman 

yoktu. Bir süre sonra bulunduğumuz yere beyaz duman gelmeye başlad. Yaklaşk 21.00 

sularnda kurtarma ekipleri bulunduğumuz yere geldi. Bu saate kadar idare etmiştik. 

Ekipleri tek tek bizleri kurtarmaya başladlar. Kaçamak içerisinde bulunduğumuz esnada 

saym yaplmşt. Toplam 143 kişiydik, beni yer üstüne çkardlar ve Özel Akhisar 

Hastanesine sevk ettiler. Olay esnasnda telefon, elektrik ve hava borular çalşmyordu.” 

8.2.3. Ocak Scaklğnn Artmas ve Kömür Kzşmas  

Komisyonumuza bilgi veren işçiler, yöneticiler ve uzmanlarn görüşlerini dikkate 

aldğmzda ocağn baz bölgelerinde scaklğn yüksek olduğu söylenmektedir. A ve H 

panolarnda çalşan işçilerden scaklk konusunda bir şikâyet gelmemesinin nedeni; bu 

panolarda tam ve yar mekanize çalşlmas, çalşma alanlarnn daha geniş olmas, hava 

miktarnn uygun olmas ve klasik ayaklara göre daha az işçiçalştrlmas olabilir. 

Alnan işçi ifadelerinde, S panolarnda çalşan işçiler ocak içinin çok scak 

olduğunu, günde bir kaç atlet değiştirmek zorunda kaldklarn, hatta çizmelerinin terle 

dolduğunu dile getirmişlerdir. Bu panodaki galeri kesitlerinin yer yer 6 ile 8 m2’ye kadar 
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düştüğünü ve bu galerilerde sk sk tarama yaplarak kesitin genişletildiği belirtmişlerdir. 

Ayrca S Panolarnda ağrlkl olarak klasik ayak üretim metodu ile çalşlmaktadr. Bu 

sebeplerden dolay S Panolarnda A ve H panolarna göre daha çok işçi ile daha dar 

mekânda üretim yapmak zorunda kalnmaktadr. 

Bunun yannda S panolarnda seri havalandrma yapldğ için, bir önceki panodan 

çkan kirli hava galerideki temiz havaya karşarak temiz havann scaklğn artrmakta, 

temiz hava ile karşan kirli ve scak hava bir sonraki ayağn içinde dolaşmaktadr. Buradan 

çkan hava dahada scak ve kirli olarak çkmaktadr. Bu havalandrma yöntemide S 

panosundaki ayaklarda scaklğn artmasna neden olmaktadr. 

İşçiler ifadelerinde K panosunda kömürün kzşmasndan dolay scaklk artşnn 

olduğunu ve soğutma için verilen suyun snarak geri geldiğini ifade etmişlerdir. Bu 

kzşma nedeniyle işveren bu panoyu barajlayarak kül basmş ve panoda üretimi 

durdurmuştur. K ve benzer şekilde C ve S panolarndaki kzşmalarn bir nedeni 

depanolarn snrndaki dik damarlarda kara tumba dediğimiz kör baca çalşmasnn 

uygulanmş olmas olabilir. Raporun 1.4 ve 9.3’üncü bölümlerinde kara tumba ve riskleri 

anlatlmştr. 

Özetle “Karatumba”, bir kör baca uygulamasdr. Üretim panosu olmas gerektiği 

gibi ana hava akm ile değil tali olarak havalandrlmaktadr. Bu uygulamada kömürün 

gevşetilerek alnmas için dinamitle patlatma ve şişleme yaplmaktadr. Karatumbada 

çalşma alanlar oldukça dardr. İçeri verilen hava, kömür yüzeyleriyle temas ederek baca 

dibine kadar gitmekte, baca dibinden hem snarak hemde kirlenerek ayn yolu takip ederek 

geri gelmektedir. Havann diğer ayaklarda olduğu gibi bir yerden girip snan ve kirlenen 

havay başka bir yerden dşar çkarma imkân yoktur. Baca sürüldüğü sürece kömür 

yüzeyleri sürekli olarak daha scak hava ile temas etmekte, oluşan scak ortam kömürün 

oksidasyonunu hzlandrmakta ve bunun sonucu CO açğa çkmaktadr. 

Alnmas zor yerlerdeki kömürleri almak için yer alt kömürlerinde uygulanan 

karatumba, kömürün kendiliğinden yanmasna ortam oluşturmasndan ve Raporun 

9.3’üncü bölümünde de bahsedilen diğer birçok hayati riskten dolay kesinlikle 

kullanlmamaldr. 

Ocak içerisindeki kömür kzşmas, ocaktaki hava miktarnn ve ayak giriş ve 

çkşlarndaki O2 ve CO değerinin düzenli olarak takibi ile belirlenebilir. Bu yüzden ocak 

içerisinde devaml ölçüm yapan sensörlerin olmas, bu sensörlerin uygun konumlarda ve 
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doğru ölçüm yaparak çalşyor olmas önemlidir. 

Ocakta kömür kzşmas ve dinamit atmnn CO yükselmesine etkisini göstermek 

açsndan 490 nolu CO sensörünün kazann meydana geldiği güne ait 00:00-08:00 

vardiyasndaki Tablo 8.3 görülen değerlerini analiz etmekte fayda vardr. 490 nolu CO 

sensörü ocak girişinden 260 metre daha derinde ve klasik yöntemle dinamit patlatlarak 

kömürün alndğ ayaktaki CO değerlerini analiz etmek için şeçilmiştir. Sensör H 

panosunun H3 Hava Çkş’nda bulunan tek CO sensörüdür. Bu analiz diğer sensörlerde’de 

istenilen vardiyalar dikkate alnarak yaplabilir. 

490 nolu sensörün bahse konu vardiyadaki CO değişimlerine baktğmzda zaman 

zaman CO değerlerinin pik yaptğ görülmektedir. Kömür ocaklarnda oksidasyonun 

kaçnlmaz olduğunu vurgulamak açsndan Prof Dr. Erdil AYVAZOĞLU’na göre “Her 

ocakta yangn olmasa bile oksidasyon vardr. Dolaysyla bir CO oluşumu söz konusudur.” 

ifadesi önem kazanmaktadr. Ocakta dinamit atlmadan mesai saatinin büyük ksmnda, CO 

değerleri ortalama 25 ppm olarak gözlenirken dinamit atm ile pik değerlerin oluştuğu 

anlaşlmaktadr. Erdil Ayvazoğlu’nun da dikkat çektiği gibi dinamit atlmamasna rağmen 

klasik ayaktaki oksidasyon nedeniyle tek CO sensöründe 25 ppm ölçüm yaplmaktadr.  

Sensör değerlerini analiz ettiğimizde saat 00:00 dan 01:26’ya kadar ortlam 25 ppm 

olarak kaydedilirken, 01:27’den 01:29’a kadar müsaade edilen maksimum değer olan 50 

ppm üzerine 3 dakika boyunca çkmş ve 01:28’de yaklaşk 63 ppm de pik yapmştr. 

Burada açk bir şekilde kömür üretmek için dinamit atldğ gözükmektedir. Benzer şekilde 

saat 02:53’den 03:13’e kadar yaklaşk 20 dakika boyunca maksimum değer olan 50 ppm in 

üzerinde ölçüm yaplmş ve 03:03’te yaklaşk 106 ppm’de pik yapmştr. Bu değerlerden 

de anlaşldğ kadaryla yoğun dinamit atm yapldğ kanaatine varlmaktadr. Ayn mesai 

içinde yine saat 05:55’ten 06:10’a kadar 15 dakika boyunca 50 ppm’in üzerinde ölçüm 

yapmş ve 06:02’de yaklaşk 82 ppm ile pik yapmştr. Yine Saat 06:56’dan 07:03’e kadar 

7 dakika boyunca 50 ppm’in üzerine çkmş ve 06:58’de yaklaşk 84 ppm ile pik yapmştr. 

Saat 00:00’dan 08:00’e kadar olan mesai saati sürecinde klasik ayakta kömür 

alnmas amacyla atlan dinamitler sonucunda, 480 dakikalk mesai süresinin 45 dakikas 

boyunca CO değerleri maksimum değer olan 50 ppm’in üzerine çkmştr. Havalandrma 

nedeniyle bir süre sonra 50 ppm’in üzerindeki değerler 50 ppm’in altna düşmektedir. 

Soma Eynez ocağnda atlan dinamitlerin yeri saati ve atm başna tüketim hakknda 

kayda alnmş bir bilgi bulunmamaktadr. Ancak dinamit atm ile NO gibi azot oksitler ile 
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doğru ölçüm yaparak çalşyor olmas önemlidir. 

Ocakta kömür kzşmas ve dinamit atmnn CO yükselmesine etkisini göstermek 

açsndan 490 nolu CO sensörünün kazann meydana geldiği güne ait 00:00-08:00 

vardiyasndaki Tablo 8.3 görülen değerlerini analiz etmekte fayda vardr. 490 nolu CO 

sensörü ocak girişinden 260 metre daha derinde ve klasik yöntemle dinamit patlatlarak 

kömürün alndğ ayaktaki CO değerlerini analiz etmek için şeçilmiştir. Sensör H 

panosunun H3 Hava Çkş’nda bulunan tek CO sensörüdür. Bu analiz diğer sensörlerde’de 

istenilen vardiyalar dikkate alnarak yaplabilir. 

490 nolu sensörün bahse konu vardiyadaki CO değişimlerine baktğmzda zaman 

zaman CO değerlerinin pik yaptğ görülmektedir. Kömür ocaklarnda oksidasyonun 

kaçnlmaz olduğunu vurgulamak açsndan Prof Dr. Erdil AYVAZOĞLU’na göre “Her 

ocakta yangn olmasa bile oksidasyon vardr. Dolaysyla bir CO oluşumu söz konusudur.” 

ifadesi önem kazanmaktadr. Ocakta dinamit atlmadan mesai saatinin büyük ksmnda, CO 

değerleri ortalama 25 ppm olarak gözlenirken dinamit atm ile pik değerlerin oluştuğu 

anlaşlmaktadr. Erdil Ayvazoğlu’nun da dikkat çektiği gibi dinamit atlmamasna rağmen 

klasik ayaktaki oksidasyon nedeniyle tek CO sensöründe 25 ppm ölçüm yaplmaktadr.  

Sensör değerlerini analiz ettiğimizde saat 00:00 dan 01:26’ya kadar ortlam 25 ppm 

olarak kaydedilirken, 01:27’den 01:29’a kadar müsaade edilen maksimum değer olan 50 

ppm üzerine 3 dakika boyunca çkmş ve 01:28’de yaklaşk 63 ppm de pik yapmştr. 

Burada açk bir şekilde kömür üretmek için dinamit atldğ gözükmektedir. Benzer şekilde 

saat 02:53’den 03:13’e kadar yaklaşk 20 dakika boyunca maksimum değer olan 50 ppm in 

üzerinde ölçüm yaplmş ve 03:03’te yaklaşk 106 ppm’de pik yapmştr. Bu değerlerden 

de anlaşldğ kadaryla yoğun dinamit atm yapldğ kanaatine varlmaktadr. Ayn mesai 

içinde yine saat 05:55’ten 06:10’a kadar 15 dakika boyunca 50 ppm’in üzerinde ölçüm 

yapmş ve 06:02’de yaklaşk 82 ppm ile pik yapmştr. Yine Saat 06:56’dan 07:03’e kadar 

7 dakika boyunca 50 ppm’in üzerine çkmş ve 06:58’de yaklaşk 84 ppm ile pik yapmştr. 

Saat 00:00’dan 08:00’e kadar olan mesai saati sürecinde klasik ayakta kömür 

alnmas amacyla atlan dinamitler sonucunda, 480 dakikalk mesai süresinin 45 dakikas 

boyunca CO değerleri maksimum değer olan 50 ppm’in üzerine çkmştr. Havalandrma 

nedeniyle bir süre sonra 50 ppm’in üzerindeki değerler 50 ppm’in altna düşmektedir. 

Soma Eynez ocağnda atlan dinamitlerin yeri saati ve atm başna tüketim hakknda 

kayda alnmş bir bilgi bulunmamaktadr. Ancak dinamit atm ile NO gibi azot oksitler ile 
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düştüğünü ve bu galerilerde sk sk tarama yaplarak kesitin genişletildiği belirtmişlerdir. 

Ayrca S Panolarnda ağrlkl olarak klasik ayak üretim metodu ile çalşlmaktadr. Bu 

sebeplerden dolay S Panolarnda A ve H panolarna göre daha çok işçi ile daha dar 

mekânda üretim yapmak zorunda kalnmaktadr. 

Bunun yannda S panolarnda seri havalandrma yapldğ için, bir önceki panodan 

çkan kirli hava galerideki temiz havaya karşarak temiz havann scaklğn artrmakta, 

temiz hava ile karşan kirli ve scak hava bir sonraki ayağn içinde dolaşmaktadr. Buradan 

çkan hava dahada scak ve kirli olarak çkmaktadr. Bu havalandrma yöntemide S 

panosundaki ayaklarda scaklğn artmasna neden olmaktadr. 

İşçiler ifadelerinde K panosunda kömürün kzşmasndan dolay scaklk artşnn 

olduğunu ve soğutma için verilen suyun snarak geri geldiğini ifade etmişlerdir. Bu 

kzşma nedeniyle işveren bu panoyu barajlayarak kül basmş ve panoda üretimi 

durdurmuştur. K ve benzer şekilde C ve S panolarndaki kzşmalarn bir nedeni 

depanolarn snrndaki dik damarlarda kara tumba dediğimiz kör baca çalşmasnn 

uygulanmş olmas olabilir. Raporun 1.4 ve 9.3’üncü bölümlerinde kara tumba ve riskleri 

anlatlmştr. 

Özetle “Karatumba”, bir kör baca uygulamasdr. Üretim panosu olmas gerektiği 

gibi ana hava akm ile değil tali olarak havalandrlmaktadr. Bu uygulamada kömürün 

gevşetilerek alnmas için dinamitle patlatma ve şişleme yaplmaktadr. Karatumbada 

çalşma alanlar oldukça dardr. İçeri verilen hava, kömür yüzeyleriyle temas ederek baca 

dibine kadar gitmekte, baca dibinden hem snarak hemde kirlenerek ayn yolu takip ederek 

geri gelmektedir. Havann diğer ayaklarda olduğu gibi bir yerden girip snan ve kirlenen 

havay başka bir yerden dşar çkarma imkân yoktur. Baca sürüldüğü sürece kömür 

yüzeyleri sürekli olarak daha scak hava ile temas etmekte, oluşan scak ortam kömürün 

oksidasyonunu hzlandrmakta ve bunun sonucu CO açğa çkmaktadr. 

Alnmas zor yerlerdeki kömürleri almak için yer alt kömürlerinde uygulanan 

karatumba, kömürün kendiliğinden yanmasna ortam oluşturmasndan ve Raporun 

9.3’üncü bölümünde de bahsedilen diğer birçok hayati riskten dolay kesinlikle 

kullanlmamaldr. 

Ocak içerisindeki kömür kzşmas, ocaktaki hava miktarnn ve ayak giriş ve 

çkşlarndaki O2 ve CO değerinin düzenli olarak takibi ile belirlenebilir. Bu yüzden ocak 

içerisinde devaml ölçüm yapan sensörlerin olmas, bu sensörlerin uygun konumlarda ve 
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doğru ölçüm yaparak çalşyor olmas önemlidir. 

Ocakta kömür kzşmas ve dinamit atmnn CO yükselmesine etkisini göstermek 

açsndan 490 nolu CO sensörünün kazann meydana geldiği güne ait 00:00-08:00 

vardiyasndaki Tablo 8.3 görülen değerlerini analiz etmekte fayda vardr. 490 nolu CO 

sensörü ocak girişinden 260 metre daha derinde ve klasik yöntemle dinamit patlatlarak 

kömürün alndğ ayaktaki CO değerlerini analiz etmek için şeçilmiştir. Sensör H 

panosunun H3 Hava Çkş’nda bulunan tek CO sensörüdür. Bu analiz diğer sensörlerde’de 

istenilen vardiyalar dikkate alnarak yaplabilir. 

490 nolu sensörün bahse konu vardiyadaki CO değişimlerine baktğmzda zaman 

zaman CO değerlerinin pik yaptğ görülmektedir. Kömür ocaklarnda oksidasyonun 

kaçnlmaz olduğunu vurgulamak açsndan Prof Dr. Erdil AYVAZOĞLU’na göre “Her 

ocakta yangn olmasa bile oksidasyon vardr. Dolaysyla bir CO oluşumu söz konusudur.” 

ifadesi önem kazanmaktadr. Ocakta dinamit atlmadan mesai saatinin büyük ksmnda, CO 

değerleri ortalama 25 ppm olarak gözlenirken dinamit atm ile pik değerlerin oluştuğu 

anlaşlmaktadr. Erdil Ayvazoğlu’nun da dikkat çektiği gibi dinamit atlmamasna rağmen 

klasik ayaktaki oksidasyon nedeniyle tek CO sensöründe 25 ppm ölçüm yaplmaktadr.  

Sensör değerlerini analiz ettiğimizde saat 00:00 dan 01:26’ya kadar ortlam 25 ppm 

olarak kaydedilirken, 01:27’den 01:29’a kadar müsaade edilen maksimum değer olan 50 

ppm üzerine 3 dakika boyunca çkmş ve 01:28’de yaklaşk 63 ppm de pik yapmştr. 

Burada açk bir şekilde kömür üretmek için dinamit atldğ gözükmektedir. Benzer şekilde 

saat 02:53’den 03:13’e kadar yaklaşk 20 dakika boyunca maksimum değer olan 50 ppm in 

üzerinde ölçüm yaplmş ve 03:03’te yaklaşk 106 ppm’de pik yapmştr. Bu değerlerden 

de anlaşldğ kadaryla yoğun dinamit atm yapldğ kanaatine varlmaktadr. Ayn mesai 

içinde yine saat 05:55’ten 06:10’a kadar 15 dakika boyunca 50 ppm’in üzerinde ölçüm 

yapmş ve 06:02’de yaklaşk 82 ppm ile pik yapmştr. Yine Saat 06:56’dan 07:03’e kadar 

7 dakika boyunca 50 ppm’in üzerine çkmş ve 06:58’de yaklaşk 84 ppm ile pik yapmştr. 

Saat 00:00’dan 08:00’e kadar olan mesai saati sürecinde klasik ayakta kömür 

alnmas amacyla atlan dinamitler sonucunda, 480 dakikalk mesai süresinin 45 dakikas 

boyunca CO değerleri maksimum değer olan 50 ppm’in üzerine çkmştr. Havalandrma 

nedeniyle bir süre sonra 50 ppm’in üzerindeki değerler 50 ppm’in altna düşmektedir. 

Soma Eynez ocağnda atlan dinamitlerin yeri saati ve atm başna tüketim hakknda 

kayda alnmş bir bilgi bulunmamaktadr. Ancak dinamit atm ile NO gibi azot oksitler ile 
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doğru ölçüm yaparak çalşyor olmas önemlidir. 

Ocakta kömür kzşmas ve dinamit atmnn CO yükselmesine etkisini göstermek 

açsndan 490 nolu CO sensörünün kazann meydana geldiği güne ait 00:00-08:00 

vardiyasndaki Tablo 8.3 görülen değerlerini analiz etmekte fayda vardr. 490 nolu CO 

sensörü ocak girişinden 260 metre daha derinde ve klasik yöntemle dinamit patlatlarak 

kömürün alndğ ayaktaki CO değerlerini analiz etmek için şeçilmiştir. Sensör H 

panosunun H3 Hava Çkş’nda bulunan tek CO sensörüdür. Bu analiz diğer sensörlerde’de 

istenilen vardiyalar dikkate alnarak yaplabilir. 

490 nolu sensörün bahse konu vardiyadaki CO değişimlerine baktğmzda zaman 

zaman CO değerlerinin pik yaptğ görülmektedir. Kömür ocaklarnda oksidasyonun 

kaçnlmaz olduğunu vurgulamak açsndan Prof Dr. Erdil AYVAZOĞLU’na göre “Her 

ocakta yangn olmasa bile oksidasyon vardr. Dolaysyla bir CO oluşumu söz konusudur.” 

ifadesi önem kazanmaktadr. Ocakta dinamit atlmadan mesai saatinin büyük ksmnda, CO 

değerleri ortalama 25 ppm olarak gözlenirken dinamit atm ile pik değerlerin oluştuğu 

anlaşlmaktadr. Erdil Ayvazoğlu’nun da dikkat çektiği gibi dinamit atlmamasna rağmen 

klasik ayaktaki oksidasyon nedeniyle tek CO sensöründe 25 ppm ölçüm yaplmaktadr.  

Sensör değerlerini analiz ettiğimizde saat 00:00 dan 01:26’ya kadar ortlam 25 ppm 

olarak kaydedilirken, 01:27’den 01:29’a kadar müsaade edilen maksimum değer olan 50 

ppm üzerine 3 dakika boyunca çkmş ve 01:28’de yaklaşk 63 ppm de pik yapmştr. 

Burada açk bir şekilde kömür üretmek için dinamit atldğ gözükmektedir. Benzer şekilde 

saat 02:53’den 03:13’e kadar yaklaşk 20 dakika boyunca maksimum değer olan 50 ppm in 

üzerinde ölçüm yaplmş ve 03:03’te yaklaşk 106 ppm’de pik yapmştr. Bu değerlerden 

de anlaşldğ kadaryla yoğun dinamit atm yapldğ kanaatine varlmaktadr. Ayn mesai 

içinde yine saat 05:55’ten 06:10’a kadar 15 dakika boyunca 50 ppm’in üzerinde ölçüm 

yapmş ve 06:02’de yaklaşk 82 ppm ile pik yapmştr. Yine Saat 06:56’dan 07:03’e kadar 

7 dakika boyunca 50 ppm’in üzerine çkmş ve 06:58’de yaklaşk 84 ppm ile pik yapmştr. 

Saat 00:00’dan 08:00’e kadar olan mesai saati sürecinde klasik ayakta kömür 

alnmas amacyla atlan dinamitler sonucunda, 480 dakikalk mesai süresinin 45 dakikas 

boyunca CO değerleri maksimum değer olan 50 ppm’in üzerine çkmştr. Havalandrma 

nedeniyle bir süre sonra 50 ppm’in üzerindeki değerler 50 ppm’in altna düşmektedir. 

Soma Eynez ocağnda atlan dinamitlerin yeri saati ve atm başna tüketim hakknda 

kayda alnmş bir bilgi bulunmamaktadr. Ancak dinamit atm ile NO gibi azot oksitler ile 
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birlikte bir miktarda CO’in açğa çktğ bilinmektedir. Dolays ile CO artşnn sensörler 

tarafndan alglandğ ve pik yaptğ saatlerde dinamitlerin atldğ yönünde güçlü bir 

kanaat oluşmuştur. 

Soma kömür havzasnda klasik yöntemle dinamit patlatarak üretim yaplmas CO 

artşlarn tetikleyen önemli unsurlardan biri gözükmektedir. Bu nedenle kömür üretiminde 

dinamit kullanmn ortadan kaldran tam mekanize ayak yöntemiyle üretim yaplmas 

önem kazanmaktadr.  

Tablo 8.3: H Panosu H3 Hava Çkşndaki 490 Nolu CO Sensörünü 13.03.2014 Saat 
00:00 ile 08:00 Aras 50 ppm’i Geçtiği Dakikalar. 
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8.2.4. Kazann Oluşumunda Sensör Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

Bölüm 8.1.6’da tablo ve şekillerde sensörlere ait bilgiler verilmiştir. Olayn 

aydnlatlmas açsndan, olay yerine en yakn anagaleriler üzerinde ve ana galerilerin 

hemen yaknndabulunan ayak çkşlarndaki sabit sensörlerin değerleri dikkate alnmştr. 

Şekil 8.7’de sensörlerin yerleşim plan verilmiştir. Buna göre; 

Ocak 340 nefeslikten emilen havayla havalandrldğ için, yangnn çktğ U3 trafo 

bölgesinden hava akm S panolarna doğru çkmaktadr. Bu nedenle S2 klasik ayak hava 

çkşndaki 545 nolu CO ve 423 nolu CH4 sensörü ile onun 100 metre ilerisinde bulunan 

501 nolu CO sensörlerinin değerleri önem arz etmektedir. Benzer şekilde kazann olduğu 

yerdeki hava giriş ve çkş noktalarnn çakştğ bölgede, 5 nolu insan nakil bandnn 

bulunduğu yerde 405 nolu CH4ile+260 nefeslikteki 430 Nolu CH4, 431 nolu COve+340 

nesfeslik çkşndaki 411 CO ile 426 CH4 sensörlerin ölçümleri kaza hakknda önemli 

bilgiler vermektedir. 

8.2.5. S Panolarnda Giden Galeri Üzerindeki Sensör Değerleri 

8.2.5.1. 545 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

İşçi ifadelerinde dumann ilk gelme annn saat 14.45 ila 14.50 civarnda olduğu 

beyan edilmiştir. 545 nolu CO sensör değerlerinin yer aldğ Tablo 8.4’te CO değerinin; 

saat 14:56’da 4,973 ppm, 14:59’da yasal snr değeri 50 ppm’in üzerinde olan 56.871 

ppm’e ulaşmştr. 15:03’te de yani yalnzca 7 dakika sonra 100 kat artarak 500 ppm’e 

çktğ görülmektedir. Bu verilere göre; yoğun CO gaznn kaza mahallinden 545 nolu CO 

sensörün olduğu yere 7 dakika içerisinde ulaştğ sonucuna varlmaktadr. 545 nolu CO 

sensörü ölçebildiği maksimum değer olan 500 ppm’e ulaştğ, saat 15:03’den 15:10’a kadar 

bu değeri muhafaza etmiş ve 15:10’dan sonra herhangi bir değer okumamştr. Saat 15:03 

ile 15:10 arasnda 7 dakika boyunca cihazn maksimum okuyabildiği 500 ppm değerinde 

srarc olmas, ortamdaki CO değerlerinin aslnda 500 ppm’in üzerinde olduğukanaatini 

oluşturmaktadr. 
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birlikte bir miktarda CO’in açğa çktğ bilinmektedir. Dolays ile CO artşnn sensörler 

tarafndan alglandğ ve pik yaptğ saatlerde dinamitlerin atldğ yönünde güçlü bir 

kanaat oluşmuştur. 

Soma kömür havzasnda klasik yöntemle dinamit patlatarak üretim yaplmas CO 

artşlarn tetikleyen önemli unsurlardan biri gözükmektedir. Bu nedenle kömür üretiminde 

dinamit kullanmn ortadan kaldran tam mekanize ayak yöntemiyle üretim yaplmas 

önem kazanmaktadr.  

Tablo 8.3: H Panosu H3 Hava Çkşndaki 490 Nolu CO Sensörünü 13.03.2014 Saat 
00:00 ile 08:00 Aras 50 ppm’i Geçtiği Dakikalar. 
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8.2.4. Kazann Oluşumunda Sensör Bilgilerinin Değerlendirilmesi 

Bölüm 8.1.6’da tablo ve şekillerde sensörlere ait bilgiler verilmiştir. Olayn 

aydnlatlmas açsndan, olay yerine en yakn anagaleriler üzerinde ve ana galerilerin 

hemen yaknndabulunan ayak çkşlarndaki sabit sensörlerin değerleri dikkate alnmştr. 

Şekil 8.7’de sensörlerin yerleşim plan verilmiştir. Buna göre; 

Ocak 340 nefeslikten emilen havayla havalandrldğ için, yangnn çktğ U3 trafo 

bölgesinden hava akm S panolarna doğru çkmaktadr. Bu nedenle S2 klasik ayak hava 

çkşndaki 545 nolu CO ve 423 nolu CH4 sensörü ile onun 100 metre ilerisinde bulunan 

501 nolu CO sensörlerinin değerleri önem arz etmektedir. Benzer şekilde kazann olduğu 

yerdeki hava giriş ve çkş noktalarnn çakştğ bölgede, 5 nolu insan nakil bandnn 

bulunduğu yerde 405 nolu CH4ile+260 nefeslikteki 430 Nolu CH4, 431 nolu COve+340 

nesfeslik çkşndaki 411 CO ile 426 CH4 sensörlerin ölçümleri kaza hakknda önemli 

bilgiler vermektedir. 

8.2.5. S Panolarnda Giden Galeri Üzerindeki Sensör Değerleri 

8.2.5.1. 545 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

İşçi ifadelerinde dumann ilk gelme annn saat 14.45 ila 14.50 civarnda olduğu 

beyan edilmiştir. 545 nolu CO sensör değerlerinin yer aldğ Tablo 8.4’te CO değerinin; 

saat 14:56’da 4,973 ppm, 14:59’da yasal snr değeri 50 ppm’in üzerinde olan 56.871 

ppm’e ulaşmştr. 15:03’te de yani yalnzca 7 dakika sonra 100 kat artarak 500 ppm’e 

çktğ görülmektedir. Bu verilere göre; yoğun CO gaznn kaza mahallinden 545 nolu CO 

sensörün olduğu yere 7 dakika içerisinde ulaştğ sonucuna varlmaktadr. 545 nolu CO 

sensörü ölçebildiği maksimum değer olan 500 ppm’e ulaştğ, saat 15:03’den 15:10’a kadar 

bu değeri muhafaza etmiş ve 15:10’dan sonra herhangi bir değer okumamştr. Saat 15:03 

ile 15:10 arasnda 7 dakika boyunca cihazn maksimum okuyabildiği 500 ppm değerinde 

srarc olmas, ortamdaki CO değerlerinin aslnda 500 ppm’in üzerinde olduğukanaatini 

oluşturmaktadr. 
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Tablo 8.4: S2 Klasik Ayak Hava Çkş, Ana Galeri Yanndaki 545 Nolu CO Sensör 
Değerleri  

8.2.5.2. 501 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

Benzer şekilde, Tablo 8.5’te görüldüğü gibi, S1 yar mekanize hava çkşndaki ana 

galeri yannda bulunan 501 nolu CO sensöründe de hzl artşlar söz konusudur. 545 nolu 

sensörde 500 ppm’lik ilk maksimum değer saat 15:03’te ölçülürken, 501 nolu sensörde 500 

ppm’lik ilk maksimum değer 15:07’de ölçülmüştür. Dolays ile yüksek CO’li dumann 

545 nolu sensörün bulunduğu yerden 4 dakika sonra 501 nolu sensörün bulunduğu yere 

ulaştğ sonucu çkmaktadr. 

Tablo 8.5: S1 Yar Mekanize Hava Çkşndaki Ana Galeri Yannda Bulunan 501 
Nolu CO Sensör Değerleri 
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8.2.5.3. 423 Nolu CH4 Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

Tablo 8.6’ten görüldüğü gibi, CO sensörlerinde olduğu gibi 423 nolu CH4 

sensöründe de artşlar gözlenmiştir. Saat 15:03’te %0,059 olan metan değeri 7 dakika sonra 

saat 15:10’da 6 kat bir artş göstermiş ve %0,358’e çkmştr. Saat 15:10’dan sonrasensörde 

herhangi bir değer okunmamştr. Her ne kadar ölçülen maksimum %0,359’luk değer 

ocaklar için snr değer olan %2’den az olsa da, ksa sürede değerlerdeki 6 kat artş, hava 

içerisinde metan artşna işaret etmektedir. 

Tablo 8.6: S2 Hava Çkşndaki 423 Nolu CH4 Sensör Değerleri  

 

8.2.6. A ve H Panolarnn Hava Dönüşünden Gelen Nefeslik Üzerindeki Sensörlerin 

Değerlendirilmesi 

8.2.6.1. 430 Nolu CH4 Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

260 nefeslik personel nakli 3. bant başnda bulunan 430 nolu CH4 sensörünün 

ölçüm değerleri Tablo 8.7’de verilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere; 430 nolu CH4 

sensöründe de %0,096 şeklinde devam eden sabit CH4 değeri saat 15:10’da %0,144 

ulaşmaktadr. Saat 15:10’dan sonra ise ölçüm yaplamamştr. Burada ocak güvenliği 

açsndan aranan %2’lik maksimum CH4 orannn çok altnda değer okunmasna rağmen S 

panolar yönündeki sensörlerde olduğu gibi ksa sürede artş meydana gelmiştir. 

Muhtemelen gerçekleşen enerji kesilmesi nedeni ile saat 15:10’dan sonra bu 

sensördeherhangi bir değer okunmamştr. 
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Tablo 8.4: S2 Klasik Ayak Hava Çkş, Ana Galeri Yanndaki 545 Nolu CO Sensör 
Değerleri  

8.2.5.2. 501 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

Benzer şekilde, Tablo 8.5’te görüldüğü gibi, S1 yar mekanize hava çkşndaki ana 

galeri yannda bulunan 501 nolu CO sensöründe de hzl artşlar söz konusudur. 545 nolu 

sensörde 500 ppm’lik ilk maksimum değer saat 15:03’te ölçülürken, 501 nolu sensörde 500 

ppm’lik ilk maksimum değer 15:07’de ölçülmüştür. Dolays ile yüksek CO’li dumann 

545 nolu sensörün bulunduğu yerden 4 dakika sonra 501 nolu sensörün bulunduğu yere 

ulaştğ sonucu çkmaktadr. 

Tablo 8.5: S1 Yar Mekanize Hava Çkşndaki Ana Galeri Yannda Bulunan 501 
Nolu CO Sensör Değerleri 
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8.2.5.3. 423 Nolu CH4 Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

Tablo 8.6’ten görüldüğü gibi, CO sensörlerinde olduğu gibi 423 nolu CH4 

sensöründe de artşlar gözlenmiştir. Saat 15:03’te %0,059 olan metan değeri 7 dakika sonra 

saat 15:10’da 6 kat bir artş göstermiş ve %0,358’e çkmştr. Saat 15:10’dan sonrasensörde 

herhangi bir değer okunmamştr. Her ne kadar ölçülen maksimum %0,359’luk değer 

ocaklar için snr değer olan %2’den az olsa da, ksa sürede değerlerdeki 6 kat artş, hava 

içerisinde metan artşna işaret etmektedir. 

Tablo 8.6: S2 Hava Çkşndaki 423 Nolu CH4 Sensör Değerleri  

 

8.2.6. A ve H Panolarnn Hava Dönüşünden Gelen Nefeslik Üzerindeki Sensörlerin 

Değerlendirilmesi 

8.2.6.1. 430 Nolu CH4 Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

260 nefeslik personel nakli 3. bant başnda bulunan 430 nolu CH4 sensörünün 

ölçüm değerleri Tablo 8.7’de verilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere; 430 nolu CH4 

sensöründe de %0,096 şeklinde devam eden sabit CH4 değeri saat 15:10’da %0,144 

ulaşmaktadr. Saat 15:10’dan sonra ise ölçüm yaplamamştr. Burada ocak güvenliği 

açsndan aranan %2’lik maksimum CH4 orannn çok altnda değer okunmasna rağmen S 

panolar yönündeki sensörlerde olduğu gibi ksa sürede artş meydana gelmiştir. 

Muhtemelen gerçekleşen enerji kesilmesi nedeni ile saat 15:10’dan sonra bu 

sensördeherhangi bir değer okunmamştr. 
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Tablo 8.7: 260 Nefeslik Personel Nakli 3. Bant Başndaki 430 Nolu CH4 Sensör Değerleri 

8.2.6.2. 431 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

+260 kotu, nefeslik 3. bant personel nakli başnda bulunan 431 nolu CO sensör 

değerleri Tablo 8.8’de verilmiştir. Sensör verileri incelendiğinde; saat 15:03’e kadar 1.961 

ppm sabit değeri ölçülürken, bu dakikadan sonra değerlerde hzl bir artş meydana 

gelmekte ve saat 15:08’de değerin cihazn ölçebileceği maksimum değer olan 500.000 

ppm’e ulaştğ görülmektedir.  

Tablo 8.8: 260 Nefeslik 3. Bant Personel Nakli Baş 431 Nolu CO Sensör Değerleri 

491 

8.2.7. Ocak Merkezinden Geçen Nefeslik Üzerinde Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör 

Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

405 nolu CH4 sensörü, metanca zengin A Panosu ve daha alt kotlarda çalşlan H 

Panosunun çkşndaki havay yeryüzüne götüren nefeslik üzerinde bulunmaktadr. 

Tablo 8.9: Nefeslik İnsan Nakil Bandnda Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör Değerleri-1 

 

Tablo 8.10: Nefeslik İnsan Nakil Bandnda Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör Değerleri- 2 

 

Tablo 8.9 ve Tablo 8.10’a göre; bu sensör saat 14:50’ye kadar sabit olarak %0,201 

metan değeri ölçerken, 14:50’den 15:15’e kadar herhangi bir değer okumamştr. Saat 

14:50’de % 0.201 olan CH4 değeri saat 15.15’de %3.904’lük patlama snrna yakn yüksek 

bir değere çkarak 20 kat artş göstermiştir. Komisyonumuzda dinlediğimiz şalterci 

Ramazan DEMİR’in ifadelerinde de beyan ettiği Şekil 8.10’daki kaza yeri plannda da 6 

numara ile gösterilen yerde, görüldüğü gibi; C panosuna giden 2. kat tavan yolu ile nefeslik 

arasnda, bir kelebe (yüksek meyilli bağlant yolu) bulunmaktadr. 405 nolu CH4 sensörü 
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Tablo 8.7: 260 Nefeslik Personel Nakli 3. Bant Başndaki 430 Nolu CH4 Sensör Değerleri 

8.2.6.2. 431 Nolu CO Sensör Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

+260 kotu, nefeslik 3. bant personel nakli başnda bulunan 431 nolu CO sensör 

değerleri Tablo 8.8’de verilmiştir. Sensör verileri incelendiğinde; saat 15:03’e kadar 1.961 

ppm sabit değeri ölçülürken, bu dakikadan sonra değerlerde hzl bir artş meydana 

gelmekte ve saat 15:08’de değerin cihazn ölçebileceği maksimum değer olan 500.000 

ppm’e ulaştğ görülmektedir.  

Tablo 8.8: 260 Nefeslik 3. Bant Personel Nakli Baş 431 Nolu CO Sensör Değerleri 
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8.2.7. Ocak Merkezinden Geçen Nefeslik Üzerinde Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör 

Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

405 nolu CH4 sensörü, metanca zengin A Panosu ve daha alt kotlarda çalşlan H 

Panosunun çkşndaki havay yeryüzüne götüren nefeslik üzerinde bulunmaktadr. 

Tablo 8.9: Nefeslik İnsan Nakil Bandnda Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör Değerleri-1 

 

Tablo 8.10: Nefeslik İnsan Nakil Bandnda Bulunan 405 Nolu CH4 Sensör Değerleri- 2 

 

Tablo 8.9 ve Tablo 8.10’a göre; bu sensör saat 14:50’ye kadar sabit olarak %0,201 

metan değeri ölçerken, 14:50’den 15:15’e kadar herhangi bir değer okumamştr. Saat 

14:50’de % 0.201 olan CH4 değeri saat 15.15’de %3.904’lük patlama snrna yakn yüksek 

bir değere çkarak 20 kat artş göstermiştir. Komisyonumuzda dinlediğimiz şalterci 

Ramazan DEMİR’in ifadelerinde de beyan ettiği Şekil 8.10’daki kaza yeri plannda da 6 

numara ile gösterilen yerde, görüldüğü gibi; C panosuna giden 2. kat tavan yolu ile nefeslik 

arasnda, bir kelebe (yüksek meyilli bağlant yolu) bulunmaktadr. 405 nolu CH4 sensörü 
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bu kelebenin hemen yaknnda bulunmaktadr. Sensörün bu noktada yüksek değer ölçmesi, 

metann havadan hafif olmas nedeniyle bu kelebeden yukar çkmasndan 

kaynaklanmaktadr.  

8.2.8. S Panosu Önündeki ve A-H Panolar Nefesliğindeki Sensör Ölçümlerinin 

Birlikte Değerlendirilmesi 

Kaza anndan hemen sonra, S panosu önündeki 545 ve 501 nolu CO sensörü ile 

nefeslik hava çkş galerisinden geçen 431 nolu CO sensöründeki ölçümlerde hzl bir artş, 

gözlenmiştir. Benzer şekilde 423, 405ve 430 nolu CH4 sensörlerinde de ani artşlar 

gözlemlenmiştir. CH4 değerlerindeki bu artşlar her ne kadar ocak emniyeti için belirlenmiş 

olan %2’nin çok altnda olsa da sensörler değerlerinde ksa sürede ani artş görülmesi 

ortamda metan varlğnn yükseldiğini teyit etmektedir. Bu değerler kaza annda ortama 

CH4 salnmnn da olduğunun göstergesidir. 

8.2.9. 340 Ana Nefeslik Çkşndaki 411 Nolu CO ve 426 Nolu CH4 Sensör 

Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

+340 Ana nefeslik çkşndaki gerek 411 nolu CO, gerekse 426 Nolu CH4 sensör 

değerlerinin, S panosu ve nefeslikteki 423 nolu CH4, 545 nolu CO, 501nolu CO, 430 nolu 

CH4 ve 431 nolu CO sensörleri ile uyumlu olmas beklenmektedir. Ancak Bu karşlaştrma, 

kirlenen hava, nefeslik çkşna gelmeden önce, saat 15.10 da enerjinin kesilmesi nedeniyle 

yaplamamştr. Tablo 8.11 ve Tablo 8.12’de görüldüğü gibi, Sadece 426 nolu CH4 

sensöründe değer okunmuştur. Okunan değerler saat 15:00-15:10 arasnda % 0,032 olarak 

sabit iken saat 16:01’den 16.06’ya kadar %0.720 orannda CH4 ölçümü gerçekleşmiştir. 

Yaklaşk 22,5 katlk bir artşa tekabül eden bu değer her ne kadar CH4 için belirlenmiş olan 

emniyet snrnn çok altnda olsa da kaza ile birlikte ortamdaki CH4 orann arttğn ortaya 

koymaktadr. 
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Tablo 8.11: 426 Nolu 340 Ana Nefeslik Hava Çkştaki CH4 Sensör Değerleri-1 

 

Tablo 8.12: 426 Nolu 340 Ana Nefeslik Hava Çkşndaki CH4 Sensör Değerleri-2 

 

8.2.10. 340 Nefeslikteki Scaklk Sensörünün Değerlendirilmesi 

+340 ana nefeslik çkşna yaklaşk 100 m mesafede konumlandrlmş scaklk 

sensörünün 2014 yl Mays ay içinde 90 oC, 88,59 oC, 66 oC, 77,65 oC gibi anlamsz 

değerler okuduğu incelen belgelerden tespit edilmiştir. Dolays ile arzal olduğu anlaşlan 

bu sensörün sağlksz veriler sunmas nedeni ile scaklk sensör ölçümleri hakknda yorum 
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bu kelebenin hemen yaknnda bulunmaktadr. Sensörün bu noktada yüksek değer ölçmesi, 

metann havadan hafif olmas nedeniyle bu kelebeden yukar çkmasndan 

kaynaklanmaktadr.  

8.2.8. S Panosu Önündeki ve A-H Panolar Nefesliğindeki Sensör Ölçümlerinin 

Birlikte Değerlendirilmesi 

Kaza anndan hemen sonra, S panosu önündeki 545 ve 501 nolu CO sensörü ile 

nefeslik hava çkş galerisinden geçen 431 nolu CO sensöründeki ölçümlerde hzl bir artş, 

gözlenmiştir. Benzer şekilde 423, 405ve 430 nolu CH4 sensörlerinde de ani artşlar 

gözlemlenmiştir. CH4 değerlerindeki bu artşlar her ne kadar ocak emniyeti için belirlenmiş 

olan %2’nin çok altnda olsa da sensörler değerlerinde ksa sürede ani artş görülmesi 

ortamda metan varlğnn yükseldiğini teyit etmektedir. Bu değerler kaza annda ortama 

CH4 salnmnn da olduğunun göstergesidir. 

8.2.9. 340 Ana Nefeslik Çkşndaki 411 Nolu CO ve 426 Nolu CH4 Sensör 

Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 

+340 Ana nefeslik çkşndaki gerek 411 nolu CO, gerekse 426 Nolu CH4 sensör 

değerlerinin, S panosu ve nefeslikteki 423 nolu CH4, 545 nolu CO, 501nolu CO, 430 nolu 

CH4 ve 431 nolu CO sensörleri ile uyumlu olmas beklenmektedir. Ancak Bu karşlaştrma, 

kirlenen hava, nefeslik çkşna gelmeden önce, saat 15.10 da enerjinin kesilmesi nedeniyle 

yaplamamştr. Tablo 8.11 ve Tablo 8.12’de görüldüğü gibi, Sadece 426 nolu CH4 

sensöründe değer okunmuştur. Okunan değerler saat 15:00-15:10 arasnda % 0,032 olarak 

sabit iken saat 16:01’den 16.06’ya kadar %0.720 orannda CH4 ölçümü gerçekleşmiştir. 

Yaklaşk 22,5 katlk bir artşa tekabül eden bu değer her ne kadar CH4 için belirlenmiş olan 

emniyet snrnn çok altnda olsa da kaza ile birlikte ortamdaki CH4 orann arttğn ortaya 

koymaktadr. 
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Tablo 8.11: 426 Nolu 340 Ana Nefeslik Hava Çkştaki CH4 Sensör Değerleri-1 

 

Tablo 8.12: 426 Nolu 340 Ana Nefeslik Hava Çkşndaki CH4 Sensör Değerleri-2 

 

8.2.10. 340 Nefeslikteki Scaklk Sensörünün Değerlendirilmesi 

+340 ana nefeslik çkşna yaklaşk 100 m mesafede konumlandrlmş scaklk 

sensörünün 2014 yl Mays ay içinde 90 oC, 88,59 oC, 66 oC, 77,65 oC gibi anlamsz 

değerler okuduğu incelen belgelerden tespit edilmiştir. Dolays ile arzal olduğu anlaşlan 

bu sensörün sağlksz veriler sunmas nedeni ile scaklk sensör ölçümleri hakknda yorum 

494 

yaplamamştr. 

8.3. KAZA YERİ VE KAZADAN ÖNCEKİ DURUMU 

Alnan ifadeler ile belgeler üzerinde ve kaza yerinde yaplan incelemeler 

sonucunda, kazann meydana geldiği yerin, Şekil 8.10’daki kaza yeri plannda da 

gösterildiği gibi U3 trafo bölgesinin bulunduğu merkezden A ve H panolarna inen, 5 ile 6 

numaral bölgeler arasnda kalan,1. Tali tahrik motorlarnn cebinin bulunduğu yer olduğu 

kanaatine varlmştr.  

Kaza yerinin kazadan önceki durumuna imalat haritalar üzerinden bakldğnda, , 

bu bölgenin tamamen taşta sürülmüş galeri olduğu görülmektedir. Ayrca bu bölgeden 

Şekil 8.9’da gösterilen 1/1000’lik haritada da yer alan bir fay hattnn geçtiği 

görülmektedir. Bununla birlikte İşçi Murat YOKUŞ’un Komisyonumuza verdiği 

ifadesinde; kazann meydana geldiği yerde daha önce tahkimatn göçtüğü ve şiltlerin 

geçirilmesi için tavan ve tabann genişletildiğini beyan etmiştir. A ve H panolarndaki tam 

mekanize ve yar mekanize ayaklarn devreye alnmas için gerekli olan ve “şilt” denilen 

hidrolik tahkimat ünitelerinin bu galeriden geçirilmesinde, şiltlerin boyutlar nedeniyle 

güçlük yaşanmştr. Bu nedenle 2013 ylnda, Şekil 8.10’da 2 ile 9 numaralar arasnda 

yukarda bahsedilen bağlant galerisi sürülmeye başlanmş ve 2014 ylnda tamamlanmştr. 

Bu bağlant galerisinin devreye girmesi ile hem havalandrma hem de malzeme nakli 

buradan yaplmaya başlanmştr. Bu nedenle kaza yeri plannda 5 ile 9 numaral bölgeler 

arasnda gösterilen, kazann meydana geldiği galeri ana havalandrma ve malzeme yolu 

olmaktan çkarlmş sadece kömür nakli için kullanlmaya başlanmştr. Kaza mahallinde 

taban taramas ile taban alnmas sonucu galeri taban alt kotlardaki kömüre daha da 

yaklaşmştr. Ksacas hem fay hatt hem de Raporun 8.7.1. bölümden anlatldğ gibi kaza 

yerinin üzerindeki yük gerilimi nedeniyle kazann meydana geldiği merkez büyük bir bask 

altndadr. Dolays ile bu bölgenin, deformasyona meyilli hâle geldiği sonucuna 

ulaşlabilir. 
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Şekil 8.11: Kazann Meydana Geldiği Bölgede Havalandrma ile İlgili Ventsim Değerleri 

Ventsim programnda hazrlanan ve ocağn hesaplanan havalandrmas Şekil 8.11 

de görülmektedir. Buna göre; 15.3 m3/sn hava S panolarna yönelirken bağlant yolunun 

ağzna gelene kadar 30 m3/sn olan hava miktarnn 14,7 m3/sn bağlant yolundan A ve H 

panolarna inmektedir. Şekil 8.10 da 5 ile 9 numaral bölgeler arasndaki galerinin kotlar 

+144 den +128 e inmekte ve 5 nolu bölgeden 9 nolu bölgeye doğru eğim bulunmaktadr. 

Bu eğim, galeride baca etkisi yaparak 1.8m3/sn’lük az bir havay yukar yönlendirmekte ve 

bu hava S panolarna giden hava ile birleşmektedir. Dolays ile alnan ifadeler ve yaplan 

diğer incelemeler neticesinde 5 ile 9 numaral bölgeler arasndahavalandrmas yetersiz 

olan bir alan oluştuğu anlaşlmaktadr. Kazann meydana geldiği bu galeride 4 nolu kömür 

nakil bandvebandn tahrik motorlar bulunmaktadr. 

Taşta sürülmüş olan bu galeriyi dik kesecek şekilde ve galerinin yaklaşk 11 metre 

altndan, C panosundaki eski imalatn, kömürde sürülmüş tavan yolu geçmektedir. Bu 

bölge kaza yeri plannda 6 numara ile gösterilmiştir. Bu 11 metrelik topuğun yukardan 

aşağya doğru ilk üç metresi taşta, geri kalan sekiz metrelik ksm kömürdedir. 

8.4. KAZANIN OLDUĞU NOKTADA KOMİSYONUN TESPİTLERİ 

Kaza mahalline girerek olayn nasl meydana geldiği konusunda incelemeler yapmak 

komisyon raporunu tamamlamak açsndan büyük önem arz etmekteydi. Komisyonumuzun 



‒ 497 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)

494 

yaplamamştr. 

8.3. KAZA YERİ VE KAZADAN ÖNCEKİ DURUMU 

Alnan ifadeler ile belgeler üzerinde ve kaza yerinde yaplan incelemeler 

sonucunda, kazann meydana geldiği yerin, Şekil 8.10’daki kaza yeri plannda da 

gösterildiği gibi U3 trafo bölgesinin bulunduğu merkezden A ve H panolarna inen, 5 ile 6 

numaral bölgeler arasnda kalan,1. Tali tahrik motorlarnn cebinin bulunduğu yer olduğu 

kanaatine varlmştr.  

Kaza yerinin kazadan önceki durumuna imalat haritalar üzerinden bakldğnda, , 

bu bölgenin tamamen taşta sürülmüş galeri olduğu görülmektedir. Ayrca bu bölgeden 

Şekil 8.9’da gösterilen 1/1000’lik haritada da yer alan bir fay hattnn geçtiği 

görülmektedir. Bununla birlikte İşçi Murat YOKUŞ’un Komisyonumuza verdiği 

ifadesinde; kazann meydana geldiği yerde daha önce tahkimatn göçtüğü ve şiltlerin 

geçirilmesi için tavan ve tabann genişletildiğini beyan etmiştir. A ve H panolarndaki tam 

mekanize ve yar mekanize ayaklarn devreye alnmas için gerekli olan ve “şilt” denilen 

hidrolik tahkimat ünitelerinin bu galeriden geçirilmesinde, şiltlerin boyutlar nedeniyle 

güçlük yaşanmştr. Bu nedenle 2013 ylnda, Şekil 8.10’da 2 ile 9 numaralar arasnda 

yukarda bahsedilen bağlant galerisi sürülmeye başlanmş ve 2014 ylnda tamamlanmştr. 

Bu bağlant galerisinin devreye girmesi ile hem havalandrma hem de malzeme nakli 

buradan yaplmaya başlanmştr. Bu nedenle kaza yeri plannda 5 ile 9 numaral bölgeler 

arasnda gösterilen, kazann meydana geldiği galeri ana havalandrma ve malzeme yolu 

olmaktan çkarlmş sadece kömür nakli için kullanlmaya başlanmştr. Kaza mahallinde 

taban taramas ile taban alnmas sonucu galeri taban alt kotlardaki kömüre daha da 

yaklaşmştr. Ksacas hem fay hatt hem de Raporun 8.7.1. bölümden anlatldğ gibi kaza 

yerinin üzerindeki yük gerilimi nedeniyle kazann meydana geldiği merkez büyük bir bask 

altndadr. Dolays ile bu bölgenin, deformasyona meyilli hâle geldiği sonucuna 

ulaşlabilir. 

495 

 
Şekil 8.11: Kazann Meydana Geldiği Bölgede Havalandrma ile İlgili Ventsim Değerleri 

Ventsim programnda hazrlanan ve ocağn hesaplanan havalandrmas Şekil 8.11 

de görülmektedir. Buna göre; 15.3 m3/sn hava S panolarna yönelirken bağlant yolunun 

ağzna gelene kadar 30 m3/sn olan hava miktarnn 14,7 m3/sn bağlant yolundan A ve H 

panolarna inmektedir. Şekil 8.10 da 5 ile 9 numaral bölgeler arasndaki galerinin kotlar 

+144 den +128 e inmekte ve 5 nolu bölgeden 9 nolu bölgeye doğru eğim bulunmaktadr. 

Bu eğim, galeride baca etkisi yaparak 1.8m3/sn’lük az bir havay yukar yönlendirmekte ve 

bu hava S panolarna giden hava ile birleşmektedir. Dolays ile alnan ifadeler ve yaplan 

diğer incelemeler neticesinde 5 ile 9 numaral bölgeler arasndahavalandrmas yetersiz 

olan bir alan oluştuğu anlaşlmaktadr. Kazann meydana geldiği bu galeride 4 nolu kömür 

nakil bandvebandn tahrik motorlar bulunmaktadr. 

Taşta sürülmüş olan bu galeriyi dik kesecek şekilde ve galerinin yaklaşk 11 metre 

altndan, C panosundaki eski imalatn, kömürde sürülmüş tavan yolu geçmektedir. Bu 

bölge kaza yeri plannda 6 numara ile gösterilmiştir. Bu 11 metrelik topuğun yukardan 

aşağya doğru ilk üç metresi taşta, geri kalan sekiz metrelik ksm kömürdedir. 

8.4. KAZANIN OLDUĞU NOKTADA KOMİSYONUN TESPİTLERİ 

Kaza mahalline girerek olayn nasl meydana geldiği konusunda incelemeler yapmak 

komisyon raporunu tamamlamak açsndan büyük önem arz etmekteydi. Komisyonumuzun 



‒ 498 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
496 

çalşma süresinin kstl olmas nedeniyle Soma Kömür İşletmeleri AŞ yetkilileri ile 

görüşülerek, kaza mahalline ulaşmak için çalşma yaplmasn istendi. Kazann meydana 

geldiği yere gitmek için iş yeri yetkilileri tarama ve havalandrma gibi gerekli hazrlklar 

tamamladktan sonra, Komisyonumuz 30 Ekim 2014 günü ocağa girdi. 

Fotoğraf 8.3: Komisyonun Soma Eynez Ocağ’na Girişi 

Şekil 8.12’de 2 nolu bölgeye ulaşncaya kadarki galeriler, insan geçişine uygun hâle 

getirilmişti. 2 ‘den 5 nolu bölgeye gidilebilseydi, kaza mahalline ulaşm yaklaşk 70 

metrede tamamlanacakt. Ancak 2 nolu bölge barajlyd. İşyeri yetkilileri, Bu barajn, 

bölgedeki tarama işlemi bitirilemediği için güvenlik açsndan yapldğn beyan etmiştir. 

Bu ksa güzergahtan olay mahaline erişim sağlanamadğ için, 2 nolu bölgeden bağlant 

yolu ile A-H panosu yoluna inilmiştir. Bu yol üzerinden nefesliğe çkan kelebeden 

merdivenle trmanlarak nefeslik yoluna ulaşlmş, buradan da S panolarna inen yol ile 

buluşulmuştur. Buradaki dar galerilerden yer yer sürünerek kaza mahalinin olduğu 

galerinin baş olan 5 nolu bölgeye varlmştr. Yaklaşk 450 m.’lik bu güzargah Şekil 

8.12’deki yeşil oklar ile gösterilmiştir. 

497 

 
Şekil 8.12 Komisyonun 30.10.2014 Tarihinde Eynez Ocağ Kaza Yerine Ulaşm 

Güzargâh
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Fotoğraf 8.4: Kaza Yeri Plannda 2 Numaral Bölgedeki Baraj 

Fotoğraf 8.5: Kaza Mahalline Gidiş 

499 

Kaza mahallinde üyelerimizin ve teknik personelin güvenliği açsndan 

havalandrma ile yer yer taş düşmelerine karş kamalama yaplarak önleyici tedbirler 

alnmştr. İşyeri yetkililerince sürekli olarak seyyar gaz cihaz ile ocak havasnn ölçümleri 

yaplmştr.  

Fotoğraf 8.6: Kaza Yeri Plannda 6 Numaral Bölge Civar 

 

Kaza yerinde arama kurtarma faaliyeti yapan maden teknikeri Mehmet Ali Günay 

ÇELİK ve Murat YOKUŞ kazann olduğu yerde, su cebinin karşsndaki 4. bandn 1. tali 

tahrik motorlarnn bulunduğu cebin üstünün göçtüğünü, yere düşen taş parçalarnn yolu 

tkadğn dile getirmişlerdi. Kaza mahallinde Komisyonumuzca gözlenenler, Mehmet Ali 

Günay Çelik’in ifadeleri ve Murat YOKUŞ’un komisyonda dile getirdiği duyumlar ile 

örtüşmekte idi. Kaza mahalinde komisyonumuzca gözlenenler şu şekildeydi; 

− Kazann meydana geldiği galerinin genel olarak sağ tarafnda yani A panosu 

tarafnda tavanda ve yan cidarda büyük boşluklar, sol tarafnda yani haritaya göre C 

panosu tarafnda ise akmalar mevcuttu. 

− Galerinin girişi olan 5 numaral bölgede göçmelerden dolay tavanda ve yan 

cidarlarda büyük boşalmalar oluşmuştu. Bu boşalmalardan dolay kaza yeri plannda 5 ile 3 

numaral bölgeler arasnda bulunan 3 nolu bandn bulunduğu galeriye giriş ağz 
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kapanmşt.  

− 4 nolu bandn 1. tahrik motor cebinin bulunduğu bölgenin tavannda derinlemesine 

4 ila 5 m enlemesine ise 5 ila 8 m arasnda değişen çok büyük boşalmalar vard.  

Fotoğraf 8.7: Tavandaki Büyük Çapl Boşluklar 1 
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kapanmşt.  
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Fotoğraf 8.8: Tavandaki Büyük Çapl Boşluklar 2 

 
 

Fotoğraf 8.9: Tavandaki Büyük Çapl Boşluklar 3 
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− Tavandan ve yan cidarlardan boşalan büyük bloklar ve irili ufakl diğer parçalar 4 

nolu bandn ve 1 nolu tahrik motorlarnn üzerini kaplamş ayrca galeri içerisinde de 

yğnlar oluşturmuştu. 

Fotoğraf 8.10 Tavandaki Büyük Çapl Boşluklar 4 

503 

Fotoğraf 8.11: Tavan ve Yan Cidarda Oluşan Akmalar ve Boşluklar 

 

Fotoğraf 8.12: 4 Nolu Bant Üzerindeki Akmalar 
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− Oluşan bu büyük açklğn yanlarnda da 2 m derinliğinde ve 5 m genişliğinde 

göçmeler vard. 

− Galeri tavannda çalşan monoray sisteminin ray tamamen tahrip olmuş durumda 

idi.  

Fotoğraf 8.13: Monoray ve Tavandan Akmalar 

− Madenci lambas ile aydnlatarak galerideki göçen ksmlarn yüzeyine 

bakldğnda, göçük nedeniyle oluşan yeni tavann yüzeylerinin duman isi ile kapl olduğu 

görüldü.  

505 

Fotoğraf 8.14: Tavandaki İsli Bölgeler 1 

 

Fotoğraf 8.15: Tavandaki İsli Bölgeler 2 

 



‒ 507 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
504 

− Oluşan bu büyük açklğn yanlarnda da 2 m derinliğinde ve 5 m genişliğinde 

göçmeler vard. 

− Galeri tavannda çalşan monoray sisteminin ray tamamen tahrip olmuş durumda 

idi.  

Fotoğraf 8.13: Monoray ve Tavandan Akmalar 

− Madenci lambas ile aydnlatarak galerideki göçen ksmlarn yüzeyine 

bakldğnda, göçük nedeniyle oluşan yeni tavann yüzeylerinin duman isi ile kapl olduğu 

görüldü.  

505 

Fotoğraf 8.14: Tavandaki İsli Bölgeler 1 

 

Fotoğraf 8.15: Tavandaki İsli Bölgeler 2 

 



‒ 508 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 680)
506 

Fotoğraf 8.16: Tavandaki İsli Bölgeler 3 

− Galerideki kamalar yanmşt. 

Fotoğraf 8.17: Tavandaki Yanan Kamalar 

507 

- 4 nolu bant yanmşt.  

Fotoğraf 8.18: Konveyör’ün Tambur Ksmndaki Yanmş Bant 

 

Fotoğraf 8.19: Yanmş Konveyör Bandn Şasesi 
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− Galerideki kamalar yanmşt. 

Fotoğraf 8.17: Tavandaki Yanan Kamalar 
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- 4 nolu bant yanmşt.  

Fotoğraf 8.18: Konveyör’ün Tambur Ksmndaki Yanmş Bant 

 

Fotoğraf 8.19: Yanmş Konveyör Bandn Şasesi 
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−Kaza yeri plannda 7 ile 9 numaral bölgeler arasnda gösterilen ksm kül ile 

doluydu. Bu ksmda bulunan konveyör bant ve motorlar, üzerlerinin külle kapl 

olmasndan dolay görülememiştir. 

Fotoğraf 8.20: Kül Baslan Bölge 

8.5. KAZANIN OLUŞUMU 

8.5.1. C Panosu Üzerindeki Boşluğun Açklanmas 

C panosunda 2010 ile 2013 yllar arasnda kömür üretimi yaplmş ve pano 

barajlanarak terk edilmiştir. Panonun eni 110 m., boyu 200 m. ve ortalama kömür kalnlğ 

25 m.’dir. Dolays kömürü alnan bölgede teorik olarak 550.000 m3’lük bir boşluk 

oluşmuştur. Soma Kömür İşletmeleri AŞ yetkililerinden Ramazan DOĞRU, bu boşluğa 

yaklaşk 4.000 ila 5.000 m3 kül basldğn beyan etmiştir. Bu boşluktaki olabilecek tavan 

hareketleri Raporun 8.1.10 bölümde anlatlmştr. Özetle; Kül baslmasndan sonra kalan 

yaklaşk 545.000 m3’lük boşluk, dşardan başka bir malzeme ile doldurulmadğ ya da 

yeryüzünden itibaren tabakalarn göçerek oturmadğ sürece var olacaktr.  

Ocağn imalat haritasnda ve yeryüzeyinde yaplan incelemelerde, C panosun üst 

ksmlarnda sadece fay hattnn geçtiği bölgelerde tasman oluşumlar görülmüştür. Bu 

509 

tasmanlar bize, o bölgedeki alnan kömürden kalan boşluğunun krlan ve kabaran 

malzemeler ile dolduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, tasmann tüm panoyu 

kapsayacak şekilde meydana gelmemiş olmas dabölgenin tamamnn göçmediğini 

göstermektedir. Ayrca göçmeyen tavan durayl durumunu kaybetmiş ve heran göçmeye 

hazr hâle gelmiştir.  

Kömürün alnmas ve alnan kömür tabakas üzerinde meydana gelen tüm bu 

hareketlerden dolay oluşan boşluklar, gaz birikimleri için potansiyel depo vazifesi 

görmektedir.  

8.5.2. C Panosunda Gaz Oluşumu 

CO Oluşumu: 

C panosununayak arkasnda oluşan göçükte kesin olmamakla birlikte %10-25 

civarnda krkl kömür kaldğ tahmin edilmektedir.  

Yangn çkmamas için baraj arkasnabaslan külün kapladğ hacmin (4.000-

5.000m3), boşalan alann hacminden (550.000m3) az olmas nedeni ilekülün, göçük 

alannda kalan krkl kömürlerin hava iletemasn tamamen kestiği söylenemez. 

C Panosunun üzerindeki tasman oluşumu bir önceki bölümde anlatlmştr. Bu 

tasmanlardan zaman içerisinde yer altnda oluşan boşluğa hava girişleri olmas 

muhtemeldir. 

Kaza yeri plannda 1 nolu yer olarak gösterilen ve geçmişte Park Teknik AŞ 

tarafndan açldğ söylenen galeri, C panosunun tavan yolu ile irtibatldr.Aygün Ekici’nin 

Komisyonumuza yaptğ sunumda beyan ettiği bilgiler ile bu galeriden zaman içinde C 

panosuna hava szmş olabileceği kansna varlmştr. Her ne kadar C panosunun ve bu 

galerinin girişleri barajl olsa da, bu barajlarda tam szdrmazlk sağlanamamas ve zaman 

içinde krk ve çatlaklar oluşmas, galeriden panoya hava girişine sebep olmuş olabilir. 

Özetle; 

1. Kül ile kömür yüzeylerinin tam olarak kaplanamamas,  

2. Tasman ve barajlardan yani ocak içindeki ve dşndaki kaçaklardan, göçük 

alanna hava girişin olmas  

Nedenleri ile göçük içerisinde kalan kömür zaman içinde hava ile temas etmiş ve 

bunun sonucunda da CO oluşmuştur. Ayrca C panosu ile fay hatt arasndaki bölgede dik 
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olan damarn kara tumba yöntemi ile alnmş olmas da Raporun 8.2.3 bölümde de 

anlatldğ gibi bölgede CO oluşumuna neden olmaktadr. 

Metan Oluşumu: 

C panosundagöçükte kalan krlmş ve ufalanmş kömürün bünyesindeki metan, 

zamanla serbest kalarakortama yaylmştr.  

Ramazan Doğru ifadesinde, Greengas firmas tarafndan A Panonusu üzerinde 

sondajlarla yaplan metan drenajnda, %60’lara varan metan içeriğine rastlandğ beyan 

etmiştir. Bu ifadeler değerlendirildiğinde C panosunda da yoğun miktarda metan 

olabileceği kanaati oluşmaktadr. 

Yukarda bahsedilen nedenlerden dolay göçük içinde oluşan CO ve CH4, daha 

önce izah edilen göçük içinde oluşan boşluklara dolmuştur. Bu boşluklarda, oluşan 

gazlardan özgül ağrlğ 0.716 g/cm3olan CH4, özgül ağrlğ 0.96 g/cm3olan CO’dan daha 

hafif olmas nedeni ile yükselerek, boşluklarda CO’e göre daha üst seviyelere yerleşir. 

8.5.3. Gazn Galeriye Püskürmesi 

C panosunun üzerinde oluşan tasmanlarn panonun tamamnn üstünde 

görülmediğinden, C panosu üzerinde oluşan boşluklarn tam olarak oturmadğ, dolays 

ileC panosu üzerinde durayl durumunu kaybetmiş ve heran göçmeye hazr katmanlarn 

mevcut olduğu daha önceki bölümlerde anlatlmşt.  

Kaza annda;  

Önce, C Panosunda daha önce göçmeden duran tavann,karatumba çalşmas ile 

kömürün de alndğ fay snrndan ve/veya iç ksmlardan yavaş yavaş oturmaya başladğ, 

bu oturmann göçük içinde zamanla oluşan CO ve CH4 gazlarn skştrdğ, skşan gazn 

da baraj ve galerilerde oluşan krk, çatlak gibi boşluklardan ve kaza yeri plannda 5 ve 6 

numaral bölgeler arasnda yer alan ve 4 nolu kömür nakliye bandnn 1. Tahrik motoru 

yaknndan geçen fay çatlağndanyol bularak yavaşça galeriye szdğdüşünülmektedir. Bu 

durum işçilerin tahrik motorlarnn bulunduğu ve C Panosunun tavan yolunun geçtiği, kaza 

plannda 4 no ile gösterilen yerde, önce az bir dumann geldiğini ve bunu fazla 

önemsemediklerini belirttikleri ifadelerdekibeyanlar ile de örtüşmektedir.  

Daha sonra, göçükte daha büyük hacimli bir oturma olmuştur. Bu sefer boşlukta 

bulanan gazlar oturmadan dolay oluşan basnç nedeni ile piston etkisi göstermiş ve büyük 

miktarda gazn uzun süre, hzl şekilde galeri içerisine püskürmesine neden olmuştur. Bu 
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durum da işçi ifadelerinde yer alan ‘dumann miktar ve basncnn kaza plannda 

gösterilen 1 ile 5 numaral bölgeler arasndaki temiz hava girişini geriye tepecek kadar 

güçlü olduğu’ve “dumann uzun süre ile galeriye püskürmesi” beyanlar ile teyit 

edilmektedir. Kaza annda kaza yeri plannda 5 ile gösterilen bölge yaknlarnda bulanan 

Has KARABEYOĞLU’nun iş müfettişlerine verdiği ifadesinde çok derinden “güp” diye 

bir ses duymas ve ardndan kaza yeri plannda 6 nolu bölgeden siyah renkli bir dumann 

hzla üzerine doğru geldiğini beyan etmesi ve Fehmi DİNÇ’in iş müfettişlerine verdiği 

ifadede: “U3 bölgesinde tarama yaparken, tavandanonlar öldürebilecek büyüklükte bir 

taşn düştüğü, taşn düştüğü yerden birkaç saniye sonra gri renkte bir gazn geldiği ve 

bundan ksa bir süre sonra da 4. bant boyundan da soba dumann andran bir dumann 

geldiği” beyanlar da kazann başlangc ile ilgili oluşan kanaati güçlendirmektedir. 

Komisyonun kaza yerinde yaptğ incelemelerde, kaza yeri plannda 3, 5 ve 6 

numaralar ile gösterilen bölgelerde büyük tavan göçmelerinin olduğu gözlenmiştir. Bu 

göçmelerin basnçl gaz püskürmesi sonucunda meydana geldiği kanaati güçlü bir şekilde 

oluşmuştur. 

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in bu ocak için hazrladğ 09.07.2008 tarihliraporunun 

son bölümünde aşağda geçen ifadeleri, yukarda bahsedilen kanaat ile tam olarak 

örtüşmektedir. 
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8.5.4. Metann Tetiklenerek Yangnn Başlamas, Bant ve Kamalarn Yanmas 

Metan gaz Raporun 1. bölümde de bahsedildiği üzere %4’e ulaşnca parlama ile 

yanar yaklaşk %5 ile %15 arasnda infilak eder, %15’in üzerindeki oranlarda lokal olarak 

sönük alevle yanar.  

Yangnn çkmas ile ilgili Komisyonumuzda oluşan güçlü kan; C panosundaki 

oturmadan dolay, panoda yüksek konsanstrasyonda biriken CH4’ün;kaza plannda 5 ve 7 

numaralarn bulunduğu galeriye girmesi ve bu srada tahrik motorlarndan çkan ark ile 

tutuşarak sönük alev şeklinde yanmaya başlamas vebu alev ilekonveyörün bandnn ve 

galerideki kamalarn da yanmas şeklindedir.  

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi A panosu metanca zengindir. Kaza 

yeri plannda 1 numaralbölgede gösterilen A panosunun giriş galerisi, C Panosunun tavan 

yolu ile irtibatldr. Ayn zamanda C panosunun taban yolu ile kaza yeri plannda 5 ve 6 

numaralarnn gösterildiği galeri arasndaki güvenlik için braklan topuğun taban 

taramalar nedeniyle inceldiği bilinmektedir. Bu alandan bir fay hatt da geçmektedir. 

Dolays ile kaza annda ortama yaylan CH4’ün bir ksmnn da A panosundan kaynakl 

olup, bahsedilen krk, çatlak, fay hatt gibi boşluklardan ortama girmiş olabileceği 

düşünülmektedir. 

Her ne kadar A panosunda metan drenaj yaplmş olsa da, bu bölgelerdeki sensör 

değerlerinde metan okunmasndan ve Aygün Ekici’nin ifadelerinde kazadan 3 gün sonra 

Cuma günü yeni açlmş olan A panolar yaknlarnda ocak ssndan kaynaklanan açk 

alevli yangn görüldüğü beyannn yer almasndan, A panolarnda yüksek oranda metan 

varlğnn devam ettiği düşünülmektedir. 

Kaza sonrasnda sensörlerde okunan CH4 değerinin yükselmesi ve elektrik 

mühendisi Ümit ŞAHİN’in, 4.bant konveyörünün konveyörün ortalarna yakn olan iki 

adet motorun ex-proof özellikte olmadğn; elektrik üç vardiya amiri (Elektrik Teknisyeni) 

Gökhan BENLİ ve elektrik ustas Abdulhakim BİLEN’in de 4. bant konveyörün baz 

motorlarnn ex-proof olmadğn iş müfettişlerine verilen ifadelerde beyan etmeleri ve 

Şalterci Ramazan Demir’in Komisyonumuza “…Şalter baş tamburun, 4’üncü bandn, baş 

tamburun tam karşsnda. Karşya geçtim. 3’üncü bandn üstünden geçerek karşya geçtim 

şaltere bastm. İlkinde şöyle bir yüklenme yapt, zorlama yapt, kapattm, tekrar basacaktm 

“Duman geliyor.” dediler, ben kendim de gördüm çünkü çalşmaynca aşağya baktm ben. 

Duman fark ettim, tekrar bastm, çalştrmaya yine çalşmad, kapatmaya bastm duman 
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görür görmez…” ifadesini vermesi, komisyonun yangnn çkmas ile ilgili kanaatinin 

gerekçelerindendir. 

Ayrca, kurtarma ve soğutma faaliyetlerine katlan Aygün Ekici’nin kaza srasnda 

ocakta, kaza yeri plannda 1 numaral bölgede daha önce rastlamadğ türden çok farkl bir 

yangn gördüğünü ve bu yangnn kurtarma çalşmalarnda su ile söndürülemediğini, ancak 

bölgenin sabaha kadar kül ile doldurulmas ile söndürüldüğünüsöylemesi ve kaza yeri 

plannda 1 numaral bölge ile gösterilen galeri ileC panosunun tavan yolununbağlantl 

olmas; söndürülemeyen yangnn metan yanmas olduğu ve göçme sonucu C panosu tavan 

yolunda skşan metan gaznn panodaki barajn boşluklarndan szarak 1 nolu bölgeye 

ulaşarak burada çkan yangn nedeni ile tutuştuğu şeklinde yorumlanabilir. 

Komisyonun kaza mahallinde yaptğ incelemede tavann boşalmas ile oluşan 

boşluklu bölgenin yeni yüzeyinin yanmadan dolay is ile kaplandğ gözlenmiştir. Bu 

durum; bölgede önce gaz püskürmesinden dolay göçük olduğu, yangnn ise daha sonra 

başladğ kanaatini desteklemektedir. 

8.5.5. Dumann Hareketi 

İşçi ve görgü şahitleri ifadelerinde; basnçl bir dumann dönerek (türbülans ile) 

galeriye girdiğini ve bu dumann ocakta emici havalandrma yaplmas nedeniyle S 

Panolarna doğru gitmesi gerekirken, temiz havay geri teperekkaza yeri planndaki 5 

numaralbölgeden 2 numaralbölgeye gittiğini, buradan da 9 numaralbölgeye 

döndüğünübeyan etmişlerdir. İsmail Adal ve Mehmet Ali Günay Çelik Komisyona 

verdikleri ifadelerde, dumann ilk görüldüğü andan 25-30 dakika sonra, yangna giden 

temiz havay engellemek için kaza yeri plannda1 ile 2 numaral bölgeler arasnda 

perdeleme yapmak istediklerini ancak dumann 2 numaral bölgeden 1 numaralbölgeye 

doğru daha da şiddetlenerek gelmesi nedeniyle başarl olmadklarnsöylemişlerdir.  

Yukardaki ifadelerde anlatlan olaylar; ocak havasnn normal akşna karş 

koyarak, hava akş yönünü değiştirebilecek basnçta bir gazn ortama yayldğnn kuvvetli 

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

8.5.6. Sensörler 

Raporun 8.2. bölümünde ocaktaki sensör değerleri hakknda bilgiler verilmiştir. Bu 

verilere göre; 
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8.5.4. Metann Tetiklenerek Yangnn Başlamas, Bant ve Kamalarn Yanmas 
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Dolays ile kaza annda ortama yaylan CH4’ün bir ksmnn da A panosundan kaynakl 

olup, bahsedilen krk, çatlak, fay hatt gibi boşluklardan ortama girmiş olabileceği 

düşünülmektedir. 

Her ne kadar A panosunda metan drenaj yaplmş olsa da, bu bölgelerdeki sensör 

değerlerinde metan okunmasndan ve Aygün Ekici’nin ifadelerinde kazadan 3 gün sonra 
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görür görmez…” ifadesini vermesi, komisyonun yangnn çkmas ile ilgili kanaatinin 
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8.5.6.1. Kaza Günü Sensörlerde Okunan En Yüksek Değerler 

545, 501 ve 431 nolu CO sensörleri srasyla 15.03, 15.07 ve 15.08 saatlerinde 

sensörlerin okuyabildiği en yüksek değer olan 500 ppm değerini okumuşlardr. 

Olay yerine en yakn olan 405 nolu CH4 sensörü saat 15.15’te %3,9’luk değer 

okumuştur. 

8.5.6.2. Sensörlerde CH4’den önce CO değerlerin yükselmesi: 

Yan yana duran CO ve CH4 sensörlerinde genellikle CO değerlerinde yükselme 

olduktan birkaç dakika sonra CH4 değerlerinde artşn başladğ tespit edilmiştir. Ayrca 

ifadelerde, gelen gazn dönerek (Türbülans ile) geldiği beyanlarn da mevcuttur. Bu 

verilerden yola çklarak, galeriye önce püsküren CO’li dumann, daha sonra da bu 

dumanla birlikte yanarak türbülansa neden olan metan gaznn da geldiği söylenebilir.  

8.5.6.3. CH4 Değerleri 

CH4 gaz havadan hafiftir ve bu nedenle yükselir. Bundan dolay CH4 sensörlerinin 

tavana yakn konumlandrlmas gerekir. Eğer CH4 sensörleri tavana yakn değil de daha 

aşağ mesafede bir yerlere konumlandrlmş ise metan okumayabilir, geç okuyabilir ya da 

ortamdaki değerden eksik değer de okuyabilir. Bu durum, hava türbülans hâlinde 

geldiğinde çok fazla önem arz etmese de, türbülansn etkisinin azldğ ya da türbülans 

olmadğ yerlerde önemlidir. Soma Eynez Ocağ’nda da baz CH4 sensörlerinin olmas 

gerektiği gibi tavana yakn değil CO sensörleri ile birlikte daha aşağ mesafelerde 

konumlandrlmadğ bilinmektedir. Bu durum kaza srasnda ortamda CH4 sensörlerinden 

okunan değerlerden daha yüksek oranda CH4 olabileceği kans oluşturmaktadr.  

8.6. KAZANIN OLUŞUM ÖZETİ 

İşçi ve görgü tanklarnn ifadeleri, kaza yerinde ve belgelerde yaplan incelemeler 

sonucunda kazann oluşumu ile ilgili Komisyonumuzda oluşan güçlü kanaat aşağda özetle 

anlatlmştr.  

1. Kömürün alnmas nedeniyle C Panosunun olduğu bölgede oluşan boşluk zaman

içinde CO ve CH4 ile dolmuştur. 

2. Bahsedilen boşluk üzerindeki katmanlarn önce yavaş yavaş sonra aniden

oturmas sonucunda boşlukta oluşan gazlar önce yavaş, sonra da püskürerek ocak içindeki 

galerilere girmiştir. 
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3. Bu srada A panolarnda biriken CH4 de boşluklardan yol bularak ortama

yaylmştr. 

4. Kaza yerindeki konveyör bantlarn ex-proof olmayan motorlardan kaynaklanan

ark ile ortama yaylan yüksek konsantrasyondaki metan sönük alev şeklinde yanmaya 

başlamştr. 

5. Metan yangn sonucu konveyörün band ve kamalar da tutuşmuştur.

Sonuç olarak; 

1. C panosu gibi eski panolarn yeryüzünden gaz drenajn yaplmş olsayd,

2. Panolar ve galeriler arasnda braklan topuklarn genişlikleri uygun olsayd,

3. Barajlar szdrmazlklar tam olarak sağlanacak şekilde kurulsayd,

4. U3 bölgesi gibi yüksek yük gerilimi altnda kalan galerilerin hem durayllk hem

de szdrmazlk açsndan iç cidarlar keson beton ile tahkim edilip, bu betonlarnda yük 

gerilimi eşit dağlmas için dairesel olmas sağlansayd,  

5. Kullanlan elektrikli ekipmanlarn tümü ex-proof özellikte olsayd,

6. Ana galerilerde ağaç kamalar yerine hasr tel, beton saplamas ve püskürtme beton

gibi yanmaya direnci yüksek malzemeler kullanlmş olsayd, 

7. Konveyörün bantlar alev yürütmez tipten olsayd,

Bu bölgede böyle bir kazann olma riski oldukça düşük olurdu.
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8.7. KAZA OLUŞUMUNUN GÖRSEL ANLATIMI 

Aşağdaki resimler ve kesitler; konunun daha iyi anlatlabilmesi için indirgemeci bir 

yaklaşmla, baz ayrntlar göz ard edilerek hazrlanmştr. Bu resimler ve kesitlerde 

gerçeğe yakn fiziksel durum yanstlmaya çalşlmştr.  
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8.8. KAZA ANINDA OCAKTA YAŞANANLAR 

8.8.1 Ocak İçindeki Kurtarma Faaliyetleri ve Havann Ters Çevrilmesi 

Kaza haberi yetkililerce duyulur duyulmaz İşletme Müdür Yardmcs İsmail 

ADALI hzla galeriye girmiş ve tahlisiye cihazlarnn getirilmesini istemiştir. Bu arada 

olay öğrenen Mehmet Ali Günay ÇELİK hemen ocağa inmiş, Şekil 8.10’daki kaza yeri 

plannda 1 ile 2 numaralar arasnda bulunan İsmail ADALI ve Erkan AKSOY’un 

söndürme faaliyetleri çalşmalarna katlmştr. Bu arada kaza, çocuğunu muayene için 

İzmir’e götürmüş olan işletme müdürü Akn ÇELİK’e, genel müdür Ramazan DOĞRU’ya 

ve Işklar işletme müdürü Haluk EVİNÇ ile Ali Haydar SAKİK’e bildirilmiştir. Akn 

ÇELİK ocağn derhal boşaltlmas talimatn vermiş ve İzmir’den Soma’ya dönmek üzere 

yola çkmştr. Ali Haydar SAKİK’in ifadelerinden anlaşldğ üzere ilk gelen haberde 

olayn küçük bir yangn olduğu ve hemen söndürülebileceği imas verilmiştir. Ancak 

olaydan yarm saat sonra gelen telefonda olayn beklenilenden büyük olduğu söylenmiş ve 

hemen tahlisiye ekibi ile ocağa gelmeleri istenmiştir. Işklar tahlisiye ekibi hazrlğn 

yaparak saat16.15 gibi ocağa ulaşmştr. Komşu ocak olan İmbat’n genel müdürü Gökalp 

BÜYÜKYILDIZ’a saat 15.30 civarnda olay ilgilihaber verilmiştir. Gökalp 

BÜYÜKYILDIZ da İmbat’n tahlisiye ekibini hazrlatarak, ekibe ocağa gitmelerini 

söylemiştir. Kendisi de Yavuz BURBUT ve Aygün EKİCİ ile ocağa girmişlerdir. Ocağa 

indiklerinde kaza yeri plannda 1 ve 2 numaralar ile gösterilen bölgeye ulaştklarnda, 

söndürme ve perdeleme çalşmalar yapan İsmail ADALI, Ertan ERSOY ve Mehmet Ali 

Günay ÇELİK ile karşlaşmşlar ve olay hakknda bilgi almşlardr. Bu esnada Işklar 

Ocağ’ndan gelen Ali Haydar SAKİK ve arkadaşlar da ayn bölgeye gelmişlerdir. 

Dumann temiz hava yönüne doğru gelerek hava akmn ters yönde zorladğnn görülmesi 

ve A, H ve S panolarnda çalşanlarn dumann arka tarafnda kaldğ anlaşlmas ve olayn 

büyüklüğün farkna varlmas üzerine havann ters çevrilmesi konusunda fikir birliği 

oluşturmuşlardr. Fikir, Haluk EVİNÇ vastasyla Akn ÇELİK’e iletilmiş ve hemen 

havann ters çevrilmesine karar verilmiştir. Ekip yeryüzüne çkarken temiz hava yolundaki 

herkes tahliye edilmiştir. Temiz hava yolunun tahliyesinden emin olunduktan sonra saat 

17.30 civarnda emici havalandrmalarnn yönü değiştirilerekhavalandrmann üfleyici 

olmassağlanmş, bu şekilde S panolar başta olmak üzere A ve H panolarna temiz hava 

verilmesi amaçlanmştr. +340 ana nefeslikten giden hava buradaki 950 metrelik düz 

galerinin dumann seyreltmeye başlamştr. Bu esnada Genel Müdür Ramazan DOĞRU 

Devletin Nefesliği diye adlandrlan nefeslikteki 5 kişi ile telefon bağlants kurmuş ve 
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bunlarn kurtarlmas için tahlisiye ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Tahlisiye ekibi, 

galerideki dumann temizlenmesini beklemeden tahlisiye cihazlaryla, göz gözü görmeyen 

dumanda yavaşça ilerleyerek 15-20 dakika sonra 5 kişiye ulaşmştr. Temiz hava verilmesi 

ile büyük oranda dumandan arndrlan 950 metrelik galeriden 5 kişi yeryüzüne 

çkartlmştr.  

Şekil 8.22: Devletin Nefesliğini ve S Panolarn Gösteren Plan 

Bu esnada temizlenen galeriden tahlisiye ekipleri ocağa gaz ölçümleri yaparak 

girmişler ve ilk ulaştklar pano olan S panosundaki işçilerin toplu hâlde öldüklerine şahit 

olmuşlardr. Bu arada İzmir’den dönen Akn ÇELİK hzla tahlisiye cihaz ile ocağa girmiş 

ve kurtarma faaliyetlerine katlmştr. S panosundan farkl noktalardaki üç kişinin 

lambalarn salladğ görülmüş ve bu üç kişi de sağ olarak yeryüzüne çkartlmştr. S 

Panosunda başka hayatta kalanolmadğ kanaati oluşunca tahlisiye ekipleri A ve H 

panolarna yönelmişlerdir. Duman nedeniyle A ve H panosunda çalşan yaklaşk 142 kişi 

mühendis Mehmet EFE’nin talimat ile A panosu kaçamağna toplanmşlardr. Mehmet 

EFE temiz hava galerisi ile kirli hava galeri arasndaki irtibat kaplarn açmş ve dumann 

bulunduklar panolara gelmeden by pass yapmasn sağlamştr. İşçi ifadelerinde dumann 

yavaş yavaş kaçamağa geldiği, maske takmayan çalşanlarn baylarak düştüğü ve 

hayatlarn kaybettikleri söylenmektedir. Mehmet EFE’nin havay by pass yapmas ve ocak 
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havasnn ters çevrilmesi ile 120’nin üzerinde işçi sağ salim kurtarlmştr. Ancak 

mühendis Mehmet Efe oradan ayrlarak yangn söndürmeye gitmiş fakat kendiside 

yangnla mücadele esnasnda dumandan zehirlenerek hayatn kaybetmiştir. 

 

 

Şekil 8.23: Mühendis Mehmet EFE’nin Kirli Havay By Pass Yapmas 

 

Kurtarma faaliyetlerinde sağ olan işçilerin bulunarak çkartlmasna öncelik 

verilmiş ayn zamanda da cenazeler yeraltnda belli noktalara toplanarak oralardan yüzeye 

çkartlmşlardr. Kaza günü gece 00.00 civarnda T.T.K.’nn uzman tahlisiye ekibi olay 

yerine gelmiş ve Koza Altn’dan gelen tahlisiye ekipleri ve diğer ekipler ile hzl bir arama 
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kurtarma faaliyetine girmişlerdir. Soğutma ve söndürme faaliyetlerinin deyapldğ ocakta 

tarama ekipleri de tahlisiye işlerini kolaylaştrmak için tarama ve temizlik işlerini 

yürütmüşlerdir. Üç gün boyunca arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülmüş, son 

cenazenin de alnmas ile ocakta arama ve kurtarma faaliyetleri tamamlanmştr. 

S Panolarnda basnçl hava borusunu delip buradan temiz hava sağlayarak 

kurtarma ekipleri gelene kadar sağ kalmay başarabilen 3 işçiden ikisi olan İbrahim GENÇ 

ve Saadettin ÖZKOÇ, panodaki arkadaşlarnn saat 16.00 civarnda ölmeye başladklarn 

ve saat 17.00 civarnda da hiç kimsenin hareket etmediğini söylemişlerdir. Mühendis 

Koray KARADAĞ tarafndan işçiler daha güvenli olduğu gerekçesi ile S-3 ayağnn 

çkşna toplanmştr. Ancak kazadan bir saat sonra bu bölgeyi duman iyice sarmştr. 

Yoğun duman nedeniyle saat 16.00 itibari ilebu bölgede kimsenin sağ kalmadğ 

düşünülmektedir.  

Komisyonumuzda dinlediğimiz uzmanlar ve kurtarma faaliyetine katlanlarn hem 

fikir olduğu konu ise havann ters çevrilmesi hususunda geç kalndğdr. İşçilerin 

ifadelerinden anlaşldğ kadaryla hava 16.00 civarnda ters çevrilebilmiş olsayd, S 

panosunda bulunan çalşanlarn çoğu kurtulabilirdi. Ancak olayn vehametinin anlaşlmas, 

ters çevirmeye karar verilmesi, temiz hava yolundakilerin boşaltlmas ancak 17.15 

civarnda olmuştur. 17.30’da ters çevirme işlemi ile de galeriler hemen temizlenememiştir. 

Galerilerde temiz havann hakim olmasnn yarm saatlik süreyi bulduğu düşünülürse, 

temiz hava ancak 18.00 sularnda ocağa hakim olmuştur.  
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Şekil 8.24: Cenazelerin Yeryüzüne Çkartlmadan Toplu Hâlde Tutulduklar Yeri 

Gösteren Plan 

Yaşanan kaza sonucu 301 işçimiz şehit olmuş ve cenazeleri ocaktan çkartlmştr. 

Şekil 8.24, ocağn farkl bölgelerinde vefat eden çalşanlarn cenazelerinin arama kurtarma 

faaliyetleri srasnda yer yüzüne çkarlmak üzere toplandklar yerleri ve bu yerlerdeki 

toplam cenaze saylarn göstermektedir. 

8.8.2. A-H Panosunda Yaşananlar 

A ve H panolar kazann meydana geldiği yere göre 60 ila 90 m. daha derinlerdeki 

kotlardadr ve kaza yerine mesafeleri yaklaşk 300 m.’dir.olan5 ve 4 nolu kömür taşyan 

konveyör bantlarn bulunduğu ana galeri ile bağlantldrlar. Mühendis Mehmet EFE’nin 

saat 14.45 sularnda bantlarn çalştrlmama sebebini sormas ve nakliyatta görevli bir 

işçinin “4. bant yanmş, kopmuş ve hzla alev topu şeklinde bizim panolara doğru 
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geliyormuş” demesi ile burada çalşanlar durumdan haberdar olmuşlardr. Bunun üzerine 

tercrübeli bir madenci olan Selahattin ŞEN, alev topu şeklinde gelen bandn panoya 

gelmeden kesilmesi için bantçlar görevlendirmiş, bantçlarda ellerindeki falçatalar ile içi 

kord bezi ile dokunmuş dş yüzeyleri lastik kaplama olan 16 mm kalnlğndaki band 

keserek alev topunun aşağ inmesine mani olmuşlardr.  

Fotoğraf 8.21: 5. Bant Boyunda Falçata ile Kesilen Bant  

Bandn kesilmesi nedeniyle alev topu şeklindeki bant A-H panolarna gelmemiş fakat 

kaza yerinden gelen duman hzla bu panolara ulaşmştr.  

A Panosunda mühendis Mehmet EFE’nin kirli havay by pass ederek 142 çalşann 

hayatn kurtardğ bir önceki bölümde anlatlmştr. İşçi ifadelerinde telefon bağlantsnn 

kesildiği ve yeryüzündeki izleme ile irtibatn sağlanamadğ anlaşlmaktadr. Selahattin 

ŞEN iki usta işçiye birkaç tane ferdî kurtarc maske vererek bu işçileri ocak çkşna 

göndermiş ve bu şekilde yeryüzü ile irtibat kumaya çalşmştr. Selahattin ŞEN ifadesinde, 

yer altnda kalan arkadaşlarna oksijensiz kalnmas durumunda demir borular srmann 

veya yerdeki suyun oksijeninden yaralanmann yollarn anlatmaya çalştğn beyan 

etmiştir. 
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Bu aşamadan sonra ayak içerisindeki işçiler bir bekleme içine girmişlerdir. Bu 

arada kaçamağa yavaş yavaş duman szmaya başlamş, baz işçiler kurtulma ümidi ile 

kendini dumanl anayola atmş ve anayolda vefat etmişlerdir. Baz işçiler ise maskelerini 

takp beklemeye başlamş, aralarndan bazlar ise dumann etkisi ile baygnlk geçirmiştir.  

Saat 17.30’dan sonra havann ters çevrilmesi ile kirli hava yolundan temiz hava 

gelmeye başlamş bu seferde Mehmet EFE’nin daha önce kirli havann yönünü değiştirdiği 

kaplardan kaçamağn bulunduğu yere ani duman gelmiştir. Ancak galerideki duman 

yoğunluğu seyreldikçe, ani dumandan bir süre sonra temiz hava gelmeye başlamştr. Bu 

esnada baz işçilerin panik içerisinde hareket etmiştir. Temiz havann gelmesinin ardndan 

tahlisiye ekipleri burada 120’nin üzerinde işçiyi kurtarmşlardr. Başlangçta 142 kişi olan 

ekipten baz işçiler duman nedeniyle bazlar kurtulma ümidi ile kaçamağ terk etmek 

suretiyle hayatlarn kaybetmişlerdir. 

8.8.3. S Panosunda Yaşananlar 

En çok ölümün gerçekleştiği pano S panolardr. Bu panolardan çkşa yakn yerde 

bulunan 5 işçi devletin nefesliği denilen yere kendilerini atarak kurtarmşlar ve buradan 

telefon bağlants ile Ramazan DOĞRU ile irtibata geçmişlerdir. Kurtulan diğer üç kişi ise 

galeri içindeki basnçl havann 7-8 cm çapndaki lastik borusunu delerek hava sağlamş ve 

böylece sağ kalmay başarabilmişlerdir. İşçiler ifadelerinde, vardiya amiri mühendis Koray 

KARADAĞ’n yangn ile ilgili olarak merkezî izleme ile görüştüğünü ve S panolarndaki 

herkesi S3 panosunun çkşna topladğnsöylemişlerdir. Koray KARADAĞ, İbrahim 

GENÇ ile birlikte S3 panolarna hava girişini sağlayan S2 ile S3 arasndaki hava irtibat 

kaplarn kapatarak, işçileri topladklar bölüme dumann gelmesini önlemeye 

çalşmşlardr. Sağ kurtulan işçilerden Orhan TURAN saat 14.40 sularnda daha önce hiç 

almadğ türden bir koku alnca hzla çkşa yönelmiş fakat Koray KARADAĞ tarafndan 

yolu kesilerek S3 hava çkşna yönlendirilmiştir. KorayKARADAĞ olayn boyutlarn 

bilmediği için, ana galerideki duman gelip geçene kadar işçileri güvenli bir yere toplamaya 

çalşmştr.  

İbrahim GENÇ 14.50 civarnda yoğun dumann ana galeriye oradanda S2 ve S3 

ayaklarna girdiğini söylemektedir. S2 ile S3 arasndaki irtibat kaplarnn kapatlmas ile 

S3 ayak çkşna gelen dumanda azalma olmuştur. Ancak irtibattan duman gelmeye 

başlaynca Koray KARADAĞ havay kesmek için yoğun çaba sarfetmiş fakat başarl 

olamamştr. Bunun üzerine kendiside S3 hava çkşna gelmiş ve “Arkadaşlar 
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geliyormuş” demesi ile burada çalşanlar durumdan haberdar olmuşlardr. Bunun üzerine 

tercrübeli bir madenci olan Selahattin ŞEN, alev topu şeklinde gelen bandn panoya 

gelmeden kesilmesi için bantçlar görevlendirmiş, bantçlarda ellerindeki falçatalar ile içi 

kord bezi ile dokunmuş dş yüzeyleri lastik kaplama olan 16 mm kalnlğndaki band 

keserek alev topunun aşağ inmesine mani olmuşlardr.  

Fotoğraf 8.21: 5. Bant Boyunda Falçata ile Kesilen Bant  

Bandn kesilmesi nedeniyle alev topu şeklindeki bant A-H panolarna gelmemiş fakat 

kaza yerinden gelen duman hzla bu panolara ulaşmştr.  

A Panosunda mühendis Mehmet EFE’nin kirli havay by pass ederek 142 çalşann 

hayatn kurtardğ bir önceki bölümde anlatlmştr. İşçi ifadelerinde telefon bağlantsnn 

kesildiği ve yeryüzündeki izleme ile irtibatn sağlanamadğ anlaşlmaktadr. Selahattin 

ŞEN iki usta işçiye birkaç tane ferdî kurtarc maske vererek bu işçileri ocak çkşna 

göndermiş ve bu şekilde yeryüzü ile irtibat kumaya çalşmştr. Selahattin ŞEN ifadesinde, 

yer altnda kalan arkadaşlarna oksijensiz kalnmas durumunda demir borular srmann 

veya yerdeki suyun oksijeninden yaralanmann yollarn anlatmaya çalştğn beyan 

etmiştir. 
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Bu aşamadan sonra ayak içerisindeki işçiler bir bekleme içine girmişlerdir. Bu 

arada kaçamağa yavaş yavaş duman szmaya başlamş, baz işçiler kurtulma ümidi ile 

kendini dumanl anayola atmş ve anayolda vefat etmişlerdir. Baz işçiler ise maskelerini 

takp beklemeye başlamş, aralarndan bazlar ise dumann etkisi ile baygnlk geçirmiştir.  

Saat 17.30’dan sonra havann ters çevrilmesi ile kirli hava yolundan temiz hava 

gelmeye başlamş bu seferde Mehmet EFE’nin daha önce kirli havann yönünü değiştirdiği 

kaplardan kaçamağn bulunduğu yere ani duman gelmiştir. Ancak galerideki duman 

yoğunluğu seyreldikçe, ani dumandan bir süre sonra temiz hava gelmeye başlamştr. Bu 

esnada baz işçilerin panik içerisinde hareket etmiştir. Temiz havann gelmesinin ardndan 

tahlisiye ekipleri burada 120’nin üzerinde işçiyi kurtarmşlardr. Başlangçta 142 kişi olan 

ekipten baz işçiler duman nedeniyle bazlar kurtulma ümidi ile kaçamağ terk etmek 

suretiyle hayatlarn kaybetmişlerdir. 

8.8.3. S Panosunda Yaşananlar 

En çok ölümün gerçekleştiği pano S panolardr. Bu panolardan çkşa yakn yerde 

bulunan 5 işçi devletin nefesliği denilen yere kendilerini atarak kurtarmşlar ve buradan 

telefon bağlants ile Ramazan DOĞRU ile irtibata geçmişlerdir. Kurtulan diğer üç kişi ise 

galeri içindeki basnçl havann 7-8 cm çapndaki lastik borusunu delerek hava sağlamş ve 

böylece sağ kalmay başarabilmişlerdir. İşçiler ifadelerinde, vardiya amiri mühendis Koray 

KARADAĞ’n yangn ile ilgili olarak merkezî izleme ile görüştüğünü ve S panolarndaki 

herkesi S3 panosunun çkşna topladğnsöylemişlerdir. Koray KARADAĞ, İbrahim 

GENÇ ile birlikte S3 panolarna hava girişini sağlayan S2 ile S3 arasndaki hava irtibat 

kaplarn kapatarak, işçileri topladklar bölüme dumann gelmesini önlemeye 

çalşmşlardr. Sağ kurtulan işçilerden Orhan TURAN saat 14.40 sularnda daha önce hiç 

almadğ türden bir koku alnca hzla çkşa yönelmiş fakat Koray KARADAĞ tarafndan 

yolu kesilerek S3 hava çkşna yönlendirilmiştir. KorayKARADAĞ olayn boyutlarn 

bilmediği için, ana galerideki duman gelip geçene kadar işçileri güvenli bir yere toplamaya 

çalşmştr.  

İbrahim GENÇ 14.50 civarnda yoğun dumann ana galeriye oradanda S2 ve S3 

ayaklarna girdiğini söylemektedir. S2 ile S3 arasndaki irtibat kaplarnn kapatlmas ile 

S3 ayak çkşna gelen dumanda azalma olmuştur. Ancak irtibattan duman gelmeye 

başlaynca Koray KARADAĞ havay kesmek için yoğun çaba sarfetmiş fakat başarl 

olamamştr. Bunun üzerine kendiside S3 hava çkşna gelmiş ve “Arkadaşlar 
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yapamadm!” diye çaresizliğini dile getirmiştir. Koray KARADAĞ, İbrahim GENÇ ile 

birlikte basnçl hava borusunu yerinden çkartarak kirli hava yönüne doğru tutmuş ve 

çaresizlik içinde kirli havann ortamdan uzaklaştrlmasn sağlamaya çalşmşlardr. Bu 

esnada Koray KARADAĞ ve işçiler basnçl havaborusunun 7-8 cm çapndaki lastik 

borusunda bulunan temiz havadan yararlanmak için boruda çivi ve falçatalar ile birçok 

delik açlarak temiz hava almaya sağlamaya çalşmşlardr. Koray KARADAĞ temiz 

havay bir kendine birde diğer işçilere tutmuş ancak fazla dayanamamşve vefat etmiştir. 

İbrahim GENÇ’in anlattklarndan anlaşldğna göre herkes maskesini takmş ama burun 

mandallarn kullanmamşlardr. Burun mandallarn kullanan İbrahim GENÇ, Orhan 

TURAN ve Saadettin ÖZKOÇ ise kurtulmuşlardr. Diğer işçiler basnçl hava borusundan 

gelen havay ağzlarna dayamalarna rağmen burundan aldklar CO nedeniyle ksa sürede 

vefat etmişlerdir. İbrahim GENÇ yannda bulunan ve borudaki havadan yararlanan 

arkadaş Feridun ÇELİK’e burnunu kapatmasn işaret etmiş, Feridun ÇELİK anlamaynca 

İbrahim GENÇ Feridun ÇELİK’in burnunu skarak kapatmayaçalşmştr. Ancak Feridun 

ÇELİK, İbrahim GENÇ’in eline vurarak İbrahim GENÇ’in burnunu tutmasn 

engellemiştir. Bundan çok ksa bir süre sonra da Feridun ÇELİK vefat etmiştir. 

Kurtarma faaliyetlerine katlan Mehmet Ali Günay ÇELİK’in anlattklarna göre 

işçilerin çoğu 25-30 metre uzunluğundaki basnçl hava borusundan hava alabilmek için 

borunun üzerine yğlmş ve öylece ölmüşlerdir. 

Tahlisiye ekipleri S panosundaki cenazeleri almalar esnasnda pano içinden lamba 

sallayan üç kişiyi saat 19.30-20.00 arasnda sağ salim kurtarmşlardr. Bu üç kişi yaklaşk 

4.5 saat hareketsiz durmuşlar ve vefat eden arkadaşlarnn üzerine uzanmak zorunda 

kalmşlardr. Zaman zaman vefat eden arkadaşlarnn suyunu içerek, ağzlarnda basnçl 

hava borusu burunlarnda mandal ile zor bir süreç geçirmişlerdir.  
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Şekil 8.25: S Panolarnda Mühendis Koray KARADAĞ’n Kapattğ 

Havalandrma Kaps 

8.9. SOMA CUMHURİYET SAVCILIĞINCA HAZIRLATILAN 5 EYLÜL 2014 

TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ 

Manisa ili Soma İlçesi, Karanlk Dere mevkii Eynez Köyü'nde kömür üretim 

faaliyetlerini sürdüren Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait maden ocağnda, 13 Mays 2014 

günü meydana gelen, 301 kişinin ölmesi ve çok sayda kişinin yaralanmas ile sonuçlanan 

maden kazas ile ilgili olarak T.C. Soma Cumhuriyet Başsavclğ tarafndan atanmş olan 

bilirkişilik görevi kapsamnda, yaplan çalşmaya ait raporda kazann oluşumuna ilişkin 

saptamalar aşağdaki şekilde belirtilmiştir. Bilirkişi keşif amacyla 16 Mays 2014, 23 

Haziran 2014 ve 16 Temmuz 2014 tarihlerinde üç kere ocağa inmiştir.  

“……Tank ifadelerinden de anlaşlacağ üzere, U3 trafosuna yakn 3 ve 4 nolu 

kömür nakil bandnn kuyruk bölümünde uzun zamandan beri yaplan küçük boyutlu 

patlatmalar, altnda yanmakta olan ve kendiliğinden yanma nedeni ile poroz yap 
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yapamadm!” diye çaresizliğini dile getirmiştir. Koray KARADAĞ, İbrahim GENÇ ile 

birlikte basnçl hava borusunu yerinden çkartarak kirli hava yönüne doğru tutmuş ve 

çaresizlik içinde kirli havann ortamdan uzaklaştrlmasn sağlamaya çalşmşlardr. Bu 

esnada Koray KARADAĞ ve işçiler basnçl havaborusunun 7-8 cm çapndaki lastik 

borusunda bulunan temiz havadan yararlanmak için boruda çivi ve falçatalar ile birçok 

delik açlarak temiz hava almaya sağlamaya çalşmşlardr. Koray KARADAĞ temiz 

havay bir kendine birde diğer işçilere tutmuş ancak fazla dayanamamşve vefat etmiştir. 

İbrahim GENÇ’in anlattklarndan anlaşldğna göre herkes maskesini takmş ama burun 

mandallarn kullanmamşlardr. Burun mandallarn kullanan İbrahim GENÇ, Orhan 

TURAN ve Saadettin ÖZKOÇ ise kurtulmuşlardr. Diğer işçiler basnçl hava borusundan 

gelen havay ağzlarna dayamalarna rağmen burundan aldklar CO nedeniyle ksa sürede 

vefat etmişlerdir. İbrahim GENÇ yannda bulunan ve borudaki havadan yararlanan 

arkadaş Feridun ÇELİK’e burnunu kapatmasn işaret etmiş, Feridun ÇELİK anlamaynca 

İbrahim GENÇ Feridun ÇELİK’in burnunu skarak kapatmayaçalşmştr. Ancak Feridun 

ÇELİK, İbrahim GENÇ’in eline vurarak İbrahim GENÇ’in burnunu tutmasn 

engellemiştir. Bundan çok ksa bir süre sonra da Feridun ÇELİK vefat etmiştir. 

Kurtarma faaliyetlerine katlan Mehmet Ali Günay ÇELİK’in anlattklarna göre 

işçilerin çoğu 25-30 metre uzunluğundaki basnçl hava borusundan hava alabilmek için 

borunun üzerine yğlmş ve öylece ölmüşlerdir. 

Tahlisiye ekipleri S panosundaki cenazeleri almalar esnasnda pano içinden lamba 

sallayan üç kişiyi saat 19.30-20.00 arasnda sağ salim kurtarmşlardr. Bu üç kişi yaklaşk 

4.5 saat hareketsiz durmuşlar ve vefat eden arkadaşlarnn üzerine uzanmak zorunda 

kalmşlardr. Zaman zaman vefat eden arkadaşlarnn suyunu içerek, ağzlarnda basnçl 

hava borusu burunlarnda mandal ile zor bir süreç geçirmişlerdir.  
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Şekil 8.25: S Panolarnda Mühendis Koray KARADAĞ’n Kapattğ 

Havalandrma Kaps 

8.9. SOMA CUMHURİYET SAVCILIĞINCA HAZIRLATILAN 5 EYLÜL 2014 

TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ 

Manisa ili Soma İlçesi, Karanlk Dere mevkii Eynez Köyü'nde kömür üretim 

faaliyetlerini sürdüren Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait maden ocağnda, 13 Mays 2014 

günü meydana gelen, 301 kişinin ölmesi ve çok sayda kişinin yaralanmas ile sonuçlanan 

maden kazas ile ilgili olarak T.C. Soma Cumhuriyet Başsavclğ tarafndan atanmş olan 

bilirkişilik görevi kapsamnda, yaplan çalşmaya ait raporda kazann oluşumuna ilişkin 

saptamalar aşağdaki şekilde belirtilmiştir. Bilirkişi keşif amacyla 16 Mays 2014, 23 

Haziran 2014 ve 16 Temmuz 2014 tarihlerinde üç kere ocağa inmiştir.  

“……Tank ifadelerinden de anlaşlacağ üzere, U3 trafosuna yakn 3 ve 4 nolu 

kömür nakil bandnn kuyruk bölümünde uzun zamandan beri yaplan küçük boyutlu 

patlatmalar, altnda yanmakta olan ve kendiliğinden yanma nedeni ile poroz yap 
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oluşarak zayflamş kömür topuğunun bir anda yüksek 02 içeriği olan kavşak noktasndaki 

ana nakliye galerisi ile irtibatn sağlamş, kimyasal reaksiyon, yüksek s nedeniyle tam 

yanmaya dönüşerek C02 açğa çkaracak şekilde yüksek yoğunluklu bir alevli yangna 

dönüşmüş olduğu düşünülmektedir. Alttaki kömürün yanarak üst bölgedeki band ve 

tahkimattaki ahşap bölümleri yakabileceği yetkililerce düşünülmemekte ve bu durum 

telaffuz edilmektedir. Ancak, topuk olarak U3 kavşağn korumaya yönelik braklan 

kömürün kendiliğinden yanma olay çok önceden başlamş olup, emici havalandrma ile 

anayolla irtibat sağlandktan sonra, baca etkisi oluşturarak snan havann yükseleceği 

prensibinden hareketle ana yollara ani bir alev degajman oluşturmuştur. Meydana gelen 

yüksek snn, bandn ve ağaç tahkimatlarn tutuşmasna neden olduğu düşünülmektedir.  

Bilirkişi heyetimiz, Soma Cumhuriyet Savclğ denetiminde, keşfe katlan tahlisiye 

ekipleri ile birlikte 16 Temmuz 2014 tarihinde son keşfini gerçekleştirmiştir. Bu keşifte …. 

Şekil 4.1’deki 2 nolu bölgeden, U3 trafosunun hemen üzerinde bulunan ve dört hava 

kaps ile kapatlmş bulunan 3 nolu alana(komisyonumuzun kaza plannda ise 11 no ile 

gösterilen bölgeye) geçilmiştir. 3 nolu noktadaki kavşak, S panolarna temiz hava ileten 

yol üzerinde bulunmaktadr. Bu yolda çok yoğun bir duman ile karşlaşlmş, yangnn 

devam ettiğinin göstergesi olan 518 PPM CO değeri ölçülmüştür. Daha önemli bulgu ise, 

O2 değerinin %18.25 olarak ölçülmesidir. Bu durum, olayn meydana gelmesinden sonra 

ocağa giren tüm hava girişlerinin kapatlmasna, açldktan sonra da göçük ve galerinin 

su ile dolu olmas nedeni ile (duman testi ile hava akş olmadğ saptanmştr) yangn 

bölgesine hava akşnn olmamasna rağmen, bu bölgede yangnn devam etmekte olmas, 

bölgede başka kaynaklardan hava girişi olduğunun bir kantdr.’ 

…yer altna inildiğinde, Şekil 4,14’te yangn nedeni ile gelinen son yer olarak

gösterilen bölümde(komisyonumuzun kaza plannda ise 11 no ile gösterilen bölge), 

galeride kömür yangnnn hâlen devam ettiği tespit edilmiştir. Bu durum, Eynez ocağnn 

uzun bir süre kapal kalmasna rağmen taşnanlardan 02 girişinin devam etmekte 

olduğunun önemli göstergesidir. 16.07.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2. olay yeri keşfi 

srasnda görülen yangn kesinlikle kömür yangndr. Olayn başlangcna neden oksijen 

yanmann hâalen devam ettiğinin bir göstergesidir…” 

Bilirkişinin kaza oluşumu ile ilgili kanaatleri bu yöndedir.  

Bilirkişi kazann olduğu noktaya varamamş ve kendi raporlarndaki Şekil 4.1’de 3 

nolu nokta veya komisyonumuzun kaza planndaki 11 nolu nokta ile gösterilen U3 ile S 
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panolarnn kesiştiği kavşağa kadar gelebilmişlerdir. Bilirkişinin 16 Temmuz 2014 tarihli 

keşfine Komisyonumuza 2 defa ifade veren Aygün Atc, U3 bölgesinde 518 PPM lik CO 

ve % 18.25 lik O2 ölçümlerini kendisinin yaptğn ve dumann o bölgede oluşmadğn ve 

dumann A ve H panolarndan geldiğini ve Bilirkişi’nin niçin böyle bir ifade kullandğn 

bilmediğini söylemiştir. Gerek Aygün Ekici’nin ifadelerinde gerekse ocağn imalat 

haritalarnda U3 bölgesinin tamamen taşta olmas U3 bölgesinde kömür topuğunun 

yandğ şeklindeki bilirkişi kanaatini geçersiz klmaktadr. Kömür topuğu U3 bölgesinin 

3,5 metre altndadr ve bu topuğun hava ile temas mümkün değildir. Bu durumda taşl bir 

bölgede kömür kzşmasndan bahsetmek bilimsel olarak izah mümkün değildir.  

 Bunula beraber Bilirkişinde tespit ettiği gibi ocağn bütün girişlerinin 

kapatlmasna rağmen ocağa Oksijen girişi olduğu kanaatine katln maktadr. Ocak 

girişleri kapatlsa bile ocağn szdrmaz hâle geldiğini söylemek mümkün değildir. Ocağa 

szan oksijenin A ve H panolarndaki krkl yapya sahip kömürler ile reaksiyona girmesi 

ve oluşan dumann baca etkisi ile ölçüm yaplan yere ulaşmas mümkündür. 

8.10. KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN TOKSOKOLOJİK 

ANALİZLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

13 Mays 2014 Günü Soma’da meydana gelen olay sonras hayatn kaybeden 

çalşanlarn olgularnn toksikolojik analizleri Adi Tp Kurumu İzmir Grup Başkanlğ 

tarafndan yaplmştr. Bu toksikolojik analizlere göre, Ege Üniversitesi Tp Fakültesi 

hayatn kaybedenlerden 279’unun kandaki karboksi hemoglobin düzeyleri ve 

değerlendirmelerine ilişkin görüşünü 05.09.2014 tarihli bilimsel mütalaâda bildirmiştir. Bu 

mütalaâda; 

279 kişinin kan karboksi hemoglobin değerleri %44,3 ile % 99,6 arasnda 

değişmektedir. Bu değerlerin; 1 kişide %44.3, 6 kişide %50-60, 25 kişide %60-70, 247 

kişide ise %70 ve üstü olduğu saptanmştr. 

Analizlerde 272 kişideki kan karboksihemoglobin değerlerinin %60 ve üzerinde 

olmas sonucu ile ilgili “…olgularn kanlarnda bu oranda karboksi hemoglobin 

saptanabilmesi için 1000 ppm değerinin çok üzerinde bir CO yoğunluğu içeren hava 

solunduğu sonucu çkmaktadr. Bu değerin altnda kan karboksi hemoglobin değeri 
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oluşarak zayflamş kömür topuğunun bir anda yüksek 02 içeriği olan kavşak noktasndaki 
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dönüşmüş olduğu düşünülmektedir. Alttaki kömürün yanarak üst bölgedeki band ve 

tahkimattaki ahşap bölümleri yakabileceği yetkililerce düşünülmemekte ve bu durum 
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devam ettiğinin göstergesi olan 518 PPM CO değeri ölçülmüştür. Daha önemli bulgu ise, 
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panolarnn kesiştiği kavşağa kadar gelebilmişlerdir. Bilirkişinin 16 Temmuz 2014 tarihli 
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ANALİZLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 
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saptanan olgularda ise kesin bir karar vermeye yetecek tbbi evrak bulunmamakla birlikte 

kalp-damar hastalğ, anemi, akciğer hastalğ gibi eşlik eden sağlk sorunu bulunmas, CO 

kaynağna uzak olunmas nedeniyle saha düşük yoğunlukta CO solunmas, bir süre ek ve 
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temiz hava kaynağ solunmas gibi birçok sebeple bu düzeylerin saptanmas mümkündür.” 

ifadesi bulunmaktadr. 

Komisyon’un 09.10.2014 tarih ve 52364020-130.99-197412 sayl yazsna binaen 

Ege Üniversitesi Tp Fakültesi Adli Tp Anabilim Dal tarafndan, çok yüksek (%90 ve 

üzeri) kan karboksihemoglobin (COHb) düzeyinin oluşabilmesi için ortamda olmas 

gereken en az CO konsantrasyon düzeyinin teknik değerlendirmesi ile ilgili 14.10.2014 

tarihli ek rapor hazrlanmştr.  

Bu raporda,kan karboksihemoglobin düzeyinin %90 ve üzeri değerlere oluşabilmesi 

için, solunan havadaki CO konsantrasyonun olmas gereken değeri ile ilgili Prof Dr. Ekin 

Öztürk AKTAŞ tarafndan şunlar söylenmektedir; 

“%80 kan karboksihemoglobin değeri yaşamla bağdaşmayacak derecede ciddi ve 

ölümcül zehirlenmeye neden olmaktadr. Bu nedenle yaplmş çalşmalarn neredeyse 

tamamnda tüm olgularda saptanan kan karboksihemoglobin düzeyi için en fazla %80 

değeri belirtilmektedir. Bu değerin de ancak 1950 ppm ve düzeyinde bir CO 

konsantrasyonu içeren havann solunmas ile oluşabileceği belirtilmektedir. Konu ile ilgili 

yaptğm bilimsel literatür taramasnda, Soma maden kazasnda ölen baz olgularda tespit 

edildiği gibi %90 ve üzerinde kan karboksihemoglobin değerlerinin daha önce edildiği 

herhangi bir çalşma göremedim. 

Ancak bilimsel mütalaa düzenlenmesi srasnda incelenen olgularn 104’ünün kan 

karboksihemoglobin değerlerinin %80 ve üzerinde olduğu gözetildiğinde bu olgularn 

1950 ppm düzeyinin çok üzerinde CO konsantrasyonuna sahip bir ortamda bulunduklar 

anlaşlmaktadr. 

CO zehirlenmesi sonucunda oluşan ölümlerde söz konusu olayda olduğu gibi %80 

ve üzerinde değerler rapor edilmemiş olmakla birlikte yaplan deneysel çalşmalardan elde 

edilen bilgiler şğnda %90 ve üzerinde kan karboksihemoglobin değerinin saptanabilmesi 

için havada bulunmas gereken CO konsantrasyonunun 3200-12800 ppm aralğnda olmas 

gerektiği anlaşlmaktadr. … Söz konusu olayda olduğu gibi baz olgularda %91.3 (273 

Nolu cenaze), %93,6 (269 nolu cenaze), %95.8 (276 nolu cenaze, %99.6 (267 nolu cenaze) 

daha önce rapor edilmemiş aşr yükseklikte bir değerin saptanabilmesi için de bu olgularn 

soluduğu havadaki CO konsantrasyonunun 10.000 ppm ve üzeri bir değerde olduğunun 

bilimsel olarak kabulü gerekir.”  

539 

8.11. KRİZ YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE EKSİKLİKLER 

8.11.1. Soma Eynez Ocağnda Kurtarma Faaliyetleri ve Yaşananlar 

Soma facias Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karşlaştğ en büyük felakettir. 

Ülkemizin daha önce bu çapta bir felaketle yüz yüze gelmemiş ve böyle bir tecrübeyi 

yaşamamş olmas, başlangçta felaketin boyutlarnn ölçülememesi, yer alt ile iletişimim 

tam olarak sağlanamamas, topluma önce trafo patlamas olarak aktarlmas daha sonra 

ocak yangn şeklinde haber yaylmas başlangçta bir kaos ortam doğmasna neden 

olmuştur. Kamu kuruluşlarnn olay yerine acil intikal etmelerine rağmen ocak içerisindeki 

belirsizlik ortadan kalkmamştr. Uzun süre haberlerde, kazann ocakta bir trafo patlamas 

olduğu ve toplumun yanlş bilgilendirildiği görülmüştür.  

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, yaknlar ocakta mahsur kalan aileler için Soma 

Kazas bir şok etkisi yaratmştr. İşçi ifadelerine yansyan ve yaknn kurtarmak için 

duman dolu ocağa girmeye çalşanlarn olduğu görülmüştür. Ocak yönetiminin kaç 

madencinin ocakta olduğuna dair düzenli bir kaydnn olmamas, madencilerin üzerinde 

kimin nerede olduğunu gösteren MineTracker cihaznn olmamas sonucu, madende 

olduğu sanlanlarn dşarda, dşarda olduğu düşünülenlerin ocakta olduğunun 

anlaşlmasnn aileler arasnda gerginliklere neden olduğu gözlenmiştir. 

Ocak içerisinde büyük risk altnda kurtarma faaliyetleri gösteren arama kurtarma 

ekiplerinin hummal çalşmalar devam ederken, yer üstündeki belirsizlik uzun süre 

aydnlatlamamştr. AFAD, KIZILAY ve UMKE ekipleri saat 17:30’da olay yerine intikal 

etmişler ve gerekli tedbirleri almşlardr. Saat18:00’den sonra devletin nefesliğine bulunan 

5 kişi ocaktan ilk çkartlan ve sağ olarak hastaneye sevk edilen kişiler olmuşlardr. 

Kaza haberini alr almaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmz hemen Soma’ya 

hareket etmiştir. Bakan ile ayn anda iktidar ve muhalefet bölge milletvekilleri olay yerine 

intikal etmişlerdir. Sayn Bakann Soma’ya intikali ile kaos ortam ksmen dağlmş toplum 

tek ağzdan sağlkl bilgilendirilmeye başlanmş ve kaos ortam ile oluşan bilgi kirlilikleri 

ortadan kaldrlmaya çalşlmştr. 

Kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Zonguldak’tan 19 kişilik Türkiye Taş 

Kömürü Kurumu tahlisiye ekibi ve onlara yardmc olmak üzere İzmir ve Balkesir’den 

kamu ve özel sektöre ait tahlisiye ekipleri madene sevk edilmiştir. Yine ilk anda 

Genelkurmay Başkanlğmza ait bir helikopter Soma’ya ulaşmş ve ardndan İzmir’den 

ambulans helikopter ile çevre illerden 23 ambulans kaza mahalline hemen sevk edilmiştir. 
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Başlangçtaki kaos ortam iyice dağlarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmz Taner 

YILDIZ başkanlğnda oradaki bütün ekiplerin koordineli olarak çalşmas sağlanmş ve 

işçilerimizin sağ salim kurtarlmas yönünde bütün ekipler azami gayret ve dikkat 

gösterilmiştir. Kazann ilk saatlerinde 787 kişinin olduğu maden ocağndan 363’ü sağ 

olarak kurtarlmştr.  

 Bu faaliyetlere AFAD 156 personel ve 45 araçla, Türk Silahl Kuvvetlerimiz bir 

uçak, iki helikopter ve uzman personelleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğmz 

Zonguldak’tan Çayralan ve Tunçbilek’ten gelen 226 personelle çalşmalara katlmştr. 

Sağlk Bakanlğmzn doktor ve hemşirelerimizden oluşan 405 personeli, 6 hava arac, 62 

ambulans bölgede hizmet vermiştir. Kzlay bölge halkna hizmet vermek üzere 100 

personel, 12 araçla bölgede çalşmalara büyük katk sağlamştr.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğmz, Milli Eğitim Bakanlğmz, Ankara, 

İstanbul, Balkesir, Denizli, İzmir, Manisa büyükşehir belediyelerimiz, Uşak ve Kütahya 

belediyelerimiz personel ve araçlaryla Soma’daki kurtarma faaliyetlerinde yoğun görev 

almşlardr.  

Toplamda 2743 personel, 258 kara arac ve 9 hava arac Soma’da hem arama-

kurtarma çalşmalar, hem yarallarn tedavisine, hem de defin çalşmalarna, yaknlarn 

rehabilitasyonuna, çeşitli ihtiyaçlarnn karşlanmasna hizmet etmiştir. Birçok sivil toplum 

örgütleri de hemen Soma’ya intikal ederek yardm faaliyetlerine katk sağlamşlardr. 

Olay mahallinde ve özellikle cenazelerin taşndğ Krkağaç bölgesinde özellikle 

birer sahra hastanesi kurulmuş ve 280 personel bu iki hastanede görev yapmştr. Bu iki 

hastanede şehitlerimizin ve yaral kardeşlerimizin aileleriyle irtibat gerçekleştirilmiştir. 

 Kazann hemen ertesi günü, Sayn Cumhurbaşkanmz Abdullah GÜL, Sayn 

Meclis Başkanmz Cemil ÇİÇEK, Sayn Başbakanmz Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Başbakan Yardmclarmz, bakanlarmz ve Muhalefet Partilerimizin liderleri Sayn 

Kemal KILIÇDAROĞLU ve Sayn Devlet BAHÇELİ ve iktidar ve muhalefetten birçok 

milletvekilimiz Soma halkna başsağlğ ziyaretinde bulunmuş, ülkemiz adna büyük bir 

dayanşma örneği gösterilmiştir. Bu elim kaza ülkemiz insann yeniden kenetlenmesine ve 

aclarn 77 milyon tarafndan hep birlikte göğüslenmesine vesile olmuştur. 

Sayn Taner YILDIZ’n olaya müdahil olmas ile başlangçtaki kaos ortam dağlsa 

da böylesine beklenmedik bir olaya toplumumuz hazrlksz yakalanmştr. Bu tür olaylarn 

olabileceği düşünülerek baz tatbikat bağlamnda senaryolarn icra edilmemiş olmas ocak 
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dşndaki sürecin yönetilmesinde bir çok aksaklklar ortaya koymuştur. Kurtarma 

faaliyetlerine ait görüntüleri incelendiğinde, işçilerin yaknlarnn veya olaya merak 

duyarak gelen vatandaşlarn neredeyse kurtarma ekipleri ile iç içe olduklar izlenimi vardr. 

Gelişmiş ülkelerde güvenlik güçlerince bir güvenli snr dşnda tutulan bu madenci 

yaknlar için benzer olaylarda gerekli tedbirler alnmaldr. Buradaki kriz yönetiminden 

çkarlacak oldukça büyük dersler vardr. Türkiye 1999 Gölcük depreminden sonra deprem 

ile ilgili büyük bir zihinsel dönüşümden geçmiştir. Soma kazas hemen sonras yaşananlar 

kaza sonras kriz yönetimi konusunda bürokratik ve akademik sahalarda ele alnarak 

deprem konusunda erişilen kültürel dönüşümün bu tür olaylarda da olmasna önem 

verilmelidir.  

8.11.2. Soma Kazasnda Arama Kurtarma ve Tahlisiye Faaliyetlerinin 

Değerlendirilmesi 

Yer alt maden işletmeciliği risk faktörlerinin saysnn ve gerçekleşme 

olaslklarnn son derece yüksek olduğu bir iş koludur. Kömürün oksijen ile temas etmesi 

sonucu kendiliğinden yanmas, cevher içinde metan gaz ceplerinin bulunmas, maden 

içinde her zaman için dinamit kullanlmas, tahkimatn yetersizliğinden dolay çökme riski, 

monoray ve kulikar gibi hareket eden mekanik sistemler, işletme eskidikçe maden plannn 

çok karmaşk hâle gelmesi, çeşitli ekipman ve tahkimat parçalarnn sürekli madene girip 

çkmas nedeniyle düzenli depolama yaplmamas nedeniyle çalşma ortamnn çok dağnk 

olmas, v.b. çok sayda risk faktörü mevcuttur. 

Yer alt maden işletmesinde bu risk faktörlerinin tümü sistemik bir yaklaşmla 

sürekli olarak denetim altnda tutulmak zorundadr. Bu sorumluluk düz işçiden tepe 

yönetimine kadar tüm maden çalşanlarn kapsamaktadr. Madende her risk faktörü 

gerçekleşmeden önce ihmale gelmeyecek belli sinyaller verir. Bu sinyallere göre hemen 

önlem alnmas gerekir. 

Esas olan her kaza hakknda söylenebileceği üzere, kazay önlemek, hiç 

yaşanmamasn sağlamaktr. Bu da ancak her tür afet ve acil durumda olduğu gibi, 

madenlerde zarar azaltma için gerekli tedbirlerinin alnmas, düzenli eğitim ve 

bilgilendirme, acil durum planlarnn hazrlanmas ve tatbikatlar, sk denetim, iş sağlğ ve 

güvenliği kurallarna uyulmas ile mümkün olabilir. Yaşanlan bu ac tecrübe gerek 

eğitimler, gerekse iş sağlğ ve güvenliği konularnda Eynez İşletmesi’nde çok fazla 

eksiklikler ve aksaklklar mevcut olduğunu göstermiştir. 
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Olay yaşandktan sonra ise hem hayati önem taşyan kararlarn alnmasnda, hem de 

çok özel ekipman ve donanm gerektiren maden kazalarnda arama-kurtarma sürecinde 

birçok gecikme ve kesinti yaşanmştr. Eynez Maden İşletmesi’nde meydana gelen kazada 

ilk etapta arama-kurtarma ve ilk yardm için AFAD, Kzlay, STK’lara bağl arama-

kurtarma birlikleri ile çevre il belediyelerinin itfaiye, arama-kurtarma ve zabta birimleri 

olay mahalline intikal etmiştir. Kapal maden ocağ gibi oldukça riskli alanlarda arama-

kurtarma faaliyetlerinde yeterli eğitim ve donanma sahip olmayan bu birim elemanlarnn 

yetkisiz ve tahlisiye çalşmalarna katlamayacaklar ksa zamanda anlaşlmş, dolaysyla 

çağrlan veya kurumlarnca görevlendirilen bu birimlerdeki kişiler ocak mahallinde “kuru 

kalabalk” ve “seyirci” konumunda olmaktan öteye geçemediği gibi yaplan çalşmalar 

engeller durumlara da düşmüşlerdir. Çevrede yer alan diğer maden ocaklarnn tahlisiye 

ekipleri ile TKİ’nin Zonguldak Maden İşletmelerindeki uzman tahlisiye ekipleri intikal 

edinceye kadar da arama-kurtarma çalşmalar, ocakta çalşan diğer maden çalşanlarnn 

arkadaşlarna yardm etmesi şeklinde yürütülmüştür. Dolaysyla, bu tür kazalarda 

müdahale ve arama-kurtarma bilgi ve tecrübesi olan tahlisiye ekiplerinin olay yerine başka 

bölgelerden gönderilmiş olmas gerçek anlamda bir zaman kaybna yol açtğ gibi 

kamuoyunda ilk müdahale ve kurtarma çalşmalarnda geç kalndğ izlenimi ve olgusunun 

oluşmasna neden olmuştur. 

Asl olmas gereken; her bir maden ocağnda bir kurtarma istasyonunun 

bulunmasdr. Ancak, bu koşulun sağlandğ durumlarda dahi, olayn şiddetine göre, uzman 

kuruluş olarak TTK ve TKİ ekipleri müdahil olmaktadr.  

Soma olaynda, belirtilen prosedüre uyulmamas, yukarda da anlatldğ şekilde 

arama kurtarma işlemleriyle ilgili olarak ciddi karşklklara neden olmuş ve kazadan uzun 

zaman aralğndan sonra normal uygulamaya geçilebilmiştir.  

Eynez Maden İşletmesi’nde meydana gelen kazada ve daha önce meydana gelen 

kazalarda da görüldüğü üzere; yer alt maden kazalar (patlama, yangn, göçük) bir yer üstü 

vakas olarak alglanmakta ve kaza olduğunda, bu konuda yeterliliği bulunmayan sivil 

arama-kurtarma ya da itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmektedir. Söz konusu ekipler, 

madencilik kazalar konusunda uzman tahlisiye ekiplerinin olay yerine gelmesine kadar 

olan sürede, kaza ortamnn psikolojik dayatmas nedeniyle olaya müdahale etmeye 

çalşmaktadrlar. Bu durum; Soma olay srasnda da, uzman olmayan bu tür ekip 

üyelerinin kendi hayatlarn riske etmelerine, karmaşaya ve kaynak kayplarna neden 

olmuştur.
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